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Z prvého transportu prežilo len dvadsať dievčat

Z Popradu 25. marca pred 75. rokmi odišiel prvý transport s tisíckou
židovských žien a dievčat zo Slovenska do koncentračného tábora v
Auschwitzi-Birkenau.
Deportácie židov zo Slovenska boli
uskutočňované na základe Zákona o
právnom postavení Židov z roku 1941
- tzv. Židovského kódexu. V prvej
fáze deportácií vznikli sústreďovacie
strediská v Bratislave, Žiline, Poprade,
Novákoch a v Seredi, odkiaľ boli vypravené vlakové súpravy. Mladé ženy
mali údajne odchádzať na práce do
Poľska. V prvých štyroch transportoch odišlo 3670 dievčat, v ďalších
vlakoch mladí chlapci od 16 rokov a
od júla 1942 už vlakmi odvážali celé
rodiny vrátane malých detí a starcov.

V Poprade sa pri príležitosti pietnej
spomienky na tieto tragické udalosti konalo niekoľko podujatí. Minulý
piatok položil veniec k Pamätníku
obetiam holokaustu na popradskej
železničnej stanici predseda vlády SR
Robert Fico a večer sa uskutočnil slávnostný galaprogram Vlak bez návratu.
V sobotu odhalili za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku pamätnú
tabuľu na budove Gymnázia Kukučínova ul. v Poprade, ktorá pripomína
miesto sústreďovania židovských žien
a dievčat pred transportom. Následne
sa v Tatranskej galérii konalo premietanie filmu Žiť na ceste smrti, prezen-

tácia výskumu o prvom židovskom
transporte a otvorenie výstavy Ivana
Köhlera Rezidencia smrti. Občania,
ktorí navštívili v sobotu poštu na železničnej stanici v Poprade, si mohli
odniesť príležitostnú poštovú pečiatku
a novú poštovú známku Pocta obetiam holokaustu. Večer, keďže prvý
transport z Popradu odišiel o 20.20
hod., zapálili na stanici na pamiatku
obetí sviečky. Program sa skončil v nedeľu popoludní pietnou spomienkou s
kladením vencov za účasti predstaviteľov nášho mesta na čele s primátorom
Popradu Jozefom Švagerkom.
R. Fico, prv než z Popradu odletel
na samit v Ríme k 60. výročiu Rímskych zmlúv, povedal: „Rozhodol som
sa prísť na popradskú železničnú stanicu a odovzdať odkaz všetkým, ktorí
netušia, čo bol holokaust, čo sa tu dialo, čo vystrájali gardisti a fašisti. Kde
boli tí predstavitelia Slovenského štátu,
ktorých niektorí velebia, v roku 1942,
keď bolo možné zorganizovať transport
židovských žien zo Slovenska. Všetko,
čo hovoria o Slovenskom štáte je klamstvo, bol to satelit hitlerovského Nemecka a jeho predstavitelia kooperovali s
Hitlerom.“
Riaditeľ SNM - Múzea židovskej
kultúry Pavol Mešťan dodal, že 75 rokov je jeden ľudský život a je nešťastný
z toho, že aj po takom dlhom čase sú

tendencie ospravedlňovať a zľahčovať
holokaust. Často nemá pocit, že sa ľudia poučili, preto považuje za dôležité
stále o prežitých hrôzach hovoriť. Tešil
sa hlavne z toho, že do Popradu mohla prísť Edita Grosmanová, posledná
preživšia z prvého transportu, ktorá
mohla ešte osobne podať svedectvo.
Poznamenal: „Žiaľ, 21. storočie bude
už storočím bez svedkov, preto bolo také
dôležité, aby ešte prišla osobne, hoci má
už 93 rokov a veľké zdravotné ťažkosti.
Od koncentračného tábora má veľké
problémy s nohou, nevie ju narovnať,
ale to všetko pre ňu neboli prekážky.
Drží sa životnej filozofie, že prežila

preto, aby hovorila. V Auschwitzi zahynula jej sestra Lea a pani Grosmanová
vníma pripomenutie si transportu aj
ako pietnu spomienku na ňu.“
E. Grosmanová (na foto hore) priletela s vnučkou z Kanady, kde v súčasnosti žije, a pokračovala do Izraela,
kde má pochovaného manžela Ladislava Grosmana, známeho ako scenáristu oscarového filmu Obchod na
korze. Neustále si kladie otázku, ako
dokáže človek ublížiť inému človeku
len preto, že je iného vierovyznania
alebo farby pleti. Apelovala na všetkých, aby si ctili každý jeden ľudský
život.
Na odhalení pamätnej tabule v
Poprade na budove bývalých kasární, dnes gymnázia, kde boli židovské dievčatá zhromažďované pred
transportom, vyslovila obavy: „A
čo keď sa raz ráno zobudíte a nájdete hákové kríže okolo tabule. Môžete
mi zaručiť, že sa to nikdy nestane?!
Nechcem, aby okolo tých tabúľ boli hákové kríže, chcem, aby ste mali lepšiu
budúcnosť, než my sme mali minulosť.“
Podotkla aj na margo zámeru odhaliť
v Humennom, odkiaľ pochádza, tabuľu jej manželovi.
(Pokračovanie na str. 5)
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Stručne

DAŇOVÉ priznanie za rok 2016
treba podať a daň zaplatiť do 31.
marca 2017. Daňový úrad v Poprade
bude pre verejnosť otvorený dnes a
zajtra 29. - 30. marca od 8. do 18. hod.
a v piatok 31. marca až do 19. hod.

•

OD piatka 31. marca do nedele 2.
apríla bude prebiehať v popradskej
športovej hale Aréna festival hier,
hračiek a zábavy s názvom Fest Hry
2017, ktorého cieľom je podporiť
spoločné trávenie času, spoločnú
zábavu a rozvíjať tvorivé myslenie.

•

PODTATRANSKÁ vodárenská
prevádzková spoločnosť oznamuje, že v utorok 4. apríla od 8. do 16.
hod. bude z dôvodu plánovaných
prác na vodovode prerušená dodávka pitnej vody vo Veľkej na Jarmočnej ulici a IBV pri cintoríne. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené
cisternou. Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS
- č. t. 0850 111 800 alebo dispečing
spoločnosti č. t. 052/772 95 48.

Celý deň hovorili o vode

Minulý týždeň v piatok sa
v priestoroch ZŠ s MŠ Tajovského
konala konferencia venovaná vode.
Bola vyvrcholením ročníkovej
témy Voda pre človeka, človek pre
vodu.
„Žiaci sa v jednotlivých ročníkoch
zaoberali touto témou z rôznych uhlov pohľadu. Niektoré príspevky si
pripravili aj v anglickom jazyku, čím
sa zúročila vyučovacia metóda CLIL
priamo v praxi,“ uviedla riaditeľka
ZŠ s MŠ Tajovského Renáta Vlčková.
„Environmentálna akcia prebiehala
paralelne v dvoch rovinách. Bola to
konferencia o vode, na ktorú prijalo pozvanie 10 škôl, ale aj významní
hostia z Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, či Slovenského vodohospodárskeho podniku,
a bol to tiež deň venovaný vode určený všetkým žiakom školy. Pre všetkých

boli pripravené sprievodné
podujatia, ako
ochutnávka
slovenských minerálnych vôd,
výstava fotografií s názvom
Príbeh vodnej
kvapky, ukážka
práce s prenosným laboratórnym kufríkom a podobne,“ spresnila koordinátorka projektu Darina
Bergmannová.
Všetci žiaci sa do tejto témy doslova zahryzli a spoločne pripravili zaujímavý program, v ktorom sa skúmalo, testovalo, recitovalo a dokonca aj
repovalo. Všetko v súvislosti s vodou. „Chceli sme našim mladším spolužiakom, ale aj hosťom ukázať, aké

Zápisy prvákov
Už v utorok 4. apríla sa v Poprade
začínajú zápisy budúcich prvákov,
ktoré potrvajú do štvrtka 6. apríla.
Kvôli zvyšujúcemu sa počtu odkladov mesto prichádza s novinkou
v ZŠ s MŠ Jarná. Ponúka rodičom
možnosť otvoriť v budúcom školskom roku tzv. prípravný ročník
podľa záujmu.
Zápisy sa budú konať v jednotnom
čase od 12. do 17. hod., vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti
zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané
aj v inom náhradnom termíne. (ppv)

31. marca o 17. hod.
•sa Vv PIATOK
Tatranskej galérii v Poprade
uskutočnia prednášky na tému Červená kniha a Archetypy a konšpirácie. Prednášať bude Martina Skála
a Vladislav Šolc.

VOK-y v rámci jarného upra•tovania
budú umiestnené od 7. do
13. apríla na Juhu I a II - parkovisko
bytový dom Antimón, za bytovým
domom Váh a Bárium a v Spišskej
Sobote na Ul. B. Němcovej (pri
UNIMO), pri ZŠ, na Košickej ul.,
pri cintoríne, na Sobotskom námestí, Nižany pri mostíku a na Ul. Gattingerovej.

•

PRERUŠENÁ distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
na zariadení nízkeho napätia bude
v pondelok 3. apríla od 7. do 16.30
hod. na Tekovskej ul. č.d. 3367
a Liptovskej ul. č.d. 1. Viac informácii na www.poprad.sk

BLŠÍ trh a zberateľská burza sta•rožitností
sa uskutočnia v sobotu 8.
apríla od 8. do 15. hod. na parkovisku pri Bille v Poprade.

V Poprade zubná pohotovosť aj pre pacientov z ďalších okresov

Stomatologickú lekársku službu prvej pomoci pre
okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa zabezpečuje Nemocnica Poprad. Ambulancia je otvorená v
popradskej nemocnici a pacienti ju nájdu v budove
hlavnej vrátnice na 1. poschodí, číslo dverí 102.
Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú počas víkendov a sviatkov od 9. do 12. hod. V čase zimných a letných
prázdnin je stomatologická LSPP v prevádzke aj počas
pracovného týždňa v čase od 15.30 do 18. hod.
Nemocnica Poprad bude od 1. apríla 2017 zabezpe-

• HLIADKA MsP Poprad prevzala
FARSKÝ úrad Poprad vyhlásil minulý týždeň v pondelok nájdenú
•Veľkonočnú
potravinovú zbierku
pre rodiny v hmotnej núdzi. Potraviny môžu záujemcovia odovzdať
v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh aj v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

•

POPRADSKÍ hasiči zasahovali
v nedeľu pri požiari v areáli mäsokombinátu v Spišskej Teplici. Oheň
zasiahol dreváreň, sklad a dodávkové vozidlo. Príčina vzniku požiaru je
v štádiu vyšetrovania.
(ppš)

je dôležité skúmať kvalitu vody. Mohli
sme zistiť vo vode prítomnosť rôznych
látok, ako dusičnany, fosforečnany či
amoniak. Hovorili sme aj o tom, ako
negatívne pôsobia na naše zdravie,“
povedala žiačka ZŠ Tajovského Martina Mareková. „Myslím si, že voda
je pre nás veľmi dôležitá, lebo bez nej
sa nedá žiť,“ dodal jej mladší spolužiak Richard Kaľavský.
(mav)

pánsku peňaženku bez finančnej hotovosti v jednej z prevádzok. V nájdenej
peňaženke sa nachádzali doklady, vďaka ktorým sa podarilo zistiť jej majiteľa.
MINULÝ týždeň vo štvrtok zadržala hliadka MsP Poprad muža idúceho
z parku pri Obchodnej akadémii, ktorý kopal do smetných nádob a vysýpal
ich obsah po verejnom priestranstve.
Pri predvedení za účelom zistenia
totožnosti boli použité donucovacie
prostriedky hmaty a chvaty, keďže po-

•

čovať Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých v
okrese Kežmarok v priestoroch Polikliniky na Hviezdoslavovej ul. 27 v Kežmarku. LSPP nájdu pacienti na prízemí polikliniky, v priestoroch, ktoré v dopoludňajších
hodinách slúžia ortopedickej ambulancii. Činnosť LSSP
pre dospelých aj naďalej organizuje Nemocnica Poprad
v spolupráci so všeobecnými lekármi pre dospelých z
okresu Kežmarok. Organizátor zabezpečuje komplexné poskytovanie zdravotných služieb, vrátane dopravnej zdravotnej služby.			
(sga)

Týždeň mestskej polície
dozrivý kládol pasívny odpor. Zistilo
sa, že ide o 48-ročného Popradčana,
ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Po
vykonaní všetkých úkonov bol podozrivý muž prepustený, no zakrátko ho
mestskí policajti opäť spozorovali na
Alžbetinej ulici v Poprade, kde kopal
do lampy verejného osvetlenia a vysypával obsah smetných nádob. Muž bol
opätovne predvedený do úradovne
MsP a následne bol sanitkou prevezený do nemocnice, keďže javil známky

psychického ochorenia.
V PIATOK 24. marca večer oznámil muž na mestskú políciu, že na parkovisku pred NC Kaufland na neho
mieril neznámy muž so zbraňou. Na
miesto boli vyslané hliadky MsP Poprad
a OO PZ Poprad, ktoré zistili, že na
nákupnom vozíku sa mal voziť podozrivý muž s kamarátom a priateľkou.
Pracovníkovi údržby sa podozrivý
mal vyhrážať zbraňou. Policajti zistili,
že išlo o plynovú pištoľ. Podozrivý bol
predvedený na OO PZ Poprad za účelom ďalšieho vyšetrovania.
(msp)

•
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Knižné domčeky pre všetkých,
ktorí radi čítajú

Prvé dva knižné domčeky osadila
popradská samospráva v spolupráci so základnými školami, ktoré
prevzali nad nimi patronát. Jeden
je umiestnený pri fontáne na Námestí sv. Egídia a bude sa oň starať
ZŠ s MŠ Francisciho, druhý stojí
pri detskom ihrisku na sídlisku v
Matejovciach a bude pod dohľadom miestnej základnej školy.
Sú verejne prístupné pre všetkých,
ktorí radi čítajú.
V priebehu tohto týždňa pribudne ďalších osem knižných „búdok“
- ďalšia na námestí, pri detských
ihriskách v Spišskej Sobote, Veľkej,
Matejovciach, Kvetnici, na sídliskách
Juh a Západ a na námestí v Strážach.
Knižné domčeky sú spoločným projektom mesta Poprad, OZ SocialUp a
kníhkupectva Christiania.
„Je marec Mesiac knihy. Preto sme
spojili sily a spolu so školami a našimi partnermi vytvorili tento milý
projekt, ktorý pomôže skultúrniť ulice nášho mesta,“ uviedol primátor
Popradu Jozef Švagerko. 1. viceprimátor Igor Wzoš prišiel osobne na
osadenie prvých dvoch domčekov
a okrem publikácie Dejiny Popradu
doniesol i jednu zo zbierok Milana
Rúfusa, o ktorú sa chcel podeliť s
inými. Povedal: „Budúci svet bude
veľmi o zdieľaní všetkého možného a
knihy sú vzácna vec, preto je dobré,
aby sa nečítali iba raz, ale, aby sme sa
o nich podelili s inými.“ Viceprimátor
verí, že občania si knižky požičajú,

NAJLEPŠÍM slovenským fil•movým
klubom v roku 2016 bol
Filmový klub Iskra Kežmarok.
Ocenenie získal v rámci festivalu
Febiofest. O víťazovi rozhodli zástupcovia 57 slovenských filmových klubov.

•

VO Vysokých Tatrách sa začala
jarná údržba lanovky zo Starého
Smokovca na Hrebienok, ktorá
potrvá do konca mesiaca. Do 12.
apríla platí aj zmenená prevádzková doba lanovky od 8.30 do 16.30
hod. S údržbou lanových dráh v
Tatranskej Lomnici by sa malo začať v pondelok 3. apríla.
MEDVEDE v Tatranskom ná•rodnom
parku sa už postupne

no aj vrátia späť, alebo prinesú iné
na výmenu.
Kníhkupec Števo Hamza z Christianie, ktorá darovala do domčekov
množstvo kníh, je rád, že ľudia stále čítajú: „Čítajú nielen slovenské a
české knihy, ale aj v angličtine a z
môjho pohľadu čítajú čoraz viac a i
kníh vychádza každý rok stále viac.“
Každý z knižných domčekov je
originálne vymaľovaný samotnými
deťmi, domčeky vyrobili vo vlastnej
réžii pracovníci odboru servisných
činností MsÚ v Poprade. Sú vskutku
originálne a svojím dizajnom pútajú pozornosť. Hlavne však podporia
vzťah ku knihám a čítaniu.
(mar)

prebúdzajú zo zimného spánku a
vyliezajú zo svojich úkrytov. V slovenských a poľských Tatrách, ako
aj v Chočských vrchoch, sa nachádza dokopy približne 138 medveďov. Vyplýva to z posledných monitorovaní a sčítaní medveďov.

•

Deti zo ZŠ s MŠ na Francisciho ul.
knižný domček vyzdobili naozaj originálne a priniesli doň i zaujímavé knižky ako Hľadám Rómea, Encyklopédiu
vtákov, knihu o Mariánovi Gáboríkovi a ďalšie. FOTO - Marta Marová

Na jeseň bude v Poprade klientské pracovisko
Predseda vlády SR Robert Fico si minulý piatok
uctil pamiatku obetí prvého transportu židovských
žien a dievčat zo Slovenska, ktorý odišiel pred 75.
rokmi z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz.
Premiér pred pietnou
spomienkou zavítal do
spoločnosti Chemosvit vo
Svite. Povedal: „Klasickou
témou bol nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale
páči sa mi, že táto spoločnosť sa snaží nájsť nových
pracovníkov v štruktúre nezamestnaných, ktorá je dosť
nevyhovujúca. Hovorili sme
aj o duálnom vzdelávaní,
vede a výskume a firma má
vyrábať i protipovodňové zábrany, takže uvidíme, či sú
použiteľné aj v slovenských

Krátke správy

pomeroch.“ R. Fico prišiel
tiež do Gymnázia na Kukučínovej ul. v Poprade, kde
diskutoval so študentmi na
tému Európska únia a Slovensko. Štátna tajomníčka
Ministerstva vnútra SR Denisa Saková, ktorá predsedu
vlády sprevádzala, doplnila:
„Navštívila som Okresný
úrad v Poprade, pretože v
septembri tohto roku nielen
pre samotných Popradčanov,
ale pre okres v rámci reformy
ESO otvoríme klientské pracovisko. Budeme pod jednou
strechou obsluhovať občanov, čo sa týka vybavovania agendy živnostenského
podnikania, cestnej dopravy
a pozemných komunikácií,
lesov, pozemkovej agendy,
agendy životného prostredia.“ Tajomníčka navštívila
aj OR Hasičského a zá-

HORSKÁ záchranná služba
upozorňuje návštevníkov, že podmienky vo vysokohorskom prostredí sa vplyvom ochladenia, ktoré
nasledovalo po dlhšie trvajúcom
teplom prúdení výrazne zmenili.
Sneh je tvrdý, firnový a na niektorých miestach zľadovatený. Vyzýva
všetkých turistov, aby dané podmienky nepodceňovali.

•

DIVADELNÉ
predstavenie
s názvom Všade dobre, v ktorom si
hlavné úlohy zahrali Zuzana Tlučková, Pavol Topolský a Rasťo Piško
sa uskutoční dnes 29. marca o 19.
hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.

•

ZÁUJEMCOVIA o darovanie
krvi tak môžu urobiť aj na výjazdových odberoch krvi, ktoré sa
najbližšie uskutočnia zajtra 30.
marca od 8. do 11. hod. v Strednej
odbornej škole elektrotechnickej
v Matejovciach a v utorok 4. apríla
od 8. do 11. hod. v Tatranskej akadémii na Ul. 29. augusta v Poprade.

Predseda vlády Robert Fico sa v Poprade stretol aj s
vedením a študentmi Gymnázia na Kukučínovej ul.
FOTO - Silvia Šifrová

chranného zboru v Poprade a kvitovala úspechy popradských profesionálnych
hasičov, ktorí sú 13-násobnými majstrami Slovenska
v hasičskom športe. Takisto

zašla aj do strediska Horskej
záchrannej služby vo Vysokých Tatrách, ktoré poskytuje neoceniteľnú službu pri
záchrane zdravia a života
ľudí v horách.
(mar)

DOKUMENTÁRNY film re•žisérky
Anny Gruskovej o oceňo-

vanej spisovateľke Irene Brežnej sa
po minuloročnej premiére na Medzinárodnom filmovom festivale
Bratislava predstaví v desiatich
slovenských mestách. Dnes 29.
marca o 19. hod. ho jeho autorka
osobne v rámci klubového premietania uvedie aj v kežmarskom
kine Iskra.		
(ppš)
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Podľahnúť drogám je ľahké, dostať sa z nich oveľa ťažšie

O svojej ceste k drogám a návrate do
života bez nich hovoril minulú stredu v popradskej Aréne na multimediálnom predstavení The Dark Trip
- Drogy sú cesta do tmy Martin Žák.
Jeho drogový príbeh sa stal, keď sa ako
tínedžer zamiloval do dievčaťa, ktoré
ho priviedlo k droge - extáze.
Päť rokov - od osemnástich do 23

rokov, bol jeho život samé žúry a
narkotiká, až kým sa nezdrogoval do
bezvedomia. Priatelia mu nepomohli,
zachránili ho cudzí ľudia. A tá, ktorú
miloval, ho podviedla s kamarátom.
K tomu sa pridalo onkologické ochorenie mamy, ktorá sa pre neho veľmi
trápila. V príbehu figurovala aj nehoda jeho malej sestričky, na ktorej mal
svoj podiel. Zhluk vážnych okolností
však spôsobil, že sa Martin zamyslel
nad svojím životom a chcel vystúpiť z
drogového kolotoča. Nebolo to ľahké
a dnes hovorí: „Mama, ktorá sa z ochorenia dostala, ma podporuje v tom, aby
som rozprával svoj príbeh a odrádzal
mladých ľudí od užívania drog.“
Mládež z popradských stredných
škôl i žiaci posledných ročníkov zo základných škôl so záujmom sledovali, ako
ľahko sa môžu zapliesť s drogami, ale
ako ťažko je vrátiť sa z tejto cesty späť.

Psychiatrička, špecialistka na medicínu drogových závislostí MUDr. Mária
Martinove (na foto hore) o tom vie svoje: „Mládež je najrizikovejšou skupinou,
ktorá je ohrozená drogami a následným
vznikom závislosti. Je niekoľko faktorov,
prečo začnú mladí ľudia brať drogy.
Jedným z najdôležitejších je výchova v
rodine. Vieme, že v dnešnej uponáhľanej dobe rodičia
často nemajú čas
na svoje deti. Sú
ponechané samy
na seba a pokiaľ
sa dostanú do zlej
sociálnej partie,
ktorá už má nejaké tie skúsenosti
s drogami, veľmi
ľahko do toho
skĺznu. Plus sú
aj určité genetické predispozície.
Traduje sa, že
pokiaľ sa v rodine
hoci len užíva alkohol, je tam nejaká závislosť, tak deti z tohto prostredia
sú viacej náchylné na závislosti, pretože
takéto správanie považujú za normálne.
Proste, je to súhrn viacerých negatívnych
faktorov, a keď sa stretnú, tínedžer sa
veľmi ľahko stane závislým.“
Podľa psychiatričky prvotne nemusí rodič ani nič spozorovať, pokiaľ
nemá nejaké vedomosti o drogách.
Napríklad užívatelia marihuany, ktorá
je údajne na Slovensku, rovnako ako
v celej Európe, drogou číslo jedna,
vedia, že príznakom je začervenanie
očných spojiviek, tak si kúpia očné
kvapky. Zápach po dyme maskujú parfumami. Pri tvrdších drogách sa však
postupne dostavujú varovné príznaky
- zmeny v správaní, deti sú podráždené, nervózne, zmenia pôvodnú partiu
a stretávajú sa s inými kamarátmi, o
ktorých nechcú nič povedať, objavujú
sa neskoré príchody domov, rodičom

začnú miznúť cenné veci, peniaze, vo
vreckách svojich detí môžu nachádzať
nejaké alobaly, striekačky a iné podozrivé veci... Pri užívaní tvrdých drog
sú badateľné stopy po vpichoch, kožné zmeny, chudnutie, poruchy príjmu
potravy, neskoršie sa závislí prestávajú
o seba starať, hygienicky sú zanedbaní.
MUDr. M. Martinove radí, ako sa
dá predísť rôznym závislostiam, nielen
drogovým. V prvom rade si rodičia
majú nájsť čas na svoje deti, vymedziť si
čas na prácu a čas na rodinu. Viesť deti
ku koníčkom, k voľnočasovým aktivitám, pretože jeden z najväčších spúšťačov užívania drog a prvého kontaktu s
drogou je práve nuda. „Ak mládež, ale
aj dospelí, nemajú vyplnený čas, často
siahajú po akejkoľvek návykovej látke,
ktorá im ho vyplní. Čiže treba rozumne
vyplniť voľný čas rôznymi zaujímavými
aktivitami. Ďalšia vec je osveta, teda aj
toto veľké podujatie The Dark Trip má
veľký význam. Vo svojej klinickej praxi som sa stretla už aj
s prípadom 9 ročného
dieťaťa, ktoré sa stalo
závislým, preto chodíme prednášať už do
materských škôl, ostatným kolegom, farárom,
učiteľom, policajtom...
Osveta musí byť na celospoločenskej úrovni.
Ak sa už deti dostanú
do závislosti, radím jednoznačne vyhľadať odborníka. Vo všeobecnosti si laická verejnosť myslí, že akýkoľvek
psychický problém, kde spadá aj drogová problematika, sa dá prekonať nejakou dobrou vôľou, kamarátstvom... Ale
nie je to tak, pretože závislosť je choroba
a podobne ako vysoký krvný tlak, cukrovka a iné ochorenia, treba ju liečiť. Aj
v našom meste máme organizácie, ktoré
sa podieľajú na boji proti drogám. Otvárame i novú psychiatrickú ambulanciu,
ktorá sa bude špecializovať na medicí-

nu drogových závislostí. Môžu nás
kontaktovať závislí
aj ich rodinní príslušníci, a to aj pri
iných druhoch závislostí,“ priblížila
psychiatrička.
Pomoc takýchto
odborníkov je potrebná. Podľa MUDr.
Martinove sa totiž anonymne traduje,
že Poprad je druhým mestom po Bratislave, kde je najviac drog. Podieľa sa
na tom i turistický ruch. Bežná populácia to nespozoruje, ale drogoví díleri
a užívatelia vedia, že dostupnosť drog
je pod Tatrami, bohužiaľ, dosť veľká.
Primátor Popradu Jozef Švagerko
na stredajšom predstavení podčiarkol:
„Treba o probléme s drogami v našej spoločnosti, v našom meste, hovoriť a riešiť
to. Chceme pre vás, mladých, pripraviť
čo najlepšie podmienky na voľnočasové
aktivity ako je napríklad skatepark.“

1. viceprimátor Igor Wzoš doplnil:
„Mesto tiež pripravuje inkubátor a startup pre mladých ľudí, aby čo najviac svojej dobrej energie venovali zmysluplným
veciam, aby ich život mal budúcnosť.
Mesto je tu pre nich, aby vedeli voľný
čas vyplniť zmysluplnými aktivitami.“
Viceprimátor Pavol Gašper mladeži
povedal: „Ste vzácni, záleží nám na vás
a veľmi vítam, že sa v Poprade uskutočnilo takéto podujatie.“
(mar)

Tínedžeri sú najohrozenejšou skupinou

Popradská mestská polícia
zaznamenáva prípady mladých, ktorí užívajú marihuanu
alebo aj tvrdšie návykové látky.
Náčelník Štefan Šipula zdôraznil: „Nezakrývame si oči pred
drogami. Stretávame sa s týmto
problémom aj v našom meste,
rovnako ako v iných mestách a
na celom svete. Mestská polícia
vykonáva kontrolu miest, kde by
mohlo dochádzať k požívaniu
drog, ako je okolie škôl, garáží
a pod. Aj vlani sme našli osoby,
ktoré fajčili marihuanu a odovzdali sme ich na ďalšie riešenie
Policajnému zboru SR. MsP sa
orientuje hlavne na preventív-

nu činnosť vo všetkých vekových
skupinách, ale najmä medzi tínedžermi. Robíme prednášky a
besedy v základných a stredných
školách. Zakúpili sme protidrogový kufrík a s ním chodíme
na preventívne aktivity. Robíme
tiež kontroly v nočných podnikoch, niekedy sa stretávame aj
s nepochopením majiteľov barov, že im odháňame zákazníkov, pretože je bohužiaľ bežnou
praxou, že k nim chodia mladí
ľudia, ktorí majú pri sebe drogy.
Cieľová a najrizikovejšia skupina ohľadom drog sú najmä
14-15 roční, ale sú už aj mladšie ročníky, ktoré prichádzajú

do styku s mäkšími drogami.
Musíme si priznať, staršie generácie v minulosti skúšali cigarety
a alkohol, dnešná mládež, keď
neskúsi mäkké drogy akoby v
očiach rovesníkov bola menejcenná...“. Mestský policajt Martin Jakub (na foto s drogovým
kufríkom), ktorý má za sebou
množstvo preventívnych podujatí a prednášok, oboznamuje
mladých, ako vyzerajú rôzne
drogy, varuje ich pred nimi a
hovorí o nástrahách, ktoré na
mládež číhajú. Konštatoval:
„Pre prípad, že by sa takáto situácia vyskytla v reálnom živote,
môžu vedieť reagovať. Rozprá-

vame sa o účinkoch drog na človeka, aj o represiách z hľadiska
právneho systému SR. Verím,
že aj hroziace tresty mnohých
odradia od vyskúšania drog.
Preventívne akcie s protidrogo-

vým zameraním robíme hlavne pre žiakov 9. ročníka ZŠ a
1. ročníka SŠ, lebo práve 14-16
deti sa už dostávajú do styku
s drogami a chceme zabrániť,
aby ich začali užívať.“ (mar)
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Spomínali na tragédiu holokaustu
V deň 75. výročia prvého transportu židovských žien z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau 25. marca v Tatranskej galérii
premietali dokumentárny film Žiť na
ceste smrti. Scenáristka a režisérka
Oľga Pohanková sa v ňom zamerala na svedectvo Edity Grosmanovej,
ktorá v koncentračnom tábore Auschwitz prežila viac ako tri roky.
Po hodinovom filme predstavila svoje skúmanie židovskej otázky
Heather Dune Macadam. Hľadala
zoznam dievčat z prvého vlaku. Momentálne je uložený v izraelskom pamätníku Yad Vashem. V galérii boli
aj ľudia - potomkovia, ktorých mama
bola v prvom vlaku. Jeden z nich - Peter Chudý povedal: „Moja mama, Klára Kuzbáderová odišla z Prešova cez
Poprad do Osvienčimu ako 16-ročná.

Nikdy mi o tom nič nehovorila. Až od
starej mamy som sa všetko o tamojších
podmienkach dozvedel.“
Heather D. Macadam odišla aj
s pozostalými v nedeľu 26. marca do
Osvienčimu (Auschwitzu). Uctili si
tam svoje matky a staré matky symbolicky o 15. hodine, keď na popradskej
stanici pri pamätnej tabuli obetí holokaustu prebiehalo kladenie vencov.
Sobotný program v galérii uzavrelo
otvorenie výstavy Rezidencia smrti. Jej
autor Ivan Köhler (na foto s riaditeľkou
TG Annou Ondrušekovou) uviedol:
„Bol som oslovený, či by som dokázal,
ako výtvarník zaoberať sa tak ťažkou
témou holokaustu a špeciálne Osvienčimu. Predomnou to bolo dokumentované
mnohokrát, takže som zvolil formu prístupnú pre všetkých od detí po dospelých
a nebola by taká bombasticky hrôzostraš-

ná. Sugestívne fotografie som v náznakoch
vložil do grafických
obrazov. Vzhľadom
na môj divoký život
som hľadal aj ľúbostné
príbehy z koncentráku, napr. jeden celkom
neprípustný
medzi
krásnou
Helenou
a esesákom, ktorý celý deň robil zverstvá.
Slovenka židovského pôvodu bola ako
jedna z prvých odvedená v marci 1942
do Osvienčimu. V tábore smrti sa do nej
zamiloval esesák Franz Wunsch, keď mu
so slzami v očiach spievala nemeckú pieseň na jeho narodeninovej oslave. Táto
láska jej zachránila život. Stala sa jeho
chránenkyňou a neskôr ušetril plynovej
komory aj jej sestru. Po príchode Rusov osloboditeľov, ktorí sa často správali hor-

šie ako Nemci, zahrali so sestrou mŕtve.
Jej sestra, vychudnutá na kosť, ju prikryla
svojím telom. Krásna Helena zomrela
v Izraeli pred 3 rokmi a bola podobne
šarmantná ako E. Grosmanová. Helena
je symbolom mojej výstavy.“
Výstava pozostáva z 20 diel, symbolizujúcich návrat iba dvadsať žien
z celého prvého transportu, vypraveného z Popradu 25.3.1942 o 20 hodine a 20 minúte.		
(kpa)

Z prvého transportu prežilo len dvadsať dievčat
(Dokončenie zo str. 1)

Pani Grosmanová nerada
spomína na príšerné skúsenosti z koncentračného tábora, lebo sa nedajú k ničomu
prirovnať. Stále sa jej vynárajú v pamäti niektoré strašné
spomienky - na pochod smrti
18. januára 1945, keď esesáci
zastrelili ženy, ktoré nevládali
kráčať v hlbokých závejoch.
Na zakrvavený sneh, mŕtvu ženu, ktorá prežila
tri roky v Auschwitzi
a zomrela tak krátko
pred koncom vojny, na
štyri dievčatá, obesené
v tábore v posledných
dňoch jeho existencie...
„Nedá sa to slovami ani
vyjadriť. Je to šialenstvo, a to nemá hraníc.
Ako bol toto schopný
urobiť človek človeku?!
Hovorím, víťaz vo vojne
neexistuje, lebo aj víťaz

stráca svoje deti, domovy, rúca
sa ekonomika, tak čo je to za
víťaz... A tak som si povedala,
keď ma na nosidlách prinesiete, ale kým hlava ešte pracuje,
prídem, aby som mohla vypovedať,“ uzavrela pamätníčka
prvého transportu z Popradu.
S trpkosťou si spomína na
slová susedy z Humenného,
keď sa vrátila domov: „Šak
vás vecej prišlo nazad ako po-

Kina Tatran
29. marec o 18. hod. - CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL CESTOU NECESTOU
Michal Knitl: 600 km peši v Kirgizsku;
Tomáš Vilček: Cesta okolo sveta; Maroš
Matoušek: Divoká krása - objavovanie
nádhernej Srí Lanky na motorkách.
Vstupné: 5 € v predpredaji, 6 € na mieste
30. a 31. marec o 19. hod. - MASARYK
CZ/SK, historická dráma, 106 min., česká
verzia, MP12
Jan Masaryk prežil život bohéma, miloval
ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy.
V jeho vnútri však bojovala nespútanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Vstupné: 4 €

šlo“. Odišla zo Slovenska, ktoré
považovala za svoj domov a
dodnes vraví, že vlastne svoj
pôvodný domov stratila. Dlhé
roky žila v Izraeli, v súčasnosti
v Kanade, kde býva aj jej syn.
Najväčšiu radosť má z vnučiek
a má už i pravnuka. Povedala:
„Som rada, že už aj štvrté pokolenie sa dostalo na svet. Mám
rada život, má veľkú cenu...“
Prezident SR A. Kiska na
odhalení tabule
v Poprade zdôraznil, že urobí
všetko pre to,
aby neožili starí duchovia v
podobe neznášanlivosti, extrémizmu, antisemitizmu...:
„Stará múdrosť
hovorí, že na to,
aby zlo mohlo
zvíťaziť, stačí

31. marec o 21. hod. - GHOST IN THE
SHELL
1. apríl o 18. hod. - GHOST IN THE
SHELL S PREDNÁŠKOU O ANIME
USA, akčný/sci-fi, 106 min. + prednáška,
titulky, MP12
Kultová japonská anime sa stala pilierom
pre legendárnu trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama
zažiarila na filmovom plátne. Vstupné: 5 €
1. a 2. apríl o 16. hod. - LEGO® BATMAN
VO FILME
USA, animovaný/dobrodružný, 104 min.,
dabing, MP
V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak
chce Batman zabrániť tomu, aby v meste
prevzal moc Joker, musí sa snažiť spolu-

veľmi málo - stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. Urobím
všetko pre to, aby sa minulosť
neopakovala.“
V koncentračných táboroch
a vo vojne bolo zavraždených
6 miliónov židov, z toho 1,5
milióna malých detí. Zo Slovenska bolo do táborov smrti
odvlečených 70 tisíc židov
a len pár stovák sa ich vrátilo. Z tisícky dievčat z prvého
popradského transportu prežilo len dvadsať. Ako hold
ich pamiatke je osadená nová
tabuľa na budove Gymnázia
na Kukučínovej ul. Riaditeľ
tejto školy Vladimír Lajčák
podotkol: „Želám si, aby, keď
naši študenti opustia brány
tejto školy, boli nielen vzdelaní, nielen múdri, ale aj ľudskí a
humánni, aby vedeli rozoznať
dobré od zlého a aby nikdy nedopustili takú vec, ktorá sa s touto budovou spája.“
(mar)

pracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno - sa naučiť trochu uvoľniť a
získať nadhľad... Vstupné: 5 €; 4,50 € deti
2. apríl o 19. hod. - ZLATO
USA, dobrodružná dráma, 104 min., titulky, MP15
Príbeh K. Wellsa, ktorý v túžbe nájsť zlato
odchádza do Indonézie. Po mnohých neúspešných pokusoch narazí na vytúžený
bohatý zdroj vzácneho kovu. Ale nie všetko, čo sa blyští, býva zlato... Vstupné: 4 €
3. apríl o 19. hod AGNUS DEI (CRÉME
DE LA CRÉME)
FR/PL, dráma, 115 min.,titulky, MP15, FK
Povojnový príbeh mníšok z benediktínskeho kláštora v Poľsku, ktoré otehotneli po

Nová známka

Slovenská pošta vydala poštovú známku, ktorou si pripomína udalosti druhej svetovej
vojny a uctí si pamiatku jej
obetí. Motívom novej známky
je detail prúžkovaného odevu
so žltou hviezdou a štítkom
s dátumom 25. marca 1942,
ktorý symbolicky pripomína
deň prvého transportu žien
židovského pôvodu zo Slovenska do Osvienčimu. Súčasne s poštovou známkou
bola vydaná obálka prvého
dňa s pečiatkou a dátumom
24. marca 2017 a domicilom
mesta Poprad.
(ppp)

znásilnení vojakmi víťaznej
Červenej armády. Príjmu
rolu materstva alebo deti
zrodené z hriechu opustia.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
4. apríl o 19. hod. - FRANCÚZSKO
(CRÉME DE LA CRÉME)
FR, dokument, 84 min., titulky, MP12, FK
Dokumentarista Depardon cestuje naprieč Francúzskom a načúva konverzáciám ľudí, ktorých stretáva - intímnym
a minimalistickým spôsobom zachytáva postupne sa meniacu tvár národa.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
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Tragický víkend v Tatrách Mladí recitátori sa stretli v knižnici

Horská záchranná služba
(HZS) v sobotu večer zachraňovala 73-ročného českého
skialpinistu, ktorý sa vážne
zranil. Muž pri lyžovaní v centrálnom žľabe z Vysokej smerom do Dračej dolinky spadol
a počas približne 200-metrového pádu utrpel mnohopočetné poranenia nôh, rebier,
chrbtice a hlavy. Po páde bol
v krátkom bezvedomí. Profesionálni aj dobrovoľní záchranári poskytli zranenému
nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a previezli ho z terénu k sanitke smerujúcej do
nemocnice v Poprade.
V nedeľu v popoludňajších
hodinách prijala HZS tiesňové volanie od turistov, ktorí
sa nachádzali na chodníku
smerujúcom k Zbojníckej
chate. Počuli volanie o pomoc od ženy, nachádzajúcej
sa nad skalným prahom, cez
ktorý údajne spadol jej pria-

teľ. 22-ročný Slovák pádom
utrpel zranenia nezlučiteľné
so životom. Pre silný nárazový vietor nebolo možné na
zásah nasadiť vrtuľník, preto
na pomoc odišli záchranári zo
Starého Smokovca. Na miesto
nešťastia odišiel aj dobrovoľný
záchranár HZS pracujúci na
Zbojníckej chate. K nemu sa
pridal 28-ročný člen personálu Zbojníckej chaty, ktorý
v teréne nešťastne spadol na
zľadovatenom povrchu a zraneniam na mieste podľahol.
K uviaznutej žene po odovzdaní informácií o mieste
smeroval ďalší člen personálu
zo Zbojníckej chaty. Do príchodu záchranného družstva
HZS sa mu podarilo k nej
prísť a dostať ju do bezpečia.
Záchranári HZS obe telá po
obhliadke transportovali do
márnice v Starom Smokovci,
kde ich odovzdali príslušníkom PZ SR.
(ppš)

Minulý
týždeň v stredu sa
v priestoroch Podtatranskej knižnici v Poprade
konal 63. ročník
okresného
kola
v prednese poézie
a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
„Tento rok bol
bohatší, čo sa týka
počtu recitátorov.
Obvodného
kola
sa zúčastnilo 145
účastníkov a do okresného
kola postúpilo 22 základných
a desať stredných škôl. Najmä
medzi strednými školami sme
zaznamenali nárast počtu recitátorov,“ uviedla za organizátorov zástupkyňa riaditeľa
POS v Poprade Danka Rožárová. Symbolické je, že v 63.
ročníku súťaže recitovalo
spolu 63 recitátorov. Odborná porota bola výkonmi detí
milo prekvapená. „Bola som
niekoľkokrát dojatá. V každom dieťati vidím veľký potenciál. Sú smelé a prekvapili
má a sebavedomým postojom
a výberom,“ povedala členka
poroty Tatiana Husárová.
Zúčastnení recitátori priznali, že ich prednes obo-

hacuje. „Prednesu, ale aj
divadlu sa venujem už od
deviateho ročníka. Je to pre
mňa možnosť vydať zo seba
emócie,“ prezradil Kristián
Bezák. „Prednes mi dodáva
energiu a krásny pocit z toho,
že môžem pracovať so svojim
hlasom. Keď potom počujem
potlesk a vidím usmiate tváre, tak ma to napĺňa,“ pokračovala Katarína Zavacká.
„Je super, že mladí ľudia ešte
stále vedia chytiť do ruky
knihu, niečo si prečítať a dokonca sa to aj naučiť,“ zdôraznila Emma Brontvayová.
„Je to pre mňa koníček. Keby
som mohol, tak sa učím básničky aj každý deň,“ dodal
Peter Šaling zo ZŠ v Bati-

zovciach, ktorý zvíťazil v 1.
kategórii s poéziou. V 2.
kat. bola najlepšia Lenka
Lukáčová z 8.roč. gymnázia
D. Tatarku, 3. kat. vyhrala
Linda Gallová z Gymnázia
Kukučínova a v 4. kat. uspela Eva Burdová zo Sukr.
gymnázia na Rovnej ulici. V próze ovládla 1. kat.
Viktória Švagerková zo ZŠ
Vikartovce, víťazom 2. kat.
sa stal Tobias Černaj zo SŠ
Letná, jeho spolužiak Krištof Župník bol najlepší v 3.
kat. a Marek Gaj z Gymn.
D. Tatarku zvíťazil v 4. kat.
Všetci víťazi postupujú do
krajského kola, ktoré sa
uskutoční 19. - 21. apríla
v Prešove.
(mav)

Bilingvalisti si vyskúšali novinársku prácu

Médiá a my. Spojenie, ktoré je v súčasnej dobe samozrejmé. Štvrtáci bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici
Dominika Tatarku v Poprade si vyskúšali, aké to je byť redaktorom, editorom
alebo moderátorom televízneho či rozhlasového spravodajstva. Polročné snaženie a zbieranie písomného, zvukového a obrazového materiálu vyvrcholilo
Mediálnym dňom, počas ktorého sa
predstavila televízia, rozhlas i printové
médiá v podaní 4. E (na foto dole) a 4. F (na
foto hore) triedy.
Po septembrovom zadaní projektu nik nevedel, ako to nakoniec dopadne. Ani jedna
skupina sa však nenechala zahanbiť a všetky

týždenník občanov mesta. Vydáva RePOP R A D -dakcia
Poprad - noviny občanov. Šéfre-

daktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.
sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov.
pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad.
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

predstavili vskutku krásne výtvory. „Redakcie“
zostavené zo študentov mapovali počas šiestich
mesiacov dianie v škole i mimo nej - návštevu
Osvienčimu, koncert Integrácia, besedy s moderátorkou Jarmilou Lajčákovou-Hargašovou
a spisovateľom Milanom Richterom, študentský veľtrh v Brne, imatrikuláciu prvákov, túru
na Popradské pleso a mnohé ďalšie. Redaktori
a editori museli všetky informácie zozbierať,
napísať a upraviť texty. Rozhlas si vyžadoval aj
prácu s nahrávaním zvuku a televízia sa musela postarať ešte aj o obraz. Záverečná prezentácia minulý týždeň ukázala, že tento projekt mal
zmysel. Študenti získali nielen praktické skúsenosti z mediálnej brandže, ale naučili sa ešte
viac kooperovať pri spoločnom plnení úloh.
Kristína Bernátová 4. E
a Martin Jenčo 4. F
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote.“
Robert Kiyosaki

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 29. marca má meniny Miroslav, zajtra 30. marca Vieroslava,
v piatok 31. marca Benjamín, v sobotu 1. apríla Hugo, v nedeľu 2.
apríla Zita, v pondelok 3. apríla Richard a v utorok 4. apríla Izidor.

MANŽELSTVO UZAVRELI
14. marca 2017 - Erika Kolušová a Alexander Mozer, 17. marca
2017 - Denisa Staníková a Erik Bafia.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 25. marca 2017
vo Veľkej s

Boženou Fialovou,
57-ročnou

V utorok 28. marca 2017
v Spišskej Sobote s

Julianou Sýkorovou
87-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 29. marca 2017
o 13. hod. vo Veľkej s
V piatok 31. marca 2017
o 13. hod. v Matejovciach s

Jánom Zamkovským,
38-ročným
Máriou Osackou,
81-ročnou

Všetko je len hra Vladimíra Gažoviča

V Tatranskej galérii v
Poprade otvorili minulý piatok výstavu Všetko
je len hra Vladimíra Gažoviča. Autor je jednou
z najvýznamnejších a najvyhranenejších osobností
slovenskej výtvarnej kultúry. V medzinárodnom kontexte oceňujú predovšetkým
autorovu techniku farebnej
litografie tlačenej z jedného kameňa, ktorú rozvinul
do majstrovských výrazových podôb a technologických postupov.
Reprezentatívna
výstava
v Tatranskej galérii v Poprade prináša prierez jeho už
takmer päťdesiatročnej tvorby orientovanej na lepty, farebné litografie, ilustrácie, ex
librisy, kombinované kresby,
ale aj sochy.
V epicentre umelcovho záujmu je človek obnažený navonok, ale aj vo vnútri. Autor
siaha až na dno jeho duše,
aby ešte intenzívnejšie manifestoval ľudskú bezbrannosť,

no i rafinovanosť a pretvárku. Ako v panoptiku pred
nami defilujú tajomnými
posolstvami nasýtené záhadne postavy - najmä zmyselné
ženské akty a tváre, bizarné
animálne i rastlinné motívy.
Vznášajú sa v nekonečnom
priestore, aby svojimi dramatickými dotykmi aj gestami vyjadrili zložitú štruktúru medziľudských vzťahov
a morálky.
Autor predstavuje svoje
najpozoruhodnejšie diela cyklus ilustrácií k Ovídiovým

Metamorfózam, cykly prác
Kolotoče života, Americký
pás cudnosti, Akupunktúry
života, Pocty významným
umeleckým
osobnostiam,
Chamtivosti a ďalšie pôsobivé témy a motívy.
Vladimír Gažovič je introvert a zároveň vnímavý pozorovateľ. Nesmierne citlivo
vyhmatáva podstatu našej
existencie. Je majstrom napätia, vzťahov a súvislostí. Svoj
démonický, ale nesmierne
sugestívny svet kreslí pevnou,
obdivuhodne
suverénnou
líniou a modeluje ho až maliarsky vyznievajúcimi farebnými valérmi i štruktúrami.
Práve farba znásobuje dráždivú tajuplnosť a nedopovedanosť príbehov. Je mysteriózna, stíšená, ponárajúca
deje do tlmených a tmavých
poltónov, inokedy magicky
žiariaca, nasýtená znepokojujúcim svetlom, aby zdôraznila
emotívnosť výpovedí.
Výstava potrvá v TG do 23.
apríla 2017.
(tga)

Dnes otvárací koncert

Dnes 29. marca o 18. hod. sa v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade začne otvárací
koncert XXXXI. ročníka Popradskej hudobnej jari. Vystúpi Bogacz trio v zložení Zuzana
Králiková Pohůnková (klavír), Pavel Bogacz ml. (husle) a Karolína Zívalíková (violončelo). Umelci odohrali množstvo koncertov v rámci celého Slovenska i v zahraničí. Zahrajú skladby J. N. Hummela, J. Haydna, J. Suka a D. Šostakoviča.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach

Peri príležitosti Svetového dňa vody poskytla Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť možnosť dať si urobiť
bezplatnú analýzu vody z domácich studní na dusičnany. Minulú stredu doniesli vzorky vody zo svojich studní desiatky občanov.
FOTO - Marek Vaščura

Blíži sa Tatra expo

Podtatranské výstavné trhy Tatra expo 18. ročník celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy bývania s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia od 28. do
30. apríla 2017 v Aréne Poprad.
Tematicky sa členia na Tatra-con - slovensko-poľský hospodársky seminár na tému Poľsko - partner pre obchod,
investície a inovácie v stavebníctve IV., Postav dom (stavebníctvo, stavebné materiály, TZB), Domov a vkus (nábytok,
doplnky, interiérové prvky), Domov a žena (textil, odevy,
obuv, kozmetika, doplnky), Dvor a záhrada (sadba, okrasné rastliny, záhradná architektúra) a Auto-paráda (podtatranský autosalón).
Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov je 31. marec 2017.
Viac info na www.svt.sk.			
(ppp)

Dnes 29. marca - Ekolekáreň, štvrtok 30. marca
- Avena, v piatok 31. marca - Zlatý had, v sobotu
1. apríla - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, v nedeľu 2. apríla - Prima, v pondelok 3. apríla
- Primula a v utorok 4. apríla - Victoria.
Ekolekáreň: OC Forum, Nám. sv. Egídia, Avena:
Karpatská 11, Zlatý had: Novomeského 3918,

Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., Prima: Huszova ul. (pri kruhovom objazde), Primula: Dostojevského 12, Victoria: Drevárska ul.
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
Príjemný
týždeň,
v
ktorom dostanete pochvalu od
nadriadených a aj si privyrobíte.

Dočkáte sa
finančného
zisku, ktorý ste už ani neočakávali.
Objaví sa aj nová láska.

Nejaká udalosť spôsobí
vo vašom živote nečakaný zvrat.
Nebojte sa, bude k lepšiemu.

Vaše plány
sa dočkajú
realizácie a všetky vaše zámery
budú mať rýchly spád.

Zažijete rušné chvíle, ale
naplní vás to novými zážitkami.
Nové vedomosti uplatníte v budúcnosti.

Zoznámite
sa s niekým,
kto vás bude mať rád. Možno by
ste sa mali držať slov: Lepší vrabec
v hrsti, ako holub na streche.

Rodinný
rozpočet
vám nedovolí dopriať si nejakú
vec, po ktorej ste už dávno túžili.

Niekto vás
nazlostí a
poriadne ostro si s ním vybavíte
všetky účty.

Môžu
sa
objaviť
zdravotné problémy, ktoré by ste
nemali podceňovať.

Čo doteraz
stálo
na
jednom mieste, odrazu sa pohne.
Zmeny budú pre vás priaznivé.

Budete sa
tešiť z úspechov vašich blízkych. Pozvú vás aj
na pekné posedenie.
Nedajte sa
zlákať
vidinou lepšieho zárobku. Ponuka
bude mať háčik, ktorý by ste nevedeli akceptovať.
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V klube sa schádzajú tí,
ktorí majú radi poéziu a prózu

V Popradskom literárnom klube
sa schádzajú ľudia, ktorí radi píšu, či
už poéziu alebo prózu a veľmi potrebujú získať spätnú väzbu. Každý začínajúci autor chce vedieť, či oslovil
čitateľa, či sa mu podarilo vytvoriť
zaujímavý príbeh alebo silnú báseň.
Keď prečítajú svoju tvorbu priateľom alebo rodine, najčastejšie počujú:

„Je to pekné,“ ale nedozvedia sa nič
konkrétne. Práve na tento účel vznikol Popradský literárny klub. Stretáva sa každý mesiac a jeho členovia
sa snažia byť si navzájom kritikmi i
hodnotiteľmi. Najbližšie stretnutie
bude 31. marca o 16.30 hod. v sále
nad kinom Tatran v budove Reduty
v Poprade, viac na www.pplitklub.sk.

Predstavujeme poetku Martu Rybkovú

Popradská poetka Marta Rybková (na foto) aj po rokoch verí
poézii. Jej básne sú výpoveďou prežitých životných situácií. A hoci sú
veci okolo nás stále komplikovanejšie, jej verše ostávajú stále rovnako čisté a šepkajúce.
Žiť
a pamätať si
iba to dobré
Privrieť oči
Vdýchnuť harmonickej
predstave skutočnosť
Smiať sa
s každým svitaním
i vrznutím postele
Pozdraviť s elánom
priateľa nepriateľa

Z debutovej zbierky Jablká dospelosti
* Čo alebo kto ťa v tvojej tvorbe
najviac ovplyvnil?
- „K písaniu ma najviac inšpiroval
bežný život.“
* V tvojich zbierkach básní Jablká
dospelosti a Vina v nevine, je sila
metafory podčiarknutá aj veľmi
pôsobivými ilustráciami od Michala Trembáča. Priznám sa, že
som pri ich čítaní a pozeraní na ich
obrazové stvárnenie, mala chvíľami silný estetický zážitok. Ako
vznikla táto vaša spolupráca?
- „Pána Trembáča som poznala dlhé
roky. Ako autora krásneho vnútra
na plátne, aj ako človeka , ktorý žil
v Poprade - Veľkej ako aj ja. Po pros-

Inzercia

VÝSTAVY
Do 23. apríla
Vladimír Gažovič - Všetko je len hra
Rozsiahla výstava jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej grafickej školy.
Do 23. apríla
Ivan Köhler REZIDENCIA SMRTI.

Od 26. apríla
Adam Szentpétery - Geometrické kódy
Výstava popredného predstaviteľa slovenskej geometrickej maľby.
26. apríla o 17. hod. - vernisáž výstavy
ART KLUB
Do 21. apríla
TatraBRICK FEST - unikátna výstava
stavebnice LEGA pre vekovú kategóriu
od 3 do 99 rokov.

be, či by bol ochotný ilustrovať môj
debut, ma milo prekvapil. Bol rád, že
sa môže prezentovať i takouto formou - ilustráciami veršov.“
* Mala si niekedy obavy, že sa svojimi básňami pred čitateľom príliš odhaľuješ, že sa priveľa o tebe
môže dozvedieť?
- „Nie, nemala. Každý autor si musí
uvedomiť, že vo svojej tvorbe je potrebné ukázať svoje „JA“. Autor by
mal byť ochotný prijať kritiku aj pochvalu.“
* Sú chvíle alebo životné situácie,
ktoré ťa inšpirujú tak, že cítiš bytostnú potrebu dať svoje pocity na
papier?
- „Sú to najmä udalosti, ktoré sa zakorenili hlboko vo mne. Silné momenty, prežitá bolesť aj chvíle šťastia.“
* Vydala si tri zbierky básní : Jablká
dospelosti, Vina v nevine a Citový
striptíz. Viem, že stále píšeš, preto
je namieste otázka, či sa chystáš vydať ďalšiu zbierku?
- „Nie, zatiaľ to nevyzerá na zrodenie novej výpovede z môjho vnútra.
Kľúč k štvrtej zbierke mi snáď ponúkne čas. Uvidíme.“
(fab)
Vagónke, blízko potoka. Inf.: č. t.
0907 418 226.
10/17-P
Kúpim záhradku za železničnou
traťou, aj neudržiavanú, bez chatky.
Inf.: č. t. 0918 992 539.
7/17-K
Dám do prenájmu 3-izbový byt
na sídlisku Západ v Poprade. Inf. č.
t.: 0949 805 649.
32/17-R
Dám do prenájmu nezariadený 1-izb. byt na starom
Juhu Poprade. Inf.: č. t. 0915
903 759.			33/17-R

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m , •
2

leštený, zrubový - pologuľatý profil,
hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám 2-izb. byt v Poprade na
sídl. Západ, po kompletnej rekonštrukcii, 5. posch., nízke mesačné
náklady, byt je zateplený aj z vnútra.
Inf.: č. t. 0907 418 226.
9/17-P
Predám záhradu v Poprade pri

•

Tatranská galéria v Poprade

INÉ PODUJATIA
4. apríla o 17. hod. - Náš Majster Pavol
- odborná prednáška pri príležitosti
roka Majstra Pavla z Levoče.

Žiť
a pamätať si
iba to dobré

•

Kultúrny kalendár na apríl 2017

•
•

9. apríla od 14. hod. do 17. hod. - Netradičné - tradičné ozdoby Veľkej
Noci - veľkonočné tvorivé dielne.
TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám.
9. - 13. apríla - Postav si svoje vysnené LegoMESTO - súťaž v stavaní Lega,
Veková kategória: 3 - 15 rokov, žrebovanie sa uskutoční: 19. apríla.
VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Yaro M.Kupčo - Putovanie Aljaškou a
Yukonom, alebo ako som na Klondiku
ryžoval zlato.
Premiérová výstava čiernobielych fotografií z letného pobytu v roku 2016 v
tejto zaujímavej krajine.
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok TG.
Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranská knižnica Poprad
Od 3. apríla
Filmoví režiséri v školských laviciach
Výstava v spolupráci s CVTI SR - Múzeum školstva a pedagogiky.
Celý apríl
S knihou ma baví svet - 2. ročník
Výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.

7. apríla o 10. hod. - Tatranská literárna jar
- beseda so spisovateľmi - účastníkmi TLJ.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 21. apríla
Osem - salón popradských výtvarníkov.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude
Podtatranské múzeum v Poprade v apríli
zatvorené. Otvorená bude len expozícia
v Spišskej Sobote utorok - piatok od 10.
do 15. hod, v nedeľu od 11. do 15. hod.,
v pondelok a v sobotu je zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši,
Meštianske bývanie, Vznešenosť a po-

kora, Osobnosti Spišskej Soboty.
10. až 12. apríla od 9. hod. do 18. hod. OC FORUM Poprad - VEĽKÁ NOC JE
PRED DVERAMI - veľkonočné tvorivé
dielne.
Gánovce - nálezisko neandertálskeho
človeka na OÚ v Gánovciach.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské
osvetové stredisko

5. a 6. apríla - Dom kultúry Poprad - Krajská
scénická žatva - krajská súťažná prehliadka
divadelných súborov Prešovského kraja.
9. apríla - Dom kultúry Batizovce - Krehká
krása Batizoviec - medzinárodná súťažná
výstava kraslíc.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM
Do 6. apríla
AJ ČIERNA JE FARBOU
DÚHY
Abstraktná a expresívna tvorba
Danky Bekešovej.

12. apríla - Podtatranské osvetové stredisko Podtatranská fotografia - regionálna postupová súťaž amatérskych fotografov.

Od 10. apríla
MY 3: Eleonóra Habláková,
Anna Krajčinovská, Helena
Smolková.
Vernisáž: 10. apríla o 16.30 hod.

28. a 29. apríla - Dom kultúry Poprad - Deň
tanca - krajská súťaž ZŠ, ZUŠ v nefolklórnom
tanci.

Otvorené: pondelok-piatok od
9. do 12. a od 13. do 15. hod.
Kontakt: 0910 890 303
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Líšky obhájili titul, v Poprade zvíťazil ženský hokej

Hokejová extraliga
žien má za sebou
ročník 2016/2017.
Vo finále zvádzali
tuhé boje Poprad
a Prešov. Rozhodnúť o majstrovi
musel až posledný zápas série za
stavu 2:2 na popradskom ľade. Líšky v sobotu zvíťazili 4:2 a obhájili
vlaňajšie prvenstvo.
Popradčanky nestratili v základnej
časti ani bod, no v druhej fáze súťaže sa
najviac potrápili najmä zo Šarišankami. Oba tímy si to rozdali vo finálovej
sérii a tá bola maximálne vyrovnaná.
V sobotu sa odohral piaty rozhodujúci zápas, v ktorom domáce líšky vo
výbornej atmosfére zvíťazili 4:2. No
ani toto víťazstvo sa nerodilo ľahko. Po
prvej tretine Prešovčanky vyhrávali 2:1
a opäť boli pre majstra nepríjemným
súperom. „Bol to ťažký boj, ale play-off

má práve v tom čosi do seba, že rozuzlenie prišlo až v samom závere. Diváci,
ktorí prišli na štadión museli byť spokojní. Skláňam sa pred dievčatami, že
zo seba vydali maximum a výsledok sa

dostavil,“ uviedol tréner Popradských
líšok Milan Skokan. „Prišlo množstvo
divákov a nás to teší, pretože dnes možno nevyhral Poprad, ale ženský hokej,“
zdôraznil asistent trénera Popradských

líšok Ivan Bednár.
Kým jedno oko smúti, druhé sa
raduje. Takú tvár malo dianie na
ľade po záverečnom hvizde zápasu o
všetko. Popradčanky zbierajú tituly
ako na bežiacom páse, ale každý je
výnimočný, z každého sa vedia tešiť
rovnako. „Máme za sebou veľmi ťažkú
finálovú sériu. Sme radi, že sme to otočili a máme titul doma. Prešov bol náš
najťažší súper počas celej sezóny. Vždy
sme s nimi hrali o veľa a to bolo vidieť
aj vo finále,“ povedala kapitánka Popradských líšok Gabriela Krivjanská.
Výsledok: 5. kolo finále v sobotu
25. marca Popradské líšky - ŽHK
2000 Šarišanka Prešov 4:2 (1:2, 2:0,
1:0), góly Popradu: 3. Patrícia Gorecká (J. Čulíková, M. Mikesková), 35.
Gabriela Žitňanská, 36. Kamila Wieczorek (M. Staroňová), 46. Tatiana
Korenková (K. Wieczorek). (mav)

Druhú ligu môžu udržať len v baráži Basketbalistky s novou výzvou

Futbalisti FK
Poprad
nezvládli posledný krok k postupu medzi
lepšiu šesticu tímov II. ligy
Východ, ktorá bude bojovať o postup do najvyššej
súťaže. V nedeľu uhrali
v Bardejove iba bezgólovú
remízu a na diaľku prehrali
boj o šiestu priečku so Zvolenom.
V prospech Zvolena rozhodlo pri rovnosti bodov
a dvoch remízových vzájomných zápasoch viac
strelených gólov na ihrisku
súpera. V nadstavbovej čas-

ti o záchranu sú na východe 26. marca Partizán Bardelen štyri tímy, no Poprad má jov - FK Poprad 0:0 (0:0).
Program: 1. kolo II. ligy
pred ôsmou Haniskou 14 bodový náskok. Siedma priečka Východ o záchranu v sobotu
by mala byť istá. Keďže sa 1. apríla o 16. hod. FK Poprad
v budúcej sezóne bude hrať - ŠK Odeva Lipany.
(ppv)
celoslovenská druhá liga Tabuľka II. ligy - sk. Východ
a účastníkov po odstúZ V R P S
B
pení Myjavy z Fortuna1. VSS Košice
18 15 2 1 28:7
47
ligy je menej, Popradčania by mali hrať baráž so 2. Lokomotíva KE 18 10 2 6 41:25 32
18 10 2 6 28:17 32
siedmym tímom západ- 3. Bardejov
4. L. Mikuláš
18 9 4 5 28:17 31
nej vetvy, kde sa o tejto
18 9 0 9 34:33 27
pozícii rozhodne medzi 5. Sp. N. Ves
18 7 5 6 26:23 26
Spartakom Trnava B 6. Zvolen
18 6 8 4 26:17 26
a AFC Nové Mesto nad 7. FK Poprad
8.
Haniska
18
2 6 10 24:49 12
Váhom.
18 2 4 12 10:30 10
Výsledok: 18. kolo II. 9. R. Sobota
18 2 3 13 11:38
9
ligy Východ v nedeľu 10. Lipany

Majstrovstvá SR

Poprad obhájil prvenstvo v zjazde

Na Štrbskom Plese sa cez
víkend súťažilo v behu na
lyžiach o slovenské majstrovské tituly v druhej časti
Majstrovstiev SR s medzinárodnou účasťou. Spolu
pretekalo 350 pretekárov zo
Slovenska a Česka v rôznych
vekových kategóriách. Medzi mužmi vo vyraďovacom
finále šprintu dominoval
Peter Mlynár z ŠKP Vysoké
Tatry, ktorý vyhral aj vytrvalostné preteky. V ženskej
kategórii bola v šprinte najlepšia Alena Procházková
z LK Slávia ekonóm UMB
Banská Bystrica, vo vytrvalostných pretekoch bola
najrýchlejšia Paulína Fialková z VSČ Dukla/UMB
Banská Bystrica.
(ppp)

Pätnáste pokračovanie medzinárodného lyžiarskeho seriálu Združenia miest a obcí Euroregiónu Tatry ovládli medzi
zjazdármi podobne ako vlani Popradčania. V bežeckej stope
kraľovalo Zakopane.
Druhé kolo v behu na lyžiach na Štrbskom Plese napísalo uplynulú stredu pomyselnú bodku za tradičným podujatím. Jubilejná
kapitola priniesla zásadnú zmenu. „Začiatkom decembra sme sa
na porade výkonného výboru rozhodli vyčleniť Tatranskú lyžiarsku
ligu zo Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad. Mladým
lyžiarom tento krok priniesol nové možnosti súťaženia,“ vrátil sa
v čase referent mládeže a športu a súčasne koordinátor ligy Peter
Procházka.
Tohtoročný balík pretekov pozostával z troch kôl obrovského
slalomu a dvoch kôl pre bežkárov. „Organizácie sa chopili Poprad,
Zakopane, Kežmarok a Štrba. Deti okrem Štrbského Plesa súťažili
v Bachledovej doline, Spišskom Bystrom, Zakopanom či Jurgowe.
Dohromady sme registrovali takmer tristo športovcov od Štrby cez
Vysoké Tatry, Ždiar až po Spišskú Starú Ves,“ referuje P. Procházka,
ktorý dodal: „Veríme, že sa nám podarí do seriálu opätovne zaangažovať vo väčšej miere Vysoké Tatry a Liptovskú Tepličku. Taktiež
premýšľame nad posilnením postavenia bežeckého lyžovania. Je dôležité, aby sme dobehli zmeškaný vlak,“ uzavrel.
(ppp)

Popradské basketbalistky
ťahali vo štvrťfinálovej sérii
so Šamorínom
za kratší koniec. V rozhodujúcom treťom zápase na
palubovke súpera nezvládli
druhý polčas a vrátili sa späť
medzi tímy z druhého sledu.
V prvom súboji v skupine
o 5. - 8. miesto zdolali v telocvični ZŠ Komenského bratislavský Slovan 63:52. Séria
sa hrá na tri víťazné zápasy.
„Museli sme hľadať vnútornú
motiváciu. Očakávali sme ľahší zápas. Súper je však bojovný
a môže to byť zaujímavá séria,“ povedal po prvom zápase so Slovanom tréner BAM

Poprad Milan Černický.
Výsledky: 3. kolo štvrťfinále play-off v stredu 22. marca
ŠBK Šamorín - BAM Poprad
75:45 (16:20, 18:9, 15:14,
26:2), najviac bodov BAMP:
Katarína Petríková - 19. 1. kolo
play-off o 5. - 8. miesto v sobotu 25. marca BAM Poprad
- BK Slovan Bratislava 63:52
(14:14, 14:10, 18:7, 17:21),
najviac bodov BAMP: Angelika Theiner - 19.
Program: 2. kolo play-off
o 5. - 8. miesto v stredu 29.
marca o 19.30 hod. BK Slovan
Bratislava - BAM Poprad, 3.
kolo play-off o 5. - 8. miesto
v sobotu 1. apríla o 17.30 hod.
BAM Poprad - BK Slovan
Bratislava.
(ppv)

Steeple Poprad
Atléti AK Steeple Poprad odštartovali ďalšiu bežeckú sezónu. Na 13. ročníku Behu k Hubertovi v Kežmarku dominoval predminulý víkend Jozef Dubašák, následne zvíťazil
aj na 38. ročníku Švošovskej pätnástky v okr. Ružomberok.
V týchto pretekoch bola prvá aj Katarína Jordánová medzi
najmladšími žiačkami a tiež Ivana Šoltýsová medzi dorastenkami.				
(ppp)
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Kamzíci ukončili sezónu na siedmom mieste

Popradskí
hokejisti majú sezónu
2016/2017 v Tipsportlige za sebou.
Vo štvrťfinálovej sérii play-off prehrali
s Nitrou 0:4 na zápasy. Posledný krok k postupu do
semifinále urobili hostia minulý
týždeň v utorok jasnou výhrou 5:1.

Kamzíci po vypadnutí z play-off ostali na pozícii číslo sedem zo základnej
časti a trénerská dvojica Marcel Ozimák - František Štolc už teraz pracuje
na skladbe tímu pre letnú prípravu.
Výsledok: 4. kolo štvrťfinále
play-off v utorok 21. marca HK
Poprad - HK Nitra 1:5 (0:3, 0:1,
1:1), gól Popradu: 58. Andreas
Štrauch (M. Pajpach).
(ppv)

Zablahoželali marcovým jubilantom

víkend sa od piatka do ne•deleCEZv plaveckom
bazéne AquaCity

Poprad uskutočnia medzinárodné
plavecké preteky 22. ročník Ceny
Popradu a 10. ročník Memoriálu Filipa Lutza. Zároveň to bude 3. kolo
FPD Slovenského pohára družstiev
v plávaní 2017. V piatok sa začína
od 14.30 hod., v sobotu a nedeľu je
začiatok pretekov už o 9. hod.
FUTBALISTKY FK Poprad odštartovali jarnú časť II. ligy Východ
v skupine C domácim víťazstvom 2:0
v sobotu 25. marca nad TJ Lokomotíva Košice. V 12. kole privítajú ŠK
Novohrad Lučenec už v sobotu 1.
apríla o 15. hodine.
JUNIORI HK Poprad v pondelok
27. marca odohrali piaty rozhodujúci zápas v sérii o tretie miesto extraligy so Slovanom Bratislava. Prehrali
3:6 a obsadili konečnú 4. priečku.
MINULÝ týždeň v utorok sa
odohralo v telocvičniach SŠ Letná
a ZŠ Jarná okresné kolo vo volejbale
chlapcov ZŠ. Prvé miesto vybojovala
SŠ Letná, ktorá sa predstaví v rámci
krajského kola 6. apríla vo Svidníku.
OKRESNÉ kolo v basketbale žiakov stredných škôl sa konalo minulý
týždeň v piatok v telocvični SPŠ v Poprade. Víťazom sa stali gymnazisti
z Kukučínovej, ktorých čaká krajské
kolo v sobotu 1. apríla v Sabinove.
PREDMINULÝ víkend sa v Rudine pri Kysuckom Novom Meste konalo 2. kolo Olympiády Sever žiakov a
žiačok v jude. JK Poprad reprezentovalo päť mladých judistov. Najmladší
Miloško Čičmanec v kategórii mini

•
•
•
•
•

do 32kg nenašiel premožiteľa, rovnako ako aj o rok starší Adamko Jacák
vo svojej kategórii mini do 42kg. Zlato vybojovala aj skúsená dorastenka
Nikola Štefániková.
POČAS víkendu sa judisti Judo klubu Poprad zúčastnili medzinárodného
turnaja v Bardejove, kde sa zišlo 615
pretekárov z 12 krajín. JK Poprad reprezentovala dorastenka Nikola Štefániková v hmotnostnej kategórii do 63kg.
Vo svojej váhe mala pretekárky z Poľska
a Bulharska. Našla iba jednu premožiteľku a obsadila krásne druhé miesto.
KARATISTI Central karate klubu Poprad sa predminulý víkend
vrátili z Poľska s ôsmimi medailami
v rámci medzinárodnej súťaže XXIII
Rada Regentów, no chýbala medzi
nimi zlatá. Zároveň sa v Košiciach
uskutočnilo 3. kolo Žiackej ligy karate, odkiaľ si centralisti odniesli tri
cenné kovy. Zlato vybojovala Lea
Kucová v kat. kata začiatočníčok.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
zvíťazili minulý týždeň v stredu
v rámci 42. kola SBL v Nitre 89:73.
V sobotu mali voľno, v poslednom
kole základnej časti pocestujú dnes
do Lučenca.
ABSOLÚTNYM víťazom Majstrovstiev lesníkov SR, nazývaných
aj Venerovský memoriál, a Majstrom
lesníkom sa stal Ľubomír Machyniak
z Lesov SR Banská Bystrica. Majstrovstvá sa konali minulý týždeň na
Štrbskom Plese. Majsterkou lesníčkou sa stala Andrea Machyniaková,
reprezentujúca tiež Lesy SR Banská
Bystrica.			 (ppv)

•

•

Knihy vyhrali

Redakcia novín POPRAD v spolupráci s vydavateľstvom Goralinga
pripravili v minulom vydaní novín
súťaž o knihy z ich edície. Knihu
s názvom O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády vyhrala Mária
Skokanová, Banícka ul., Poprad,
knihu Vodníkove zlaté kačky získa-

Darujte 2% (3%) z Vašich daní

•
•

la Renáta Pittnerová, Chalupkova
ul., Poprad a Kráľ hadov, strážca
pokladov vyhrala Ľudmila Šimčáková, Ul. Ústecko-Orlická, Poprad.
Výherkyniam srdečne blahoželáme.
Knihy si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)

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

Ďakujeme!

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

PP-25

Krátko zo športu

V sobotu 18. marca prijal primátor mesta Jozef Švagerko tých jubilantov, ktorí oslavujú svoje narodeniny v marci. 85 rokov sa dožila Matilda Borziková,
Júlia Fedorová, Helena Zajacová, Jozef Maslo, 80 rokov Anna Samiecová,
Janka Závadová, Jozef Balent, Víťazoslav Bořek, Ján Kováč, 75 rokov Genovéva Andrášová, Alžbeta Bendíková, Anna Bruková, Mária Hromníková,
Gertrúda Imrichová, Alžbeta Kraková, Alžbeta Martinková, Eva Mičeková, Terézia Šurinová, Mária Švagerková, Helena Závatzká, Rozália Zubalová, Ladislav Lavko, Jozef Majerčák, Štefan Roth, 70 rokov Mária Antalová,
Mária Ballayová, Zdenka Barlová, Magdaléna Džadoňová, Anna Fábryová, Anna Gavalierová, Jozef Alföldi, Anna Hrdinová, Vilma Jasenčáková,
Alžbeta Kubernášová, Marta Martinková, Anna Novoroľníková, Inge Pastorková, Vlasta Podolská, Terézia Šmondrková, Dušan Grešo, Milan Labuda, Benjamín Lištiak, Miroslav Mlynár, Jozef Mrozek, Emil Rusiňák, František Slavkovský, Ladislav Šteiffel. Prijatia sa zúčastnila ja 80-ročná Mária
Gavlaková, ktorá oslavovala narodeniny už vo februári.		
(ppš)
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Najstarší Popradčan a odbojár
dostal Medailu M. R. Štefánika

PP-7

V sobotu patrila popradská
Aréna opäť spoločenským tancom. Slovenský zväz tanečného
športu, mesto Poprad, Solus
Dance Academy a ZUŠ na
Štefánikovej ul. usporiadali 1.
kolo Slovenského pohára, Pohár primátora mesta Poprad v
štandardných a latinsko-amerických tancoch. Z popradských súťažiacich sa najlepšie
darilo páru Daniel Jurča a Emília Šerfelová, ktorý v ŠTT obsadil 2. miesto a páru Slavomír
Nálepka a Kristína Bajusová,
ktorý získal v LAT 3. miesto.
Oba páry sú z TC Fortuna.

Dole zľava viceprimátor P. Gašper, oslávenec Viktor Chladoň, hore M. Kopko, V. Longauer a J. Pavlovčin.		
FOTO - Marta Marová
Najstarší občan Popradu a najstar- jeho 102. narodenín mu odovzdal taší člen Slovenského zväzu protifa- jomník Ústrednej rady SZPB Viliam
šistických bojovníkov na Slovensku, Longauer za účasti predstaviteľov OV
priamy účastník bojov v 2. svetovej SZPB v Poprade Michala Kopka a Jána
vojne Viktor Chladoň oslávil minulý Pavlovčina Medailu M. R. Štefánika
piatok 102 rokov.
III. stupňa. Za mesto Poprad zablaPrežil pohnutý, ale zároveň krásny hoželal jubilantovi viceprimátor Pavol
život. Až do odchodu do dôchodku Gašper, ktorý mu poprial ešte veľa
robil prácu, ktorú mal rád, najprv zdravia a síl do ďalších rokov. Osláako automechanik - živnostník, po venec sa nedávno vrátil z nemocnice,
Februári 1948 pracoval v autodielni v kde ho doviedli problémy s dýchaním.
popradskom pivovare a zakrátko po- Napriek slabšiemu sluchu a nohám,
tom až do roku 1982 opravoval úžit- ktoré ho už prestali poslúchať, sa teší
kové vozidlá vo výrobnom družstve z dobrej mysle a ešte donedávna sa
Inštalatér Poprad. Najťažšiu kapito- snažil urobiť si všetko sám. Býva pri
lu svojho života však prežil počas 2. synovi Vladimírovi v Poprade a hoci
svetovej vojny, v Povstaní i po ňom. S sa narodil v Štrbe, od svojich piatich
prestávkami bojoval vo vojne takmer rokov žije v našom meste. Spomienok
sedem rokov - bol na východnom má neúrekom - aký bol Poprad kedysi,
fronte, neskôr sa stal príslušníkom 1. ako sa zmenil, koľkých ľudí poznal a
čs. armády na Slovensku a zapojil sa už tu nie sú. Je mu trochu smutno a
do Slovenského národného povstania. chýbajú mu rovesníci. S povzdychom
Nemci ho zajali a odvliekli do zajatec- povedal: „Časy sa menia a my sa mekého tábora v Hamburgu, z ktorého níme v nich.“
sa vrátil až v júni 1945. Radšej ako na
Úctyhodného veku sa dožil v krukrutosti a bolestné vojnové udalosti hu svojej rodiny. Spolu s už nebohou
spomína na svoju prácu, ktorú vyko- manželkou vychovali 3 deti, dnes má
nával s radosťou.
8 vnúčat a 9 pravnúčat. Gratulanti
Popradčan V. Chladoň bol ocenený zaspievali jubilantovi Živió! a zaželali
viacerými vyznamenaniami za záslu- ešte veľa pekných chvíľ medzi svojihy v boji proti fašizmu. Pri príležitosti mi blízkymi.		
(mar)
Divadelné fašiangy,
ktoré sa začali koncom januára uzavrela premiéra Divadla
Commedia z Popradu
s hrou Don Quichot a
Sancho Panza. Diváci ju mohli uvidieť
v sobotu, nedeľu i
pondelok na spišskosobotskom javisku.
V hlavnej úlohe sa
predstavil Vladislav
Vaľko, ktorý nielenže pracuje v súbore nepretržite 25 rokov, ale zároveň sa dožíva okrúhleho životného jubilea (na foto druhý zľava). Viac v budúcom čísle.

