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 Mgr. Martinom Šefcom, manažérom 
      záchrannej služby Falck Záchranná v regióne Spiš

Na cestách, v horách i vo vzdu-
chu ich vídame denno-denne. Zá-
chranári. Pomáhajú všade, keď je 
človek v ohrození zdravia a života 
a zlyhávajú mu základné životné 
funkcie – vedomie, dýchanie alebo 
krvný obeh. V prípade rýchlych po-
mocí u nás fungujú rýchla lekárs- 
ka pomoc, ktorej posádku tvoria 
vodič, záchranár  a lekár a rýchla 
zdravotnícka pomoc, kde sú dva-
ja špičkovo vyškolení záchranári, 
ktorí majú kompetencie na rôzne 
výkony a podávanie liekov. Zách- 
ranári ale majú také vzdelanie  
a absolvujú také školenia, že všet-
ky, aj vážne stavy, musia zvládnuť. 
V krízových situáciách, tak ako 
v iných štátoch Európy, si môžu 
privolať aj lekára. Na Slovensku je 
sieť 273 staníc záchrannej služby,  
z toho 181 je rýchlej zdravotníckej 
pomoci a 92 rýchlej lekárskej po-
moci. V našom regióne pôsobia aj 
Horská záchrana služba a Vrtuľní-
ková záchranná zdravotná služba. 

Spoločnosť Falck Záchranná, 
a. s., na Slovensku má 107 staníc 
v desiatich regiónoch. Falck Zá-
chranná v regióne Spiš poskytu-
je neodkladnú prednemocničnú 

zdravotnú sta-
rostlivosť a má 12 
staníc záchrannej 
služby v okresoch 
Levoča, Kežma-
rok, Stará Ľubov-
ňa a Spišská Nová 
Ves. Sieť so 135 
zamestnancami 
je postavená tak, 
aby sa k pacien-
tovi ambulancia 
dostala v čo naj-
kratšom čase, do 
15 minút. 

 „Záchranári 
Falck Záchranná, 
na pokyn Krajs- 
kého operačného 
strediska, pomá-
hajú vo všetkých prípadoch ohroze-
nia života a zdravia človeka v na- 
šom regióne. Nielen pri akútnom 
zhoršení zdravotného stavu u pa-
cientov v bezvedomí alebo s akút-
nym koronárnym syndrómom, kde 
hrozí vážne poškodenie srdca, ciev-
nej mozgovej príhode, ale tiež pri 
iných život ohrozujúcich stavoch, 
ako sú dopravné nehody, ťažké úra-
zy, epileptické záchvaty a podob-

ne,“ rozhovoril sa 
o povinnostiach 
záchranárov Mgr. 
Martin Šefc, ma-
nažér záchran-
nej služby, rodák  
z Liptovskej Tep-
ličky, v súčas-
nosti bývajúci vo 
Vikartovciach.

Mnohé úko-
ny záchranárov 
určuje priamo 
zákon, naprík- 
lad, do kedy sa 
musí uskutočniť 
výjazd, do kedy 
musí do vozidla 
nastúpiť posád-
ka... Všetko sa 

cez GPS súradnice, zariadenia  
a vysielačky monitoruje, nič sa 
nedá oklamať, dopísať, zmeniť. 
„Posádka po obdržaní výzvy z Krajs- 
kého operačného strediska musí 
do dvoch minút vyraziť na výjazd  
a väčšinou to záchranári zvládajú. 
Človeku je smutno, keď v médiách 
neraz počuje, že záchranka prišla 
po 40-tich minútach a pritom tam 
bola do 15-tich minút. Ale chápem, 

keď je človek alebo jeho príbuzní  
v tiesni, každá sekunda sa mení na 
hodiny a zdá sa, že od prvého vola-
nia to je veľmi dlho.“ 

Veľakrát sa stáva, že záchranka 
by k mnohým tiesňovým volaniam 
ísť ani nemusela a práve v tom čase 
môže chýbať tam, kde ide o zá-
chranu života. „Žiaľ, mnohí naši 
spoluobčania presne vedia, čo majú 
operátorom operačného strediska 
na číslach 112 či 155 povedať, aby 
im záchrannú službu  poslali, hoci 
ide skôr o prípad pohotovosti, ako 
ohrozenie  života a zdravia.. Stačil 
by odvoz na pohotovosť, ale s nami 
to majú jednoduchšie. Nemusia ni-
kam ísť, pomoc príde za nimi. Za 
minulý rok záchranky na Slovensku 
evidovali 3 100 výjazdov, kedy išlo 
vyslovene o zneužitie záchranky.  
A potom na margo záchranárov 
počuť, že prišli neskoro,“ konštatu-
je Martin Šefc a dodáva, že tu ide  
o absolútnu nezodpovednosť. Hoci 
ide o zneužívanie záchrannej služ-
by, žiaden záchranár či zdravotník 
na operačnom stredisku nemôže 
risknúť, či je život človeka naozaj  
ohrozený alebo nie.... 

 Pokračovanie na  8. strane 

Fašiangový sprievod v Batizovciach:
symbol úrody, bohatstva a hojnosti

Minulú sobotu v Batizovciach 
opäť rozvoniavali zabíjačkové dob-
roty, tradičné šišky a azda najviac 
hasičský punč. Majstri mäsiari sa 
išli „potrhať“, aby všetko stihli, ba-
tizovské žienky od skorého rána 
vysmážali šišky a hasiči sa zase 
zvŕtali nad obľúbeným punčom. 
To všetko k fašiangom pod Tatra-
mi neodmysliteľne patrí. Obdobie 
od Troch kráľov až do noci pred 
škaredou – Popolcovou stredou sú 
v mnohých obciach na Spiši vyhra-
dené času hojnosti, veselosti, tan-
covačiek a karnevalov. 

„Naša dedina je plná tradícií  
a jednou z tých najznámejších je 
chodenie so Straškom. Táto tradícia 
bola u nás už na ústupe, ale vďaka 
hasičom, ktorí nechceli dopustiť, 
aby celkom zanikla, to chytili za 
správny koniec. Ľudí upútali tým, 
že urobili zabíjačku, ktorou dedina 
žije už dva dni predtým. Nad celou 
touto veľmi peknou tradíciou drží 
ochrannú ruku obec a celé sa to 
koná pod záštitou hasičov,“ priblí-
žil fašiangy v Batizovciach starosta 
Gabriel Bodnár

Vďaka dobrovoľným hasičom  
a folklórnemu súboru z Batizoviec, 
ktorým záleží na zachovávaní ľu-
dových zvykov svojich predkov, 
ani tento rok nechýbal fašiangový 
sprievod, v ktorom dominovali Sla-

meňák, Brucháč, kováči, doktor so 
sestričkou, ale aj muži, preoblečení 
za ženy a samozrejme, populárni 
batizovskí heligonkári a fašiangové 
koledy. Spoločne s mnohými ob-
čanmi obce, ale aj blízkeho okolia, 
sa vydali na povinnú jazdu po obci 
v pestrom sprievode, za vyčíňania 
kováčov, ktorí všetkým okolo- 
idúci začiernili tváre, alebo aspoň 

nakreslili tu čiaru, tu bodku či sr-
diečko. Jediní, ktorí veľmi vystrájať 
nemohli, boli Slameňák, symbol 
úrody a Brucháč, symbol hojnosti 
a bohatstva. Ich kostýmy im dovo-
ľujú ledva kráčať, nie to pobehnúť  
a už vôbec nie sadnúť si, niečo zjesť 
či napiť sa. Veď len „navliesť“ Sla-
meňáka do „obleku“ z povriesiel 
trvá štyrom chlapom aj tri hodiny... 

Nuž a tou „najväčšou“ zábavou je 
naháňačka s mladými chlapcami... 
a beda im, ak ich chytia. Buď ich 
vyzujú, alebo ich rovno cez topán-
ky pribíjajú na drevené stĺpy či plo-
ty. Niekedy takto naháňali ženy a 
dievčatá, ktorým ukradli topánky 
či čižmy, odtrhli z nich podošvy  
a pribíjali po celej dedine. 

Pokračovanie na  3. strane 
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Aj v roku 2017 dôjde ku zmene 
na letný čas. 26. marca si o 2. ho-
dine po polnoci posunieme hodi-
nové ručičky o jednu hodinu do-
predu, na 3. hodinu rannú.

Zmena na zimný čas nastane  
29. 10. 2017, keď si hodiny nasta-
víme o hodinu späť, z 3. hodiny na  
2. hodinu rannú.  

Na Slovensku sa po prvýkrát po-
sunul čas v roku 1916, ale každo-
ročne však táto zmena funguje od 
roku 1979. Podľa zástancov zmeny 
letného a zimného času vraj efek-
tívnejšie môžeme využívať denne 
svetlo v rámci dňa a v produktív-
nom čase máme viac svetla.  Po-
sunutie súmraku na menej expo-
novaný čas vraj štatisticky znižuje 
počet automobilových nehôd. Od-
porcovia zmien času namietajú, že 
porušuje ľudský biorytmus a máme 
problémy s komunikáciou, cestova-
ním medzi krajinami, kde zmenu 
času neaplikujú.

Po západnom a strednom Slo-
vensku sa na jarné prázdniny 
môžu tešiť aj žiaci z východného 
Slovenska. V Prešovskom kraji za-
čínajú prázdniny 6. marca a končia  
10. marca.

Určite však žiakov potešia Veľ-
konočné prázdniny, ktoré budú  
v dňoch 13. – 18. apríla 2017. 

Letný čas 
začína 26. marca

Prázdniny 
v Prešovskom 

kraji

Do Slovenského 
raja po novom
Národný park Slovenský raj sa 

po jedenástich rokoch dočká no-
vého návštevného poriadku. Prá-
ve ten určuje pravidlá správania 
sa návštevníkov v parku a definuje 
priestory, kde a ako možno rozvíjať 
aktivity turizmu. Pre rozvoj daného 
územia má tento dokument zásadný 
význam. 

V utorok 28. februára sa v Spišs- 
kej Novej Vsi uskutočnila pracovná 
konferencia za účasti viac ako 120 
zástupcov štátnej správy, samosprá-
vy, vlastníkov pozemkov, záujmové 
organizácie i podnikatelia v cestov-
nom ruchu. 

„V súčasnosti už cítime potrebu 
aktualizovať návštevný poriadok  
v súvislosti so zonáciou, ktorá platí 
do konca tohto roka, s prihliadnutím 
na zmeny, ktoré nastali. 

 Pokračovanie na 2. strane

Ing. Tomáš Dražil, riaditeľ Správy 
Národného parku Slovenský raj.

Počet Popradčanov 
neustále klesá
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Predstavovať spoločnosť 
EUROCAMP a autosalón 
predajcu vozidiel Renault  
v Poprade nemusíme. Zaují-
mavá budova pri ceste I/18, 
s prekrásnym výhľadom na 
Vysoké Tatry, upúta azda 
každého. Zvlášť, keď tento 
autoservis je na našom trhu 
už celé štvrťstoročie. 

A aké boli začiatky Auto-
servisu a predajcu vozidiel 
Renault? Na tie sme si zas- 
pomínali s Danielom Ku-
rucom, jedným z majiteľov 
spoločnosti. 

Spoločenská zmluva na 
zriadenie spoločnosti Au-
toservis, s r. o., bola podpí-
saná 27. januára1992 kole-
gami, ktorí spolupracovali 
od roku 1997 pod vedením 
Daniela Kuruca v autoser-
vise Eurocamp FICC, pre-
vádzkáreň Rekreačné služby 
Vysoké Tatry. 

„Zápis do obchodného 
registra pod názvom Auto-
servis s. r. o. na adrese Eu-
rocamp FICC v Tatranskej 
Lomnici bol urobený 12. feb-
ruára 1992. Zmluva o spolu-
práci so spoločnosťou Deut-
sche Renault bola podpísaná 
29. apríla 1992. Týmto ak-
tom spoločnosť začala s ofici-
álnym  predajom a servisom 
motorových vozidiel značky 
Renault v regióne Poprad 

Na snímke zľava Jaroslav Renner, Daniel Kuruc, Vladi-
mír Prelich, všetci narodení v roku 1954, sa šťastne dožili 
dôchodkového veku a osláv 25. výročia založenia spoloč-
nosti. Dnes im ostáva zodpovedať už len jednu otázku: Čo 
ďalej? „Jednou z veľkých úloh, na ktorej dlhodobo pracuje-
me je pripraviť nový, mladý kolektív tak, aby spĺňal náročne 
podmienky a o svojich klientov  sa staral  minimálne ďalších 
25 rokov,“ dodal s úsmevom Daniel Kuruc.

EUROCAMP a autosalón Renault 
oslávili štvrťstoročnicu

– Tatry, v skupine českoslo-
venských dílerov,“ povedal 
Daniel Kuruc. 

Po rozdelení Českoslo-
venska v januári 1993 vznik-
la filiálka Renault Slovensko 
s. r. o., ako súčasť Renault 
Osterreich AG. V roku 1996 
sa predaj vozidiel rozšíril zo 
sídla v Eurocampe do auto-
salónu v Poprade na Parti-
zánskej ulici v prenajatých 
priestorov. Od roku 1998 sa 

predaj v Poprade rozšíril aj  
o servisné služby a to ga-
rančné prehliadky a drobné 
mechanické opravy. V au-
guste 2001 bola ukončená 
činnosť na adrese Eurocamp 
FICC a novšiu históriu zača-
la písať na Partizánskej ulici, 
kde získali ďalšie priestory 
do prenájmu. 

Kúpou pozemkov v roku 
2004 a následne získaním 
stavebného povolenia sa  

v apríli 2005 začala výs- 
tavba nového Autosalónu  
s mechanickým a karosárs- 
kym servisom pod jed-
nou strechou s rozlohou  
1 100 m2. 12. decembra 2005 
bola stavba skolaudovaná  
a daná do užívania, čím bola 
ukončená činnosť na Parti-
zánskej ulici a presťahovaná 
na novú adresu Dlhé hony 4  
v Poprade. 

„Keďže nás naši partneri 
z Importu a rovnako aj naši 
zákazníci stále považovali 
za autoservis s názvom Eu-
rocamp, v máji 2006 sme sa 
premenovali aj úradne na 
EUROCAMP, s. r. o., s pô-
vodným IČO:  316 48 291,“ 
stručne vysvetlil názov bý-
valého autoservisu. 

V roku 2011 v rámci komp- 
letných služieb sa majitelia 
rozhodli postaviť samos- 
tatnú lakovňu pre osobne  
a malé úžitkové automobi-
ly, čím splnili podmienku 
importéra na zabezpečenie 
kompletných služieb a stali 
sa koncesionármi spoloč-
nosti Renault Slovensko 
pre územie Poprad, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Stará 
Ľubovňa, Bardejov, Svidník 
a Stropkov. V tejto podo-
be spoločnosť pracuje do 
dnešných dni s dvadsiatimi 
zamestnancami.

Kompetentní presne na 
Valentína objavili Ameri-
ku. Ministerka pôdohospo- 
dárstva zverejnila výsledky 
oficiálneho laboratórneho 
prieskumu, ktorý potvrdil, že 
na slovenský trh sa dovážajú 
aj niektoré potraviny druhej, 
horšej kategórie. Slovenská 
poľnohospodárska a potravi-
nárska komora je toho názo-
ru, že dochádza k zavádza-
niu slovenského spotrebite-
ľa. Nadnárodní potravinoví 
výrobcovia sa odvolávajú na 
rozdiely v regionálnych chu-
tiach, čím ospravedlňujú, že 
Slováci viac ako napríklad 
Rakúšania, preferujú potra-
viny s nižším obsahom mä-
sovej zložky alebo nápoje  
s pridanými umelými sla-
didlami namiesto cukru.

Na to, že v našich obcho-
doch kúpite pod rovnakou 
značkou šunku s menším 
podielom mäsa, čokoládu  
s menším množstvom ka-
kaa, jogurt bez reálnych kús-
kov ovocia, parfum Chanel  
s iným zložením, či prášok 
na pranie s nižšou kon-
centráciou, upozorňujú 
kompetentných spotrebi-
teľské združenia už roky. 
K dispozícii je viacero ofi-
ciálnych testov, ktoré do-
kazujú, že tento problém 
tu je a netýka sa len krajín 
Vyšehradskej štvorky, ale  
i bývalej Juhoslávie či Slo-
vinska. Je dávno známe, že 
hlavným vinníkom v tejto hre 
sú nadnárodní výrobcovia  
a ich snaha ušetriť. Odborní-
ci vedia i to, že je potrebná 
efektívnejšia a koordinova-
nejšia reakcia na európskej 
úrovni, ktorá by strážila 
pravidlá jednotného európs- 
keho trhu. Čo je však zne-
pokojujúce je skutočnosť, že 
sa touto témou chcú zrazu 
zaoberať populistickí politici, 
lační po lacných preferen- 
ciách získaných na témach, 
ktoré síce nevedia ovplyvniť, 
no aspoň ich urobia „pek-
nými“ v očiach verejnosti  
a dočasne odpútajú pozor-

Spotrebiteľ druhej kategórie

nosť od iných problémov, 
ktoré riešiť nedokážu alebo 
nechcú.

Príkladom je i energetic-
ký škandál, ktorý je jednou  
z top tém súčasných týž-
dňov. Politici sa naťahujú, 
kto prvý upozornil, že ceny 
neúmerne narastú, kto má 
odstúpiť, no kým bezpre-
cedentne trháme faktúry  
v priamom prenose, pretože 
to dobre vyzerá, skutočné 
problémy spotrebiteľa na 
energetickom trhu ostávajú 
nepovšimnuté. Že sú u nás 
zmluvy uzatvárané podo-
movým spôsobom, hoci to 
európska legislatíva pova-
žuje za nekalú obchodnú 
praktiku? Že sú spotrebite-
ľom účtované vysoké pokuty 
za zmenu dodávateľa, hoci 
tzv. switching, teda hladký  
a rýchly prechod od jedné-
ho dodávateľa k druhému 
je jednou z výkladných skríň 
- výhod pre spotrebiteľa  
v projekte Energetickej 
únie? Že prílišná regulácia 
cien zo strany štátu likviduje 
konkurenciu a brzdí tým nie-
len skvalitňovanie, ale najmä 
rozvoj služieb energetických 
dodávateľov?

Na Slovensku je typické, 
že skutočné problémy ne-
riešime, keď niečo prask-
ne, vyhovárame sa na EÚ 
a čo budeme riešiť, určujú 
odborníci na marketingo-
vú stratégiu, nie skutoč-
ná potreba ľudí. Je to tak  
v energetike i v potravi-
nách. Pretože kým v múd-
rych krajinách si domácich 
výrobcov, pestovateľov, 
chovateľov a producen-
tov chránia, napríklad niž-
ším daňovým zaťažením,  
u nás radšej miliónmi dotu-
jeme nadnárodných výrob-
cov a siete supermarketov,  
a potom sa sťažujeme, že 
nás považujú za spotrebite-
ľov druhej kategórie.       

 Petra Vargová

Dokončenie z 1. strany
V národnom parku pribud-

li nové cyklotrasy, turistické  
a náučné chodníky, lokality na 
skalolezenie, možnosť splavo-
vať Hornád a po štyroch de-
saťročiach sme otvorili ferratu 
v rokline Kyseľ,“ pripomenul 
Ing. Tomáš Dražil, riaditeľ 
Správy Národného parku Slo-
venský raj. 

Ako informoval Tomáš 
Dražil, pravidlá budú libe-
rálnejšie a prekrásnu prírodu 
Slovenského raja chcú tak 
viac priblížiť ľuďom. Kým na-
príklad na skaly Tomášovské-
ho výhľadu mohli donedávna 
liezť iba členovia JAMESu za 
určených podmienok, teraz 
bude mať takúto možnosť aj 
široká verejnosť.

Slovenský raj bude otvore-
nejší aj pre rozvoj cestovného 
ruchu. V rámci prípravy no-
vého návštevného poriadku 
vytvoria pracovné skupiny, 
ktoré budú zamerané na pe-
šiu turistiku, cykloturistiku, 

Do Slovenského raja po novom
jazdu na koni, člnkovanie  
a splavovanie Hornádu, 
vyhliadkové lety, kempo-
vanie a stanovanie. Veno-
vať sa budú skalolezeniu  
a ľadolezenie, ďalším zimným 
aktivitám, ale riešiť budú aj 
dopravu a parkovanie. 

Ako povedal riaditeľ Sprá-
vy NP Slovenský raj, po výs- 
tupoch pracovných skupín by 
chceli v jeseni začať s oficiál-
nym procesom prerokovania 
a schvaľovania návštevného 
poriadku. Hotový by mal 
byť do konca roka a určite by 
všetci uvítali, keby platil mi-
nimálne päť až desať rokov. 

I napriek ústretovosti voči 
návštevníkom Slovenského 
raja, ďalšie väčšie aktivity ne-
plánujú. Podľa jeho slov má 
príroda svoje hranice a neja-
ký veľký priestor na zásadné 
nové sprístupňovanie, či nové 
aktivity nevidí. „Skôr je tu 
priestor na doladenie a opti-
malizáciu siete, ktorú tu dnes 
máme,“ uviedol Dražil.

Rastislav Rybanič, riaditeľ 
Sekcie ochrany prírody, bio- 
diverzity a krajiny na Minis-
terstve životného prostredia 
SR konštatoval, že prírodu sa 
vždy snažia chrániť pre ľudí. 
„Ale čoraz viac podporujeme 

prístupy, ktoré na jednej stra-
ne rešpektujú ochranu prírody 
a jej zachovanie aj pre budúce 
generácie, a na druhej strane 
hľadajú veľmi citlivo možnos-
ti, ako ju odprezentovať ľu-
ďom.“ (lšá)

V roku 2016 záchranári 
Horskej záchrannej služby 
zasahovali celkovo v 2 445 
prípadoch,  čo je oproti roku 
2015 nárast takmer o 10 per-
cent. Opäť prevažovali zása-
hy na lyžiarskych tratiach, 
ktorých bolo spolu 1 659 
(nárast o 6,6 percenta opro-
ti roku 2015). V horskom 
teréne potrebovali turisti  
a horolezci pomoc v 786 prí-
padoch. Aj týchto zásahov 
bolo v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom o 16,8 

percenta viac. Išlo prevažne  
o zásahy na turistických 
chodníkoch a v ľahkom te-
réne. V horolezeckom teréne 
nad II. stupeň obtiažnosti 
evidovali 57 zásahov. Celko-
vo zaznamenali 5 lavínových 
nehôd a 2 záchranne akcie  
v jaskyniach.

Najviac zásahov v  horskom 
teréne vykonali záchranári 
HZS  vo Vysokých Tatrách – 
257, v Nízkych Tatrách – 223 
a Malej Fatre – 84. Na lyžiars- 
kych tratiach bolo najviac 

úrazov v Nízkych Tatrách 
- 937, vo Veľkej Fatre – 298  
a vo Vysokých Tatrách – 187.

Čo sa  týka závažnosti po-
ranení, prevládali zväčša ľah-
ké a stredné poranenia s ná- 
rastom o 19 percent. Naopak 
ťažkých zranení bolo o 20 
percent menej. V roku 2015 
zaznamenali 40 smrteľných 
nehôd, v roku 2016 ich bolo 
34.   

Operačné stredisko tiesňo-
vého volania prijalo v roku 
2016 celkovo 1 136 žiadostí 

o pomoc. Oproti predchá-
dzajúcemu roku  je  to nárast  
o 16,8 percenta. Prostredníc-
tvom tiesňovej linky „18 300“ 
bolo prijatých 76 percent žia-
dostí, prostredníctvom linky 
tiesňového volania  „112“ 17 
percent a 7 percent prostred-
níctvom operačného stredis-
ka ZZS. Niektoré tiesňové 
volania boli smerované aj 
priamo na oblastné stredis-
ká HZS. Najviac tiesňových 
volaní bolo počas víkendov, 
sviatkov a prázdnin.  (hzs)

Rok 2016 z pohľadu záchranárov HZS

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje 54. 
ročník súťaže Výtvarný salón 2017, ktorý začne vernisážou 
13. marca o 15.30 h v priestoroch Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade-Spišskej Sobote. Výtvarný salón je postu-
pová súťaž amatérskych výtvarníkov z okresov Poprad, Kež-
marok a Levoča.

Výtvarný salón 2017

Divadelné predstavenie Všade dobre môžete navštíviť 29. 
marca o 19. h. V tragikomickom príbehu o dvojici manželov, 
ktorí padli až na dno, ale napriek tomu nestratili nádej, vzá-
jomnú úctu a zmysel pre humor sa predstavia Zuzana Tluč-
ková, Pavol Topolský a Rasťo Piško. Vstupné v predpredaji 
12 €.

Všade dobre

ELEKTRÁREŇ TG v Poprade
Otváracie hodiny:  pondelok – piatok od 9. h do 18. h, sobo-
ta – zatvorené, nedeľa od 13. h do 18. h.

GALÉRIA ÚĽUV v Tatranskej Lomnici 
Otváracie hodiny: utorok - piatok od 10. h do 16. h, sobota - 
od 9. h do 15. h.

Kedy na návštevu

Týždeň plný tvorenia, kreatívnej zábavy a spoznávania čaká 
žiakov z Hranovnice. Zaujímavý program  formou denného 
jarného tábora s pedagogickým dozorom pripravila  počas jar-
ných prázdnin Obecná knižnica .

Prázdniny s knižnicou
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Gro vašej práce v úra-
de viceprimátora je stre-
távanie sa so samotnými 
Popradčanmi...

Áno, neustále vyhľadávam 
príležitosti stretnúť sa s nimi 
a počúvať ich názory. Za dva 
roky som absolvoval dvanásť 
verejných stretnutí s občan-
mi i viacero stretnutí s ko-
munitou skaterov ohľadne 
skateparku, sériu stretnutí 
so zástupcami športových 
klubov i organizácií pracu-
júcich v oblasti sociálnych 
služieb a popri tom ďalších 
približne 1 800 rozhovorov, 
rokovaní a podujatí. 

Okrem pracovných stret- 
nutí, na ktorých sa rozho-
duje o chode mesta, sa zú-
častňujete aj rôznych podu-
jatí. Kde všade vás občania 
môžu stretnúť? 

Pravidelne sa objavujem 
na rôznych spomienkových 
podujatiach, ako je pri-
pomenutie si oslobodenia 
Popradu, ukončenia voj-
ny, SNP, či transportu ži-
dovských žien a dievčat do 
Osvienčimu. Okrem toho mi 
tiež robí radosť, ak môžem 
zablahoželať jubilantom na 
mestskom úrade, prípadne 
ich navštíviť aj doma. Tiež 
pravidelne sobášim. Občas 
mám záštitu nad niektorým 

Polovicu volebného obdobia má za sebou aj viceprimátor Gašper
Bilancovanie po dvoch rokoch vo funkcii

A sme v polčase. Presne to si môže povedať vedenie 
mesta Poprad, ktoré má za sebou polovicu volebného ob-
dobia. Svoje dvojročné pôsobenie v úrade bilancoval aj 
druhý viceprimátor Popradu Pavol Gašper.  

Ku krásnemu životnému jubileu pani Ise Bradovkovej za-
želal veľa zdravia a spokojnosti aj viceprimátor Ing. Pavol 
Gašper.

kultúrnym, spoločenským, 
či športovým podujatím.
Keď ste pred viac ako dvomi 
rokmi nastupovali do funk-
cie viceprimátora, jedným z 
vašich hlavných cieľov bolo 
dosiahnutie vyššej angažo-
vanosti občanov na chode 
mesta. Do akej miery sa to 
podarilo? 

Ako člen vedenia mesta 
hodnotím účasť občanov 
na rozhodovaní uspokoji-
vo. Mojim úmyslom je Po-
pradčanov zapájať do života 
mesta, práce poslancov a sa- 
motnej radnice čoraz viac. 
Okrem stretnutí s občanmi 
pripravujem aj masovejšie 
vtiahnutie ľudí do prípravy 
návrhov budúceho vývoja 
mesta.

Ako to chcete dosiahnuť? 
Verím, že sa podarí od-

štartovať činnosť občians- 
kych klubov, ktoré budú 
konštruktívne pristupovať 
ku tvorbe koncepcií, aj k rie- 
šeniu akútnych problémov. 
Napríklad koncepcia roz-
voja školstva, plán rozvoja 
mesta, či komunitný plán, 
ale aj iné sú v mnohom dob- 
ré, ale ťažko sa ich darí pre-
sadzovať v každodennom ži-
vote. Problém vidím v tom, 
že aj keď po odbornej strán-
ke boli pripravené na vyso-

kej úrovni, občania, ako i sa- 
motní poslanci, mali len 
minimálnu šancu zapojiť sa 
do ich tvorby. Výsledkom sú 
preto spolovice „šuflíkové“ 
dokumenty. 

Plánujete to zmeniť? 
Určite sa o to chcem pokú-

siť. Som totiž presvedčený, 
že samotné zapojenie sa ob-
čanov do tvorby ich vlastnej 
budúcnosti má oveľa väčší 
význam, ako kvalita výstu-
pov. Ako príklad uvediem 
komunitný plán – nemyslím 
tým terajší popradský, kto-
rý v prípade, že by bol v čo 
najväčšej miere pripravova-
ný v spolupráci s občanmi, 
by mal oveľa väčší význam, 
ako ten istý dokument prip- 
ravený dvoma najlepšími 
odborníkmi. 

Pravidelne ste obklopený 
rôznymi požiadavkami ob-
čanov. Máte vôbec čas ich 
riešiť?

Tieto požiadavky neustále 
monitorujem, zhromažďu-
jem a triedim a podľa svojich 
možností sa ich snažím v čo 
najväčšej miere naplniť, ale-
bo predniesť primátorovi či 
poslancom mesta. Bežné zá-
ležitosti riešia útvary a pra-
covníci mestského úradu.

Za dva roky vo vicepri-
mátorskom kresle ste sa už 
zrejme stretli s kadečím. Je 
však niečo, čo vás stále do-
káže prekvapiť? 

Som dosť prekvapený z to- 

ho, že aj na komunálnej 
úrovni sa vyskytuje politi-
kárčenie, aj keď si to zrejme 
nikto neprizná. Ja sa snažím 
chodiť po rovnej zemi a stále 
sa pozerať na svet z pohľadu 
jednoduchého človeka.

Počas uplynulého obdo-
bia sa v meste spustilo hneď 
niekoľko petícií reagujú-
cich na zámery mesta. Čo 
na to hovoríte vy? 

Pokiaľ viem, na moje 
rozhodnutia nebola zatiaľ 
žiadna negatívna reakcia, 
ani žiadna petícia. Mrzí 
ma, že sa občania podpi-
sujúci rôzne petície málo 
obracajú na mestský úrad 
a na poslancov za účelom 
získania informácií z prvej 
ruky. Niekedy podpíšu pe-
tície založené na nepravdi-
vých informáciách. To v ko- 
nečnom dôsledku brzdí 
mesto v napredovaní a zni-
žuje prospech občanov – aj 
tých, ktorí podpísali petí-
ciu. Osobne odmietam zlé 
úmysly vedenia mesta či 
poslancov a riešenia určite 
nepokladám za šité horú-
cou ihlou. Práve naopak. 

Suma sumárum – ako 
hodnotíte prvú polovicu 
volebného obdobia? 

Dôraz sme kládli na nas- 
tavenie priorít a strategické-
ho smerovania mesta. Účty 
budeme skladať na jeho 
konci o ďalšie dva roky. 

 Ďakujeme za rozhovor.

Niektoré z detí zo sociálne slabších rodín videli vianočný 
darček prvý raz v živote. V ich očkách boli radosť i slzičky.

Úcta patrí všetkým seniorom. Vybudovali v našom meste 
mnoho z toho, čo dnes stále slúži všetkým.

Úžasní ľudia, ktorí s radosťou darujú najvzácnejšiu tekuti-
nu, motivovali aj Pavla Gašpera.

Kvalitu jedál pripravených šikovnými kuchárkami na mo-
dernejších zariadeniach najlepšie otestujú jemné jazýčky.

Dokončenie z 1. strany
Aj tohto roku Straškovia 

počas fašiangového sprievo-
du navštívili jednotlivé do-
mácnosti, zahrali, zaspievali 
a gazdiné im ako výslužku 
nielen vliali poháriček, po-
núkli šiškami s lekvárom, ale 
dostali i výslužku - slanin-
ku, klobásku, vajíčka. Večer 
si mládenci urobili spoloč-
ne praženicu a samozrej-
me, ponúkli všetkých, ktorí 
mali chuť. Ale len, ak sa im 
zvýšilo...

„Kultúrny program začal  
o desiatej dopoludnia vystúpe-
niami nielen domácich, ale aj 
ďalších skupín, ktoré nás priš- 
li podporiť z okolitých obcí. 
V jednotlivých stánkoch,  
z ktorých väčšina je z našej 
obce, ponúkali aj iné dobroty, 
o ktoré bol veľký záujem. Aj 

Fašiangový sprievod v Batizovciach
takto vlastne chceme podpo-
riť domácich podnikateľov. 
O dvanástej začal sprievod, 
ktorý ide dedinou. Okrem 
Slameňáka a Brucháča sú to 
aj kováči, ktorí symbolicky 
„pomažú“ sadzami okolo-
idúcich či prizerajúcich sa. 
Tých rovnako vyšetrí doktor 
so sestričkou a tetky, chlapci  
v dobových krojoch, prezlečení 
za ženy, chodia po kurníkoch 
a ak im nedá gazdiná, obslú-
žia sa a prispejú k spoločnej 
praženici. A čo dostali alebo 
„ulúpili“, spoločne zjedia,“ 
zhodnotil sobotňajší deň  
v Batizovciach starosta. 

Dôležité ale je, že aj tí naj-
mladší majú možnosť spoz- 
nať a naživo vidieť zvyky a tra- 
dície, ktorými žili naši pred-
kovia, aj na začiatku tretieho 
tisícročia.  (lša)

Na fašiangový sprievod v Batizovciach prišli aj starostovia 
okolitých obcí. Zľava Ján Hroboň, Martin Hajko, Ján Šoltis 
a Gabriel Bodnár.
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„Konflikty ohľadne Le-
vočských vrchov prerástli do 
tzv. novej vodnej paradigmy, 
ktorá hovorí o tom, že vodou 
je možné ozdraviť klímu,“ 
vysvetlil v Poprade Michal 
Kravčík, predseda mimo-
vládnej organizácie Ľudia 
a voda. „Dažďová voda nie 
je odpad. Je to dar, ktorý má 
ostať v krajine. Nemali by 
sme kanalizovať vodu zo stre-
chy svojho domu. Voda by sa 
mala akumulovať v našej zá-
hrade, odtiaľ sa vyparovať  
a vylepšovať mikloklímu,“ opí-
sal paradigmu jej autor, ktorý 
zdôraznil aj jej ekonomický 
význam. Podľa Kravčíka kaž-
dý dom na Slovensku sa do-
káže zbaviť dažďovej vody na 
úrovni 100 kubíkov ročne, za 
čo majiteľ domu zaplatí 100 
eur. Voda potom chýba, keď 
je sucho. Predlžovanie periód 
bez dažďa je spôsobené tým, 
že sa vyparuje menej vody. 
To znamená, že aj menej prší. 
Letné návaly z frontálnych 
systémov fungujú spôsobom 
od extrému po extrém. 

„Zvýšenie množstva vody  
v území znamená zníženie ext- 
rémov počasia, zvýšenie jeho 

Svetový objav Slováka pod Tatrami
Na Slovensku sa zrodila tzv. nová vodná paradigma. 

Ide o myšlienku, ktorá sa svojim významom dá prirovnať 
objavom Koperníka. Otcom paradigmy je Michal Krav-
čík, ktorý ako miesto objavu určil Levočské vrchy.

stability a bezpečnosti,“ dodal 
Kravčík, ktorý zmeral, že za 
1 deň sa v roku 2015 vypro-
dukovalo na Slovensku 200 
terrawatthodín tepla v dôs- 
ledku nevyparovania sa 
odkanalizovanej dažďovej 
vody z územia, čo je 2 000 
násobok dennej produkcie 
všetkých našich elektrární. 
Dôsledky a vplyv vodnej 
paradigmy vidieť na výskyte 
alergií, na turizme a atrak-
tivite krajiny, kvalite život-
ného prostredia ako aj na 
cene pozemkov. Zdanlivo 
jednoduchá téma. Dážď v 
prírode teda zasahuje široké 
spektrum - každú časť živo-
ta spoločnosti, vrátane eko-
nomiky. Tak to vidí aj pop- 
radský viceprimátor Pavol 
Gašper, ktorý zorganizoval 
pod Tatrami prednášku Mi-
chala Kravčíka. 

„Vodárne dnes zo zákona 
povinne vyberajú poplatky za 
vypúšťanie vody do kanalizá-
cie. Týka sa to nielen záhrad  
a pozemkov, ale aj komuniká-
cií a parkovísk. Aj mesto Po-
prad bude platiť niekoľko sto-
tisíc eur ročne len za odvádza-
nie vody do kanalizácie. Ak 

by voda nebola odvádzaná, 
tak ušetríme peniaze a hlav- 
ne podstatne vieme skvalit-
niť prostredie. Len sa musí  
v území vhodným spôso-
bom zadržať a nechať vy-
pariť. Vlhkosť by mala os-
tať v prostredí, ktoré sa tým 
ochladí a tak by sa nám tu 
žilo príjemnejšie,“ povedal 
Gašper, podľa ktorého je 
nová vodná paradigma sú-
časťou najnovšej navrhova-
nej zmeny a doplnku pop- 
radského územného plánu. 
„Navrhujeme, aby každý, kto 
bude realizovať akúkoľvek 
stavbu, vykonal také vodo-
hospodárske opatrenia, ktoré 
zabezpečia zotrvanie daž-

ďovej vody na danom území  
a jej vyparenie a nie jej odve-
denie kdekoľvek inde,“ uvie-
dol Gašper a dodal, že Pop- 
rad pripravuje v spolupráci  
s obchodnými centrami pô-
sobiacimi v meste súťaž o naj- 
lepšiu dažďovú záhradku. 

Objav slovenského hydro-
lóga hýbe svetom. O Kravčí-
kových myšlienkach sa ho-
vorí na všetkých svetových 
fórach. Paradigma zaujala  
v Tunisku, Portugalsku, Juž-
nej Kórey i USA, ako aj v An-
glicku a naposledy na paríž-
skom summite, kam Slovák 
doniesol globálny akčný plán 
malých vodných cyklov a klí-
my. (msa)

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463
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Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade pri-
pravilo súťaž v modernom  
a scénickom tanci Deň tan-
ca pre tri okresy. Uskutoční 
sa 15 . - 17. marca v kultúr-
nom dome vo Svite.

Krajská súťaž vážnej hud-
by DIVERTIMENTO MU-
SICALE je pripravená na 

25. marca a bude sa konať  
v Levoči.

Súťaž detských folklór-
nych súborov a choreografií 
folklórnych súborov Z Tat-
ranského prameňa 2017 
sa bude konať 26. marca  
v kultúronom dome v Kež-
marku a v Dome kultúry  
v Poprade. 

Deň tanca, Z Tatranského prameňa
i DIVERTIMENTO MUSICALE

Ministerstvo vnútra Slo-
venskej  republiky ako 
sprostredkovateľský orgán 
pre Operačný program Ľud-
ské zdroje vyhlásilo výzvu 
zameranú na komunálny od-
pad a nelegálne skládky. Ope-
račný program má ambíciu 
prostredníctvom finančného 
príspevku z eurofondov vo 
výške 8,1 milióna eur zlepšiť 
situáciu a systém nakladania  
s odpadom v obciach s prítom-
nosťou marginalizovaných 
rómskych komunít v sied-
mich slovenských krajoch.

Vyhlásená výzva je zame-
raná na vybudovanie, resp. 
dobudovanie systému zberu  
a odvozu komunálneho 
odpadu a na realizáciu sa-
načných prác nelegálnych 
skládok, vrátane eliminácie 
nepriaznivých vplyvov nele-
gálnej skládky. Oprávnený-
mi žiadateľmi o nenávratné 
finančné príspevky je 1 043 
obcí zo siedmich slovenských 
krajov z Atlasu rómskych ko-
munít (2013).

„Od januára 2016 sme vy-
hlásili piatu výzvu, ktorej 
cieľom je zvýšiť počet róm-
skych domácností s prístupom  
k zlepšeným podmienkam 
bývania. Nelegálne skládky 
sú problémom v mnohých 
častiach Slovenska. Nielenže 
majú negatívny dopad na našu 
prírodu, ale aj na vzájomné 
spolunažívanie. Veríme, že 
vďaka prostriedkom z Európ-
skej únie sa nám podarí od-
strániť čo najviac nelegálnych 
skládok a zaviesť efektívny 
systém nakladania s komunál-
nym odpadom,“ povedal pod-
predseda vlády SR a minis-
ter vnútra Robert Kaliňák.

Výzva bude spolufinan-
covaná z Európskeho fondu 

Výzva pre 1 043 miest a obcí - skládky a odpady

 Ilustračná snímka Miroslav Grofčík.
regionálneho rozvoja sumou 
vo výške 8 160 295 eur. Zo 
štátneho rozpočtu je na pro-
jekty vyčlenených 960 035 
eur. Zvyšných 5% financo-
vania je povinný zabezpečiť 
prijímateľ príspevku.

Úspešný prijímateľ finanč-
ného príspevku bude môcť 
realizovať niekoľko aktivít 
na dosiahnutie cieľov pro-
jektu. V súlade s uvedenými 
podmienkami vo výzve bude 
môcť niektoré z nasledujú-
cich aktivít aj kombinovať, 
aby nadobudnuté prostried-
ky využil čo najefektívnejšie.

V rámci aktivity Vybu-
dovanie, resp. dobudovanie 
systému zberu a odvozu 
komunálneho odpadu pôj-
de o vybudovanie stojísk na 
umiestnenie zberných ná-
dob na zmesový komunálny 
odpad a vybudovanie zber-
ných dvorov  vrátane nákupu 
hnuteľných vecí na podporu 
triedeného zberu  (zberné 
nádoby, zberové vozidlá, 
technika).

Aktivita Realizácia sa-
načných prác nelegálnych 
skládok, vrátane eliminácie 
nepriaznivých vplyvov ne-
legálnej skládky poskytne 
prijímateľom možnosti na 
zber odpadu v miestach s ne-

zákonne umiestneným od-
padom; vytriedenie odpadu 
z miest s nezákonne umiest-
neným; umiestnenie odpadu 
z miest s nezákonne umiest-
neným odpadom; a sanáciu/
úpravu miesta s nezákonne 
umiestneným odpadom.

OP ĽZ v gescii MV SR vy-
hlásil za kalendárny rok 2016 
štyri výzvy, ktoré sú naďalej 
pre svojich potenciálnych 
prijímateľov otvorené. Ide  
o dve výzvy zamerané na 
vybudovanie, rekonštrukciu 
alebo prestavbu materských 
škôl, výzvu na rovnakú pod-
poru komunitných centier  
a výzvu na podporu prístupu 
k pitnej vode. Rezort schválil 
aj dve vyzvania na národné 
projekty, ktorých prijímate-
ľom je Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komu-
nity a v najbližších dňoch 
ich začne prostredníctvom 
projektov realizovať priamo  
v dotknutých obciach. Cel-
ková alokácia tejto časti OP 
ĽZ pre programové obdobie 
2014-2020 je 383 miliónov eur  
z prostriedkov Európskej 
únie. Všetky doposiaľ vyhlá-
sené výzvy a vyzvania posky-
tujú svojim prijímateľom fi-
nančné prostriedky vo výške 
138 miliónov eur.
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Čas plynie a my sme sa 
dostali na začiatok roka 
2017. V tomto prelomovom 
období, okrem bilancovania 
za predošlý rok 2016 sme 
spolu s poslancami obecné-
ho zastupiteľstva pripravili aj 
podrobný plán úloh na ten-
to rok a potvrdili sme ho na 
záverečnom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva v roku 
2016 schválením rozpočtu. 
Pozitívnym ukazovateľom  
v polovici volebného obdo-
bia z hľadiska programu je, že  
u najväčších investícií sme na 
dobrej ceste k ich splneniu. 
Dôležitým faktorom, kto-
rý ovplyvňuje financovanie 
projektov, sú európske fondy,  
z ktorých nevychádzajú  
v tejto dobe výzvy súvisiace 
s našim programom, preto 
väčšinu budovaných ob-
jektov si musíme financo-
vať z vlastného rozpočtu. Je 

SLOVO STAROSTU OBCE 
O plnení volebného programu v roku 2017

predpoklad, že do augusta 
2017 bude dokončená nová 
školská budova pre prvý 
stupeň a predpokladáme 
v nej otvoriť výučbu už na 
začiatku nového školského 
roka 2017/2018. Následne 
môžeme MŠ tentokrát už 

definitívne, presťahovať do 
najstaršej, ale pekne pripra-
venej budovy školy. Veľmi 
ma to teší, lebo po prvýkrát 
v histórii Vikartoviec, budú 
pre naše deti z MŠ, žiakov 
ZŠ, ale aj pedagógov, vytvo-
rené štandardné podmienky 
pre výučbu. Je škoda, že k 
úplnej spokojnosti nám bude 
chýbať už iba telocvičňa, ale 
snáď sa v nasledujúcom ob-
dobí podarí aj tento problém 
vyriešiť. 

Druhou najdôležitejšou 
investičnou akciou bude 
dobudovanie sociálneho zá-
zemia a funkčných objektov 
športového areálu Pod Ho-
ľou, ktorú bude obec realizo-
vať z vlastných prostriedkov, 
no aj s pomocou futbalového 
zväzu sa možno podarí as-
poň čiastočne zafinancovať 
projekt z mimorozpočtových 
prostriedkov. 

Ak v tomto roku budú vy-
chádzať výzvy na predklada-
nie projektov financovaných 
z európskych fondov, obec sa 
bude určiť uchádzať o tieto 
investície: 

- vybudovanie miestnej 
komunikácie na časti ulice 
Severná, 

- zriadenie bezpečnost-
ného kamerového systému  
v obci, 

- vybudovanie protipovod-
ňovej, protipožiarnej a zavla-
žovacej nádrže pri hasičs- 
kom areáli Pod Hoľou. Ve-
rím, že aj rok 2017 bude pre 
našu obec rokom úspešným 
a že vedeniu obce a obecné-
mu zastupiteľstvu v spolu-
práci s vami, vážení občania, 
sa podarí naplniť predsavza-
tia tretieho roka volebného 
programu 2015 – 2018. Veľa 
zdaru Vikartovciam! 

 Ing. Vladimír Šavel

Vianočnej akadémie žiakov ZŠ a MŠ, pod vedením p. fa-
rára Mgr. M. Bakoša a Mgr. V. Lajošovej, sme sa spoločne 
zúčastnili 25. decembra 2016.  

Finančným príspevkom 1 582,41 € zo vstupného a burzy 
darčekov občania podporili telesne postihnuté a onkologicky 
choré deti. Úprimne vám zo srdca ďakujeme.

 Pokračovanie na druhej strane

Vianoce v podaní našich detí

Na výročnej  členskej 
schôdzi 30. decembra minu-
lého roku futbalisti všetkých 
kategórií a priaznivci OFK 
zhodnotili účinkovanie vo 
svojich súťažiach. 

Konečné poradie v jed-
notlivých kategóriách je 
nasledovné:

Dospelí  
5. miesto
14-7-4-3, 28:18, 25 bodov
Najlepšími strelcami sú 

Milan Jakubčák – 12 gólov, 
Vlastimil Skokan – 10 gólov.

Dorast U19 – 3. liga VSFZ, 
sk. Podtatranská

3. miesto
14-8-4-2, 43:21, 28 bodov
Strelci: Martin Vernarec – 

11 gólov, Boris Kohút – 9 gó-
lov, Andrej Smolár – 8 gólov.

Žiaci – U15
5. miesto
11-7-1-3, 57:26, 22 bodov
Strelci: Ján Pavlík – 16 

gólov.
Prípravka - U10
1. miesto vo svojej skupine 
12-10-0-2, 97:14, 30 bodov
Strelci: Dávid Barilla - 22 

gólov, Jakub Citriak – 18 gó-
lov, Ján Drevko – 17 gólov, 
Tobias Bukovina – 14 gólov.

Zároveň boli ocenení naj-

Futbalisti pred prvými jarnými zápasmi
lepší hráči v jednotlivých ka-
tegóriách za rok 2016. U dos- 
pelých je to Jozef Švagerko, 
dorastencov Filip Drevko, 
žiakov Štefan Tóth, v U10 Ja-
kub Baran.

PFZ každoročne vyhlasu-
je „JEDENÁSTKU ROKA“ 
z hráčov najvyššej okresnej 
súťaže – 6. ligy. Za rok 2016 
bol v tejto elitnej skupine zas- 
túpený aj náš hráč Vlastimil 
Skokan. 

V rámci prípravy na jar-
nú časť súťažného ročníka 
2016/2017 zohrajú jednot-
livé mužstvá niekoľko príp- 
ravných zápasov, väčšinou 
na umelej tráve v Poprade  
a v Spišskej Belej.

Mládežnícke mužstvá, t. j. 
U15, U19 sa 12. marca 2017 
zúčastnia na halovom turnaji 
v Aréne Poprad, ktorý organi-
zuje PFZ Poprad.

Prvé jarné zápasy zohrajú 
všetky naše družstvá na do-
mácej pôde. 1. apríla 2017 sa 
žiaci stretnú s Hranovnicou 
a dorastenci so Sp. Podhra-
dím. Je zaujímavé, že obaja 
súperi našich mužstiev sú na  
1. miestach v tabuľkách.

2. apríla dospelí na domá-
cej pôde privítajú v derby 

Druhý sviatok vianočný - Štefana patri našim folkloristom, 
ako je to už dlhé roky zvykom. Folklórny súbor Vikartov-
čan sa aj tento rok predstavil s úplne novým dvojhodinovým 
programom. Tento rok boli v jednotlivých číslach obsiahnuté 
tri regióny: domáci Spiš, Šariš a Horehronie.  

Spevácka skupina žien a mužov zaspievala piesne, ktoré sa 
nenápadne vytrácajú a sú pomaly zabudnuté, ale ktoré boli 
ešte nedávno súčasťou rodinných udalostí či rôznych zábav. 
Tanečná zložka súboru sa predstavila tancami z Horehronia,  
z Fintíc a z východu predviedla Šariš - polku. Počas predstave-
nia na javisku sa nám predstavila aj najmladšia zložka súboru, 
deti, ktoré tancom a spevom znázorňovali, ako sa kedysi kosilo  
a hrabalo na lúkach. Táto akcia pokračovala štefanskou vese-
licou, ktorú pripravili naši folkloristi a o zábavu sa postarala 
hudobná skupina Perfect.  Snímka: Milan Šebest

Vystúpenie na Štefana

zápase mužstvo Sp. Bystrého.
Od nového súťažného roč-

níka 2017/2018 sa už zápasy 
odohrajú na novom ihrisku. 
Pri výstavbe sociálneho záze-
mia, oplotenia, šatní a ďalších 
aktivitách nás čaká veľa práce. 

Preto všetkých priaznivcov 
OFK chcem vyzvať, aby ste 
nám v prípade potreby pri-
šli pomôcť, podali pomocnú 
ruku.  Ing. Ján Bukovina,

 snímky Milan Šebest
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Tak, ako sme minule avi-
zovali, 6. decembra sme pre 
vás spustili novú verziu web-
stránky našej obce. Mohli ste 
si všimnúť, že stránka prešla 
kompletnou rekonštruk-
ciou dizajnu a  štruktúry. 
Pribudli nové funkcionality. 
Zjednodušil sa spôsob pri-
dávania nových informácií. 
Po novom je možné sprí-
stupniť spolupodieľanie sa 
na jej tvorbe jednotlivým 
zložkám alebo samostatným 
prispievateľom. 

Od nového roku už využi-
li túto možnosť pracovníčky 
obecného úradu a pán farár 
Mgr. Martin Bakoš, kto-
rí nám stránku aktualizujú 
na týždennej báze svojimi 
oznamami. Zautomatizova-
lo sa pridávanie povinných 
zmlúv, faktúr a objednávok, 
čo zjednodušuje prácu hlav-

ne obecnému úradu. Nová 
stránka však ponúka oveľa 
viac možností realizovania 
sa. Občanov, ktorých zaují-
ma fotografovanie, by sme 
radi požiadali o pomoc. Stačí 
nás kontaktovať, najlepšie cez 
kontaktný formulár na strán-
ke a po vzájomnej dohode 
vám sprístupníme vkladanie 
fotografií prípadne nových 
aktualít z obce. 

Hneď po spustení stránky 
sme zaznamenali zvýšenie 
návštevnosti. Ak ju spoločne 
udržíme aktuálnu veríme, 
že na ňu budú čoraz čas-
tejšie „klikať“ noví a noví 
návštevníci. 

Za komisiu pre propa-
gáciu obce jej držíme palce  
a prajeme, aby si svo-
jou podobou nachádza-
la čoraz viac priaznivcov.  
 Mgr. Matej Kurilla

Spustenie obecnej stránky
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Dobrovoľný hasičský zbor 
obce Vikartovce mal k 31. 
decembru minulého roka 
90 členov, z toho je 21 diev-
čat. Do hasičského zboru sa 
po niekoľkých rokoch vrá-
til Alexander Šebest, ktorý 
pôsobil ako predseda DHZ 
Mlynica a Vladimíra Kuno-
vá, ktorá k nám prestúpila  
z DHZ Spišský Štiavnik.

Z našej činnosti
Prvoradou úlohou DHZ 

je zásahová činnosť. V mi-
nulom roku pomohla hasi-
čom mierna zima a jej pre-
chod na jar, lebo nemuseli 
zasahovať pri vypaľovaní 
trávnatých plôch, hlavne v 
okolí rómskej osady a hlav-
nej cesty. Pomáhali však aj 
pri čistení kanálov, pri kto-
rých hrozí, že ak sú upcha-

Bilancovali sme rok 2016...
té, môže to spôsobiť veľké 
problémy občanom v obci.

DHZ pomáhal 3-krát Ur-
bárskemu pozemkovému 
spoločenstvu pri problé-
moch s hasením páleniska, 
ktoré vznikli nepozornosťou 
zamestnancov.

Členovia pomáhali pri zat- 
rávňovaní nového futbalo-
vého ihriska pravidelným 
zavlažovaním trávnika v let-
ných mesiacoch. 

Hasiči poskytovali po-
moc Vikartovskej agrárnej 
spoločnosti pri chemickom 
ošetrovaní polí.

DHZ bol aktívny pri cir-
kevných obradoch počas 
krížovej cesty na Veľký pia-
tok,  pri procesii na Bielu so-
botu, pôsobil aj ako čestná 
stráž pri Božom hrobe.

Novinkou zboru je spo-
jazdnený zvolávací systém 
pomocou SMS správy, kto-
rý sa používa na zvolávanie 
členov pre potreby zásahu, 
ale aj pri bežných potrebách 
v zbore. Tento systém spo-
jazdnil Milan Šebest.

Druhou úlohou hasičov je 
preventívna činnosť. V spo-
lupráci s Urbárskym spolo-
čenstvom sa zúčastňovali v 
jarných a letných mesiacoch 
na protipožiarnych hliad-
kach v okolí obce.

Zbor počas celého roka 
preventívne pôsobil na ľudí 
rozhlasovými reláciami, ale 
aj prácou s deťmi. Jednou  
z akcií pri príležitosti Dňa 
detí bola exkurzia v požiar-
nej zbrojnici pre školákov, 
kde im náš člen Milan Šebest 
predstavil požiarnu tech-

niku používanú hasičmi. 
Veliteľ DHZ Vikartovce 

Jozef Ludvig, by sa chcel 
touto cestou poďakovať od-
chádzajúcemu výboru pod 
vedením Libora Kestera, 
ktorý mal veľmi dobré vý-
sledky a verí, že tak ako v 
minulosti tak aj teraz zbor 
dokáže, že je potrebný, nie-
len pri zásahoch ale aj v 
kultúre a športe. Zároveň 
Vás pozýva na druhý roč-
ník súťaže mladých hasičov, 
ktorá bude v dňoch 3. a 4. 
júna 2017 a na už deviaty 
ročník súťaže hasičských 
družstiev o Putovný pohár 
starostu obce Vikartovce, 
naplánovaný na 3. septem-
bra 2017. 

Jozef Ludvig,  
veliteľ DHZO Vikartovce, 

snímky Milan Šebest

Novú grantovú výzvu 
schválili krajskí poslanci na 
svojom februárovom zasad-
nutí. Odsúhlasili zároveň 
aj nové pravidlá všeobecne 
záväzného nariadenia o po-
skytnutí dotácií z vlastných 
príjmov Prešovského samo-
správneho kraja. 

„Nové všeobecne záväzné 
nariadenie sme prispôsobili 
najmä zmenám v legislatíve  
a spresneniam v dotačnej 
schéme. Korektúr je viacero, 
sú obšírnejšie, ale nie sú zá-
sadné a skutočne len koreš-
pondujú s aplikačnou praxou, 
ktorá bola zaužívaná medzi 
poslancami Zastupiteľstva 
PSK pri rozdeľovaní dotácií,“ 
uviedla Mária Holíková, ve-
dúca odboru financií PSK. 

Ako uviedla, výzva na 
predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie je tentoraz 
zameraná na podporu dvoch 
programov – šport a kultú-
ra. Oproti predchádzajúcim 
rokom výzva neobsahuje 
program sociálneho zabez-
pečenia, aj keď žiadatelia 
pre túto oblasť sa môžu pri 
splnení podmienok rovna-
ko uchádzať o dotačné pe-
niaze v rámci týchto dvoch 
programov. 

Program Šport 
Cieľom programu Šport je 

Prešovský kraj poskytne na podporu kultúry a športu 330 000 eur  

rozšíriť a skvalitniť športovú 
činnosť, zlepšiť technický 
stav a vybavenie športových 
ihrísk. Dotačné peniaze by 
mohli ísť aj do organizova-
nia športových podujatí pre 
všetkých na území Prešovs- 
kého kraja.   

V rámci programu Šport 
sú zadefinované štyri pod- 
programy:

Výstavba, rekonštrukcia  
a modernizácia športovísk  
ich vybavenie hnuteľným ma 
jetkom investičného cha- 
rakteru.

Oprava a údržba športo-
vísk a ich vybavenie hnuteľ-
ným majetkom neinvestič-
ného charakteru.

Šport pre všetkých - uspo-
riadanie masových telový-
chovných a športových akcií.

Športový reprezentant – 
reprezentácia PSK účasťou 
na oficiálnych športových 
podujatiach európskeho  
a svetového charakteru.

Program Kultúra
Cieľom programu Kultúra 

je príprava dokumentácie) 
a realizácia projektov na ob-
novu, rekonštrukciu a mo-
dernizáciu kultúrnych pa-
miatok, pamätihodností, kul-
túrnych domov a priestran-
stiev na konanie kultúrnych 
podujatí, ktorých vlastníkom 

je obec alebo mesto, alebo 
ktoré sú v správe obce alebo 
mesta, podpora prezentácie 
a využitia kultúrnych pamia-
tok v súlade s ich pamiatko-
vými hodnotami. V rámci 
programu je to tiež podpora 
festivalov a prehliadok ume-
nia všetkých druhov vrátane 
gastronómie, tvorivých diel-
ní a výstav, sympózií a semi-
nárov, uchovávanie a osvo-
jenie tradičných zručností 
vrátane podpory edičnej čin-
nosti, ako je napríklad vydá-
vanie publikácií, CD nosičov 
a podobne.

V rámci programu Kultú-
ra sú zadefinované tri pod- 
programy: 

Rekonštrukcia, moderni-
zácia a stavebné úpravy kul-
túrnych pamiatok a pamä-
tihodností obce/mesta, kul-
túrnych domov a priestrans- 
tiev na konanie kultúrnych 
podujatí a ich vybavenie 
hnuteľným majetkom inves-
tičného charakteru.

Oprava a údržba kultúr-
nych pamiatok a pamäti-
hodností obce/mesta, kul-
túrnych domov a priestrans- 
tiev na konanie kultúrnych 
podujatí a ich vybavenie 
hnuteľným majetkom nein-
vestičného charakteru.

Nehmotné kultúrne de-
dičstvo – podpora usporia-
dania kultúrnych podujatí 
a edičná činnosť (vydáva-
nie publikácií, CD nosičov  
a podobne).

Prerozdelia 330 tisíc eur 
Na projekty realizované 

v rámci programov šport  
a kultúra poslanci krajského 
parlamentu vyčlenili z roz-
počtu sumu 330 000 eur. Na 
rozdiel od predchádzajúcich 
výziev, kde 10 % z celko-
vej čiastky mal k dispozícii 
predseda PSK, je po novom 
alokácia pre Zastupiteľstvo 
PSK stopercentná.  

Dotácie z rozpočtu krajskej 
samosprávy pôjdu na zabez-
pečenie verejnoprospešných 
služieb, na podporu podni-
kania a zamestnanosti. Pod-
mienkou je sídlo alebo trvalý 
pobyt na území samospráv-
neho kraja alebo pôsobnosť, 
resp. vykonávanie činnosti 
na území PSK. Minimálny 
objem podpory  predstavuje 
pritom 1 000 eur, maximál-
ny 5 000 eur, pri programe 1, 

podprograme 1.4 (športový 
reprezentant) je horná hra-
nica 15 tisíc eur. 

„Pri tomto podprograme by 
som chcela zvlášť upozorniť 
reprezentantov, účastníkov 
nadnárodných - európskych 
či svetových podujatí, aby 
žiadosti o poskytnutie do-
tácie predkladali v stanove-
nej lehote. Ak ju nedodržia  
a pritom do vyššej súťaže pos- 
túpia, spätne sa už nebudú 
môcť prideliť žiadne peniaze. 
Schválením žiadosti a pod-
pisom zmluvy nemusí nastať 
skutočnosť samotného použi-
tia dotácie, platnosť zmluvy 
sa ruší bez akýchkoľvek plne-
ní a záväzkov,“ konkretizo-
vala M. Holíková. 

Uzávierka do 13. apríla 
Záujemcovia, ktorí chcú 

získať financie pre svoju ak-
tivitu, musia predložiť svoje 
žiadosti na Úrad PSK v Pre-
šove do 13. apríla. Dotácie 
pre jednotlivých žiadateľov  
(s výnimkou programu 1, 
podprogramu 1.4) budú pri-
deľovať komisie zložené z pos- 
lancov, ktoré kopírujú jed-
notlivé volebné obvody, res-
pektíve okresy kraja. Zastupi-
teľstvo prerozdelené peniaze  
a úspešných žiadateľov schvá-
li do konca júna. Každý pod-
porený projekt musí byť zrea- 
lizovaný s finančnou spoluú-
časťou žiadateľa a ukončený 
do 30. novembra 2017. 

„Principiálne neposkytu-
jeme dotáciu vopred, pos- 
kytujeme maximálne 80 %  
z celkovej čiastky určenej na 
aktivitu, minimálne 20 %  
z celkového rozpočtu pro-
jektu  musí doložiť žiadateľ 
z vlastných zdrojov. Keďže 
v rámci výzvy akceptujeme 
aktivity realizované od 1. 1. 
2017, žiadateľ musí všetko 
prefinancovať sám. Dotácia 
z kraja je vlastne refundácia 
vopred vynaložených výdav-
kov, len tak máme aj garan-
ciu, že sa podporená aktivita 
aj skutočne zrealizovala,“ do-
dala M. Holíková. 

Aktuálna výzva na pred-
kladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie je zverejnená 
na webovom portáli krajskej 
samosprávy - www. po-kraj.
sk. Záujemcovia tam nájdu 
všetky potrebné informácie, 
tlačivá i zoznam potrebných 
príloh.   (djá)

Prešovský samosprávny kraj prerozdelí z vlastných 
príjmov v rámci dotácií 330 tisíc eur. O grantové penia-
ze sa môžu uchádzať mestá a obce, občianske združenia  
i právnické osoby, ktoré poskytujú verejnoprospešné 
služby, ako aj podnikatelia a fyzické osoby. Žiadosť o fi-
nančnú podporu je potrebné predložiť do 13. apríla.

Dokončenie z predchádzajúcej strany.
Detský spevokol zaspieval 9 piesní za hudobného dop- 

rovodu p. učiteľov Mgr. J. Kubova, Mgr. Ľ. Oravca a Bc.  
J. Petrenkovej. Úvodnú pieseň „Najkrajšie Vianoce“ odohrala 
na husliach E. Baranová a A. Koščaková a na base P. Jakubco-
vá. Sólovú pieseň „Vtedy sú Vianoce“ zaspievala D. Pitková. 
Pieseň „Tichá noc“ si zaspievalo aj publikum. 

Dej príbehu sa odohrával dva dni pred Štedrým večerom 
v škole. Deti, žiaci 2. a 3. ročníka, s pani učiteľkou, ktorú 
stvárnila M. Bukovinová, dokončujú posledné úpravy na 
vianočnú akadémiu. Zápletkou v hre bolo zmiznutie Ježiška  
z jasličiek. Nakoniec sa jeden chlapček totiž priznal, že chcel 
Ježiška previezť na svojej novej kolobežke. Deti ukázali, že 
majú Ježiška vo svojich srdiečkach. Pred záverom deti zatan-
covali tanček na pieseň „Anjelik z nebíčka“. Tanček, scénky 
a spev žiaci nacvičovali pod vedením p. uč. Mgr. Lajošovej  
a Mgr. S. Šefcovej. Vystúpenie bolo obohatené básňami  
o Vianociach, ktoré predniesli žiačky 5. a 6. ročníka ZŠ.

Radosť z Vianoc mali aj deti z materskej školy, ktoré tiež 
potešili publikum svojím vystúpením.

Program vianočnej akadémie bol ukončený piesňou „Je-
žiško je v každom z nás“ v podaní p. farára Mgr. M. Bakoša  
a pani učiteľky Mgr. S. Šefcovej. 

Za celkovú realizáciu, prezentáciu, prípravu scény, dar-
čekov k burze patrí veľké ĎAKUJEM všetkým účinkujúcim  
a učiteľom Mgr. V. Lajošovej, Ing. M. Mirkovej, Mgr. S. Šef-
covej, RNDr. D. Koščakovej, Mgr. A. Šimonovičovej, A. Lip-
tákovej, M. Bendíkovej, Bc. A. Bukovinovej, Mgr. M. Šebes-
tovej, Mgr. J. Kubovi,  Mgr. Ľ. Oravcovi a Mgr. M. Bakošovi. 

 RNDr. Darina Koščáková

Vianoce v podaní našich detíDobrovoľný hasičský zbor obce Vikartovce
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O výstavbe nových byto-
vých domov, či umožneniu 
výstavby rodinných domov 
na nových pozemkoch sa  
v meste hovorí už nejaký čas. 
V tomto období sa ale veci 
výrazne pohli dopredu a ná-
dej kúpychtivých, či stavby 
chtivých Popradčanov nabe-
rá jasné kontúry. 

Za posledných desať rokov 
počet obyvateľov Popradu 
klesol asi o päťtisíc, pričom 
počet obyvateľov poprads- 
kého okresu ostal približne 
rovnaký. Jedným z dôvodov 
je, podľa slov viceprimá-
tora mesta Pavla Gašpera, 
výstavba rodinných domov  
v okolitých dedinách, nakoľ-
ko cena pozemkov v Poprade 
je vysoká. Takisto požiadav-
ka prevyšuje dopyt a samot-
né pozemky sú vlastnícky 
nevysporiadané, alebo nie sú 
k nim vybudované prístupo-
vé cesty. Riešením by tak mal 
byť projekt jednoduchých 
pozemkových úprav. 

„Mesto chce uľahčiť výstav-
bu rodinných domov tým, 
ktorí na to majú pozemky a 
tým, ktorí majú chuť stavať. 
Poprad sa zmenšuje. Každo-
ročne prichádza o približne 

Počet Popradčanov neustále klesá
Zmeniť by to mala nová výstavba

dvesto ľudí. Ak nastane situá-
cia, že počet obyvateľov klesne 
pod 50 tisíc, Poprad dostane o 
milión eur z podielových daní 
menej, čomu chceme zabrá-
niť,“ uviedol Gašper. 

Cieľom mesta je naštar-
tovať proces jednoduchých 
pozemkových úprav (JPÚ), 
zjednodušenie vlastníckych 
vzťahov a preusporiadanie 
pozemkov tak, aby sa uľah-
čila výstavba rodinných a 
bytových domov. Vzniknúť 
by mali i nové pozemky so 

spoločnými cestami, chod-
níkmi, parkami, priestranst- 
vami pre rekreačné účely  
a podobne. Vytipované sú 
aktuálne dve lokality, v rámci 
ktorých by k JPÚ malo dôjsť 
najskôr. Ide o lokality Nový 
Poprad – Juh 4 a tzv. Turnič-
ku v Poprade-Veľkej.

Tieto lokality boli vybra-
né z dôvodu najväčšieho 
záujmu o výstavbu. „Sú sa-
mozrejme aj ďalšie plochy, 
napríklad v Spišskej Sobo-
te, v Matejovciach alebo  
v Strážach, ale tam záujem 
až taký veľký nebol. V Spišs- 
kej Sobote sa spustia tohto 

roku komplexné pozemko-
vé úpravy v celom katastri  
a v rámci nich sa bude vys- 
poradúvať aj tá časť, ktorá je 
podľa navrhovaného územ-
ného plánu určená na výstav-
bu,“ prezradil Gašper. 

Čo sa týka aktuálne vybra-
ných dvoch lokalít, na to, aby 
tu proces JPÚ odštartoval, je 
potrebný súhlas vlastníkov 
najmenej 50 %-nej rozlohy 
územia a v priebehu pozem-
kových úprav musí dvojtre-
tinová väčšina vlastníkov, čo 
do plochy, odsúhlasiť zásady, 
podľa ktorých sa bude úze-
mie preusporadúvať. Z tohto 
dôvodu sa na pôde radni-
ce konali už štyri stretnutia  
s majiteľmi pozemkov. 

„Od majiteľov dotknutých 
pozemkov sme sa snažili zís-
kať súhlas na zrealizovanie 
jednoduchých pozemkových 
úprav, pričom mnohí ho odo-
vzdali hneď po stretnutí. To 
otvára cestu k novému uspo-
riadaniu pozemkov, zadefi-
novaniu nových vlastníckych 
vzťahov a tiež k umožneniu 

individuálnej bytovej výstav-
by,“ objasnil viceprimátor  
s tým, že mesto majiteľom 
ponúka možnosť vysporia-
dať si pozemky bez námahy 
a navyše ich výhodne zhod-
notiť, nakoľko z pôvodnej 
poľnohospodárskej pôdy sa 
stanú stavebné parcely, čím 
sa cena pozemku výrazne 
zvýši.

Napokon, po všetkých 
stretnutiach majiteľov po-
zemkov s radnicou, vyjadrili 
súhlas s projektom na Juhu 
4 a na Turničke vlastníci viac 
ako 60 %-nej rozlohy. Po 
stretnutiach nasledoval kon-
zultačný deň, v rámci ktorého 

sa prišlo o JPÚ informovať 
niekoľko desiatok majiteľov 
pozemkov. Po zodpoveda-
ní ich otázok takmer všetci 
priamo na mieste odovz- 
dali svoj súhlas s realizáciou 
JPÚ. 

„V súčasnosti sa už rysu-
jú ucelené plochy, v ktorých 
bude projekt hladko prie-
chodný. Počas marca bude 
prieskum záujmu vyhodno-
tený. Tam, kde bude súhlas 
vlastníkov vysoký, projekt 
JPÚ bude možné začať. Kvôli 
hladkému priebehu projek-
tu, ktorý by mal trvať dva až 
tri roky, je možné uvažovať s 
vynechaním tých parciel, kto-
rých vlastníci, či spoluvlast-
níci vyjadrili jasný nesúhlas 
s projektom,“ dodal na záver 
viceprimátor mesta.     (mva)

MESTO POPRAD

Najväčší záujem 
o Juh 4 a Poprad-Veľkú

Starostlivosť o pozemky
zo strany mesta 

i výhodné zhodnotenie
Súhlas majiteľov pozem-
kov umožní s projektom 

začať už čoskoro
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Ľudia, ktorí radi píšu, či už poéziu alebo prózu, veľmi potre-
bujú získať spätnú väzbu. Každý začínajúci autor chce vedieť, 
či oslovil čitateľa, či sa mu podarilo vytvoriť zaujímavý príbeh 
alebo silnú báseň. A práve tam je kameň úrazu. Keď prečítajú 
svoju tvorbu priateľom alebo rodine, najčastejšie počujú: „je to 
pekné“. Ale nedozvedia sa nič konkrétne, čo je pekné, čo sa im 
podarilo viac, čo už menej, ktorá situácia je najsilnejšia, či je 
lepší dialóg alebo opis.

Práve preto vznikol náš literárny klub. Stretávame sa každý 
mesiac a snažíme sa navzájom si byť kritikmi i hodnotiteľmi. 
Súčasne si odovzdávame informácie o literárnych súťažiach  
a akciách... skrátka o všetkom, čo sa na poli literatúry deje.

Ak teda máte tvorivé ambície, neváhajte zavítať medzi nás. 
Kontakt i viac informácií sa nachádza na našej webovej strán-
ke www.pplitklub.sk

Kde a kedy nás nájdete
Stretnutia klubu sa konajú raz mesačne v priestoroch nad 

Kinom Tatran (budova Reduty, námestie Sv. Egídia, vstup cez 
Mestskú informačnú kanceláriu). 

Najbližšie stretnutie je plánované na 3. marca o 18. h a jeho 
súčasťou bude aj workshop na tému: Úloha a význam metafo-
ry pri písaní umeleckého textu a básne

Malá škola poézie a prózy :
Metafora: obrazné vyjadrenie originálnej myšlienky. Môže 

byť založená na prirovnaní, personifikácii, paradoxe, vizuál-
nom obraze... Môže mať mnoho podôb a je dobré, ak pod-
necuje v čitateľovi viacero rôznych interpretácií. Metafora sa 
používa v poézii i v próze.

Ukážka  z tvorby autorov klubu:

Popradský literárny klub
Príklad jej použitia v básni:

Je bližšia ako košeľa,
drží si ma však od tela,
lebo je vo mne zápal...        
 Ján Štrasser: 
 Srdcová slabosť

Elena Šimkaninová

Bez názvu
Niekedy 
si tajne leziem 
- na nervy 
Počítam 
čo chýba 
čo ma ešte prekvapí... 
Načo? 
Poisťovňa neprepláca 
citové útrapy 
Zložím ich ku krížu 
On už za ne zaplatil.

Marta Rybková

Jarná
Zima odskočila
do zákulisia                        
Driek zeme
objali novorodenci
povití do zelených plienok
zvedaví a nedočkaví
kedy z nich vyrastú
a pošepkajú pozdrav
červenej jahode

Príklad jej použitia v prozaickom texte:
„Postupne som mu ukázala všetky podstatné sny, ktoré sa 

váľali v mojej hlave. Vypadávali zo mňa ako pohľadnice z pre-
plnenej poštovej schránky.“ 

„Keď som bola malá, predstavovala som si, že bývam v kré-
meši. Vyhrýzla som z plnky stolík a stoličku.“    

 Gabriela Alexová: Trojka

záhradníci veru netušia
čo si kvetiny
v noci šepkávajú                
    Viliam Klimáček: 
 Otec prišiel náhle 
 na internát

SPRÁVY Z REGIÓNU

n  venujeme sa všetkým okruhom psychiatrie dospelého 
  veku t. j. demencie, alkoholizmus a ostatné závislosti,  
 poruchy spôsobené stresom, úzkostné a depresívne  
 poruchy, obsedantno-kompulzívna porucha,  
 schizofrénne poruchy, a i.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA 

MUDr. DUŠAN SKOKAN

n  Francisciho 22, 058 01 Poprad
n  objednávame bezplatne na t. č. 0948 761 721
n  www.psychiaterpoprad.sk
n  psychosanasro@yahoo.com

Podtatranské osvetové stre-
disko v Poprade pozýva na 
25. ročník súťaže  Divadelná 
Šuňava 2017. Ide o postupová 
súťaž amatérskych divadel-
ných súborov okresov Po-
prad, Kežmarok, Levoča. Di-

vadelná Šuňava sa koná v zá-
vere tohto týždňa 3. - 4. marca  
v kultúrnom dome v Šuňave.

Prihlásených je 10 divadel-
ných súborov a divák uvidí 
spolu 13 divadelných pred-
stavení. Piatok 3. marca je 

venovaný detskému divá-
kovi od 9. h do 19. hodiny 
a sobota 4. marca zase dos- 
pelému divákovi od 13. h 
do 19. h. Vstup je voľný.  
Viac o programe sa dozviete 
na www.osvetapoprad.

25. ročník súťaže Divadelná Šuňava

Mgr. Martinom Šefcom, 
manažérom záchrannej služby

Dokončenie z 1. strany
„V dvanástich staniciach 

Falck Záchranná ide o cca 
2 000 výjazdov mesačne. 
Najviac ich je samozrejme  
v Kežmarku, v Spišskej Belej, 
v Starej Ľubovni, v Spišskej 
Novej Vsi. Veľa výjazdov je aj 
k podnapitým či agresívnym 
pacientom, ktorými sú neraz 
posádky záchranárov napá-
dané, osočované, musia zná-
šať rôzne vulgarizmy. Koneč-
ne aj pre záchranárov začal 
platiť štatút chránenej osoby  
a ak pacient „zaútočí“, aj 
tresty sú podstatne vyššie, 
hoci pochybujem, že opi-
tý „pacient“ nad postihom 
uvažuje. Horšie je, že takýto 
výjazd trvá dlho, pretože pa-
cient nespolupracuje, je aro-
gantný, neochotný, musí za-
sahovať polícia. Čas výjazdu 
sa predlžuje a skracuje sa 
možnosť toho, že ambulan-
cia môže vyraziť za skutoč-
ne chorým človekom. Veď aj  
u nás máme takých pacientov, 
ku ktorým ideme aj niekoľko 
desiatok krát  do roka, a vždy 
je to to isté – len nie zdra-
vie ohrozujúce ochorenie.  

A nikomu z kompetentných to 
nevadí, že takéto výjazdy sú. 
Ale keby sme tam raz neprišli  
a dotyčný pacient by mal 
vážne problémy, to by bolo 
kriku na celé Slovensko.“

Ako pripomenul šéf Falck 
Záchranná v regióne Spiš, 
len málokto si uvedomuje,  
v akom strese pracujú zá-
chranári. Aj oni sú len ľudia 
a neraz pomáhajú človeku, 
ktorého dobre poznajú. Nao-
pak, ošetriť musia aj pacien-
tov, ktorí ich napadnú naprí-
klad kyslíkovou fľašou, alebo 
na nich fyzicky zaútočia a 
do mnohých oblastí chodia 
len v súčinnosti s políciou. 
„Naši záchranári sú však v 
prvom rade profesionáli, ktorí 
sú si vedomí toho, že je to ich 
práca a musia ju vykonávať 
stopercentne, s najlepším ve-
domím a svedomím. Bezpo-
chyby si však zaslúžia našu 
úctu, pretože robia 24-hodín 
denne, počas sviatkov, v noci, 
či je pekne alebo treskúca 
zima. Mnohokrát sú ochotní 
pracovať naviac, keď sa ude-
je niečo nepredvídané, alebo 
niekto z posádky „vypadne“. 

Súdržnosť medzi nimi funguje  
a pomáhajú si navzájom. Ale 
v prvom rade im ide vždy 
o to, aby výjazd dopadol čo 
najlepšie a človeka, ktorý po-
moc potreboval, zachránia. 
Za tým sú však aj hodiny špe-
ciálnych školení, kongresov  
a vzdelávania, neraz za vlast-
né peniaze, ktoré absolvujú vo 
svojom voľne, na úkor rodi-
ny. Robia to preto, že sa chcú 
vzdelávať, chcú sa naučiť a 
byť ešte lepší. A za to im patrí 
nielen moja veľká vďaka, ale 
aj vďaka všetkých, ktorým 
pomohli či v budúcnosti ešte 
pomôžu. Pretože nešťastie 
nechodí po horách, ale po ľu-
ďoch,“ dodal Martin Šefc.

Okrem poskytovania ne-
odkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti občanom na 
území Slovenskej republiky, 
Falck Záchranná v regióne 
Spiš asistuje aj pri rôznych 
športových a spoločenských 
podujatiach nielen v okre-
soch, kde majú svoje stanice. 
Často je to aj v okrese Pop- 
rad a vo Vysokých Tatrách, 
kde poskytujú zdravotnícke 
zabezpečenie.   (lšá)

Jarný hromadný odber krvi sa uskutoční v nedeľu 12. marca 
od 9. h do 12. h  v Klube obce v obecnom úrade v Hranovnici. 
Okrem stálych darcov krvi pozývajú najmä prvodarcov.

Odber krvi zorganizovali Miestny spolok Slovenského čer-
veného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR.

Odber krvi v Hranovnici

V novom roku sme 
si opäť dali v komu-
nitnom centre Bonum 
predsavzatia robiť pre 
deti a mládež mesta 
Svit to najlepšie, čo je 
v našich silách a mož-
nostiach. Aktivity pre mladých Sviťanov sú 
v kategóriách: záujmová činnosť, príprava 
na školskú dochádzku, preventívne aktivi-
ty, vzdelávanie a nízkoprahové činnosti. Do 
marca sme zorganizovali viacero skupino-
vých a komunitných aktivít. So žiakmi SOŠ 
Svit sme absolvovali prednášky na témy 
súvisiace so sociálno-patologickými javmi,  
v spolupráci so zdravotnými asistentmi  a dob- 
rovoľníkmi z praxe. Dotkli sme sa aj témy 
„Život seniora“ a úctu k starším sme kládli 
na srdce žiakom základnej školy, Špeciálnej 
základnej školy  a  SOŠ vo Svite. Pravidel-
ných  návštevníkov komunitného centra 
Bonum sme odmenili viacerými výletmi. 

Štrbské Pleso bolo 
turistickým zážitkom 
pre deti, ktoré boli  
v Tatrách po prvý-
krát. Tatranská galéria  
v Poprade nás priví-
ta 7. marca s výsta-

vou Lega.  Najväčším lákadlom  našich 
návštevníkov je pobyt v Aquacity, ktoré 
si vychutnajú vďaka štedrým sponzorom. 
V spolupráci s mestom Svit navštevujeme 
pravidelne Centrum voľného času, kde si 
deti vyrábajú rôzne predmety v tvorivých 
dielňach. 

Komunitné centrum Bonum a jeho pra-
covníčky aj v roku 2017 víta všetky deti  
a mládež, ktoré chcú zmysluplne tráviť 
svoje voľné chvíle v budove Zdravotného 
strediska na ul. Fraňa Kráľa 14 vo Svite, na  
2. poschodí.  Viac o našej činnosti sa do-
zviete na stránke poskytovateľa, občianske-
ho združenia Familiaris, www.familiaris.sk.

Komunitné centrum Bonum v roku 2017

Už 80-te Slávnosti poézie v Štrbe sa uskutočnia 19. marca 
a 18-ty krát  s názvom Dr. Petra Švorca. Recitovať  budú víťa-
zi školského kola Hviezdoslavovho Kubína a predstavia sa aj 
dospelí recitátori. Hosťom popoludnia bude herec a recitátor 
Peter Rúfus.

Slávnosti poézie v Štrbe
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Pri stretnutí s Mgr. Mar-
tinom Šefcom sme využili 
príležitosť a požiadali o pár 
rád pre laikov v prípade, 
že treba pomôcť človeku  
v tiesni. Ako nám povedal, 
rozhodujúci je čas, ak chce-
me zachrániť život človeka a 
zvýšiť jeho šancu vrátiť sa d 
o normálneho života.

„Je dôležité, aby sa laická 
verejnosť vzdelávala v pos- 
kytovaní prvej pomoci, pre- 
tože neraz práve rýchly zá-
sah tých, ktorí sú pri po-

Ako poskytnúť prvú pomoc

stihnutom človeku prví, je 
vo veľa prípadoch dôleži-
tejší ako príchod samot-
ných záchranárov. Každý  
z nás, a nie iba záchranári, by 
mal vedieť ako spriechodniť 
dýchacie cesty, ako poskytnúť 
masáž srdca, dať umelé dý-
chanie a zastaviť krvácanie. 
Samozrejme, v prvom rade 
je potrebné nepanikáriť, prvú 
pomoc začať poskytovať čo 
najskôr, a vydržať až do prí-
chodu záchranárov,“ konšta-
toval Martin Šefc. 

Na našu otázku, či člo-
vek, ktorý nemá skúsenosť  
s prvou pomocou, napríklad 
pri nehode, postihnutému 
skôr neuškodí (napr. pri vyp- 
rosťovaní z automobilu mu 
môže poškodiť chrbticu) 
ako pomôže, nám vysvetlil, 
že nielen laik, ktorý príde  
k dopravnej nehode, ale aj 
záchranár musí v prvom 
rade chrániť seba. „Pri auto-
nehodách sa stáva, že vodič  
v snahe pomôcť vystúpil 
z auta a z cesty ho „zmietol“ 
iný vodič. Treba byť opatrný  
a najprv zabezpečiť seba – 
výstražný trojuholník, vesta  
a až potom ísť k havarova-
nému vozidlu. Človek musí 
v prvom rade dbať na už 
spomenuté tri funkcie – ve-
domie, dýchanie, krvný 
obeh a zastavenie masívne-
ho krvácania,“ konštato-
val. Ako povedal, najprv je 
potrebné spriechodniť dý-
chacie cesty. „Keď je človek  
vo vozidle zakliesnený, je  
v bezvedomí a chrčí, je dô-
ležité urobiť záklon hlavy  
a uvoľniť dýchacie cesty. To je 

prvý úkon, keď človeka mô-
žeme zachrániť, pretože môže 
zomrieť na udusenie, aj keď 
nemusí mať život ohrozujú-
ce zranenia. Keď v havaro-
vanom vozidle hrozí požiar, 
musíme človeka vytiahnuť  
z auta, aj keď hrozí iné po-
škodenie zdravia. Keď sa 
požiar rozšíri, život mu už 
nezachránime. Ale pozor, ak 
človek krváca z tepny, je naj-
dôležitejšie zastaviť  krvácanie 
a  až potom začať s masážou  
srdca, lebo v opačnom prípade 

by človek rýchlejšie vykrvácal. 
Pri masáži srdca je dôleži-
té zapamätať si, že hrudník 
stláčame 30-krát a dvakrát 
do postihnutého vdychne-
me. Mnohí ľudia, keď vidia 
zraneného, alebo človeka bez 
vedomia, môžu mať problém  
s vdychmi. Tu postačí správne 
stláčať hrudník. Je dokázané, 
že včasná masáž srdca mno-
hokrát zachránila človeka 
pred trvalými následkami aj 
bez umelého dýchania,“ dodal 
na záver Mgr. Martin Šefc.   

Z REGIÓNU

Ústredie ľudovej umelec-
kej výroby (ÚĽUV) vo svojej 
galérii v Tatranskej Lomnici 
otvára novú výstavu, ktorá 
prezentuje originalitu, tvo-
rivosť a remeselnú zručnosť 
ľudí na východnom Slovens- 
ku. Prostredníctvom ukážok 
- z tvorby ôsmich súčasných 
majstrov ľudovej umeleckej 
výroby môžete obdivovať 
majstrovskú prácu v drevo-
rezbe, kováčstve, tkaní na 
krosnách, klobúčníctve, ale 
aj vo výrobe minikrojova-
ných bábik. Výstavu Majstri 
ľudovej umeleckej výroby  
z východného Slovenska náj-
dete v Galérii ÚĽUV v Tat-
ranskej Lomnici od 3. marca 
do 17. mája 2017. 

Výstava Majstri ľudovej 
umeleckej výroby z vý-
chodného Slovenska pred-
stavuje osem remeselných 
osobností, ktorí nadväzujú 
na bohatú tradíciu ručnej 

výroby v tejto časti Sloven-
ska. „Za každým výrobkom 
sú hodiny a často aj dni 
práce človeka, jeho vedo-
mosti, skúsenosti, zručnos-
ti, no výrobca často ostáva  
v anonymite. Našim cie-
ľom je preto spojiť výrobok 
s výrobcom a priblížiť tak 
návštevníkom ľudovoume-
leckú tvorbu cez konkrét-
nych ľudí,“ hovorí Mar-
tin Mešša, vystavovateľ  
a kurátor výstavy. 

Majster ľudovej umeleckej 
výroby je čestný titul, ktorý 
udeľuje ÚĽUV od roku 1959 
vybraným výrobcom za ich 
individuálne zásluhy pri 
uchovávaní unikátnych pre-
javov v oblasti ľudovej ume-
leckej výroby a tradičných 
remesiel. Od roku 2014 titul 
udeľuje spoločne s Minister-
stvom kultúry SR. 

Vystavujúci majstri ľu-
dovej umeleckej výroby: 

Juliana Boboňková – výro-
ba miniatúrnych krojova-
ných bábik 
Cyril Horák – výroba ko-
vaných príveskov, vešiakov, 
svietnikov, príborov, krížov  
a plastík 
Peter Kovalík – výroba ľu-
dových klobúkov z rôznych 
regiónov Slovenska 
Ján Krajčí – vyrezávanie 
sakrálnych sôch, betlehe-
mov, ale aj črpákov 
Martin Mešša – vyrezáva-
nie mangľovacích a pracích 
piestov technikou reliéfu 
Ján Sakala – vyrezávanie 

sôch so sakrálnou tematikou 
Igor Toder – výroba mís, 
korýtok, lyžíc, naberačiek 
archaickou korytárskou 
technikou dlabania do dreva 
Mária Tomisová – tka-
nie obrusov, prestieraní, 
plachiet na krosnách, využí-
vajúc pritom rôzne tradičné 
techniky tkania 

Majstri ľudovej umeleckej výroby 
z východného Slovenska

S pocitom hlbokého smút-
ku Zväz hotelov a reštau-
rácií SR oznámil, že 20. 
februára 2017 nás navždy 
opustila Zuzana Šedivá.  

Zuzana Šedivá bola dôle-
žitou súčasťou slovenskej ho-
telierskej rodiny. Bola zak- 
ladajúcou členkou Zväzu 
hotelov a reštaurácií SR. Od 
samotného založenia zväzu 
sa stala jeho súčasťou ako 
viceprezidentka a prezi-
dentka. Aj po ukončení ak-
tívnej kariéry pracovala ako 
odborný poradca zväzu. Výs 
ledky jej práce, rady a skú-
senosti neustále využívame 
v našej každodennej práci. 

Zuzana Šedivá sa na-
rodila 22. augusta 1948. 
Strednú a vysokú školu 
absolvovala v Bratislave. 

Za Zuzanou Šedivou

Vysokú školu ekonomickú 
ukončila v roku 1971 v od-
bore Cestovný ruch a spo-
ločné stravovanie a od toho 
istého roku začala pracovať 
v Hoteli Grand v Starom 
Smokovci, s prestávkami až 
do roku 1986. Od novemb- 

ra 1986 začala pracovať  
v štátnom podniku Inter-
hotel Tatry ako ekonomic-
ká námestníčka a neskôr  
i generálna riaditeľka spo-
ločnosti. V rokoch 1997 až  
2005 bola riaditeľkou ho-
tela Hubert v Gerlachove. 
Od roku 2005 až do roku 
2009 viedla Hotel Interna-
tional vo Veľkej Lomnici. 
Hotely, ktoré počas svo-
jej kariéry riadila, dostali 
viaceré odborné ocenenia.  
V roku 2003 získala pres- 
tížne ocenenie Osobnosť 
cestovného ruchu. Od roku 
2009 pôsobila ako konzul-
tantka a školiteľka. Svoje 
neoceniteľné skúsenosti na-
ďalej odovzdávala v pozícií 
odborného poradcu zväzu. 

 Odpočívaj v pokoji.

Nekrológ

S blížiacou sa jarou a najmä 
Veľkou nocou sa v Liptovskej 
Tepličke pripravujú nielen 
na vynášanie symbolu zimy 
a biedy z dediny v podobe 
Majmoreny, ale aj na chut-

nú súťaž o najdlhší šúľanec 
a jedenie šúľancov na rých-
losť. Tohto roku sa podujatia 
uskutočnia tri týždne pred 
Veľkou nocou 26. marca, ale-
bo cez tzv. Šúľkovú nedeľu.

Majmorenu vynesú 26. marca

V rámci 52. ročníka Li-
terárneho Kežmarku, kto-
rý sa uskutoční 8. – 9. júna, 
je vyhlásená celoslovenská 
literárna súťaž žiakov zák- 
ladných škôl a študentov 
stredných škôl na Slovens- 
ku a slovenských žiakov 
a študentov základných  
a stredných škôl v zahrani-
čí. Radi by sme upozornili 
žiakov a študentov, že uzá-
vierka súťaže je 12. apríla. 
52. ročník je venovaný 
230. výročiu vzniku kež-
marského lýcea a 90. vý-
ročia vzniku slovenských 
gymnaziálnych tried. 

Literárny
Kežmarok

Mestské kultúrne stre-
disko v Kežmarku a Di-
vadlo Portál Prešov pozý-
vajú na rozprávku Mar-
tinko Klingáč v rámci roz-
právkovej nedele 26. mar-
ca o 16. h. Postava Martin-
ka Klingáča, známa nie len 
zo slovenských rozprávok 
Pavla Dobšinského, ale 
aj po celom svete, ožíva  
v tejto činohernej-bábko-
vej rozprávke prešovského 
Divadla Portál. 

Martinko
 Klingáč
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Zápisy do prvých roč-
níkov základných škôl sa 
blížia. „Zápisy sa budú, po-
dobne ako minulý rok, konať 
v prvý aprílový týždeň od 
utorka do štvrtka v zmysle 
VZN mesta Poprad. Infor-
mácie budú včas oznámené 
cez médiá, internetové strán-
ky mesta, ale aj prostredníct- 
vom jednotlivých škôl. Už 
sme zisťovali možný počet 
detí podľa evidencie obyva-
teľstva, ale budeme sa tomu 
venovať až na porade s riadi-
teľmi,“ informovala vedúca 
odboru školstva, mládeže  
a športu MsÚ v Poprade 
Edita Pilárová.

Pri zápise až do doby nás- 
tupu do 1. ročníka má rodič 
možnosť požiadať o odklad 
povinnej školskej dochádz-
ky, ale musí splniť určité po-
vinnosti. „Musí mať odporú-
čanie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a príslušného 
zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie. Tie-
to odporúčania sú súčasťou 
žiadosti.  Riaditeľ na základe 
týchto odporúčaní  rozhodne 
o odklade,“ zdôraznila E. Pi-
lárová s tým, že takýchto prí-
padov pribúda. „Je to mož-
no spôsobené aj tým, že deti 
majú veľmi veľa vzruchov vo 
svojom prostredí. Dnes aj 
všetky technologické vymo-
ženosti na deti vplývajú a nie 
každé dieťa to vie spracovať. 
Dochádza  k poruchám, kto-
ré sú buď vrodené alebo zís-
kané,“ vysvetľovala.

Práve kvôli tomuto trendu 
prichádza mesto Poprad s 
novinkou. „Rozhodli sme sa 
urobiť prieskum na základe 

iniciatívy zo ZŠ s MŠ Jarná, 
ktorá má špeciálneho peda-
góga pre deti s rôznymi po-
ruchami učenia, či správania 
a na 2. stupni tam funguje 
trieda pre žiakov s porucha-
mi učenia. Chceme rodičom 
ponúknuť možnosť otvoriť 
už v prvom ročníku tzv. prí-
pravný ročník. Chceme tam 
prijať deti s poruchami sprá-
vania, pozornosti, lebo poru-
chy učenia zistí častokrát až 
škola.  Rovnakým spôsobom 
chceme postupovať aj pri zá-
pise detí do materských škôl. 
Ak nám zákonní zástupcovia 
prihlásia dostatočný počet 
detí, takúto triedu otvoríme.  
Je však rozdiel medzi prí-
pravným ročníkom a nultým 
ročníkom. V nultom ročníku 
sú deti s nedostatočnou zre-
losťou, ale musia pochádzať 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. V prípravnom 
ročníku nemôže byť dieťa 
zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia, ale len dieťa, 
ktoré nedosiahlo školskú spô-
sobilosť,“ zdôraznila E. Pilá-
rová. Zaradeniu do nultého 
či prípravného ročníka, či 
rozhodnutiu o odklade musí 
predchádzať informovaný 
súhlas zákonného zástupcu. 

V tomto školskom roku 
kvôli odkladu nenavštevuje 
1.ročník 62 žiakov. 

Každoročne je daný odk- 
lad 60-70 žiakom z počtu 
približne 500 zapísaných 
žiakov. Dôvody sú rôzne - 
poruchy pozornosti, slabá 
sústredenosť dieťaťa, poru-
chy správania, poruchy výs- 
lovnosti, prílišná hravosť 
dieťaťa.  (mga)

Poprad ponúka pri zápisoch novinku

TATRY V POHYBE

Organizátori  projektu 
Tatry v pohybe pripravili aj 
tento rok pre všetkých špor-
tových nadšencov množstvo 
zaujímavých podujatí. Januá- 
rové a februárové preteky 
sa niesli v znamení Zimnej 
bežeckej série, skialpových 
pretekov Vertical Grand Tour 
a Štrbských bežiek, ktoré spo-
lu prilákali takmer tisícku 
účastníkov.

Už od 1. marca sa môžu 
záujemcovia registrovať na 
3. ročník populárnej série 
Tatry v pohybe Prestige tour, 
ktorá bude opäť spájať 5 
skvelých tatranských a pod-
tatranských behov. Pretekári 
získajú jedinečnú kolekciu 
účastníckych medailí a pre-
veria si sily na tratiach rôznej 
náročnosti. Séria spája krátke 
nočné preteky, preteky v behu 
do vrchu, vytrvalostné cestné 
behy a preteky v krose.

Prestige tour odštar-
tuje v  máji behom CITY 

Vysoké Tatry ponúknu bežcom aj počas jari a leta 
skvelé zážitky a výnimočnú sériu podujatí

trail v  Starom Smokovci. 
Účastníci budú mať možnosť 
prebehnúť uličkami Starého 
Smokovca, ale vybehnúť si 
aj na Tatranskú kalváriu, či 
prebehnúť okolo známych 
h i s t o r i c k ý c h  b u d o v. 
Novinkou je 16 km dlhá 
trať, ktorá spolu s  8 km 
traťou umožní pretekárom 
získať  cenné body do 
celkového hodnotenia série.  
„Pre rekreačných športov-
cov a  aktívne rodiny sme 
pripravili 4 km okruh s ná-
zvom MINI trail“ hovorí 
Viera Halasová, jedna z or-
ganizátorov podujatí Tatry  
v pohybe. „Preteky nie sú len 
o zdolávaní vlastných limitov, 
ale aj o  radosti z pohybu na 
čerstvom vzduchu“, dodáva.

Hneď o  mesiac, v  júni, 
bude nasledovať trojdňo-
vá Tatry Running Tour na 
Štrbskom Plese, kde sú pri-
pravené okrem Night Run-
-u, aj ďalšie trailové preteky, 

medzi ktorými je aj extrémny 
34 km dlhý beh Sky&Clouds 
s náročnými prevýšeniami, 
ktorého veľká časť vedie po 
tatranskej magistrále okolo 
Popradského plesa a Hor-
ského hotela Sliezsky dom. 
„Zatiaľ máme na Tatry Run-
ning Tour prihlásených bež-
cov z 8 krajín, medzi nimi aj 
z Veľkej Británie, Nemecka 
či Švajčiarska, jednoznačne 
však dominujú českí preteká-
ri. Sme radi, že táto jedinečná 
trojdňová túra sa za hranica-
mi Slovenska teší veľkému zá-
ujmu, o čom svedčí aj fakt, že  
v doterajšej histórii 6. roč-
níkov sme ešte nemali slo-
venského víťaza“, dodáva 
Halasová.“

V  lete je na programe už 
tradičný Malý štrbský ma-
ratón, ktorý oslavuje okrúhle 
40. výročie a  31 km cestný 
beh zo Štrby do Liptovskej 
Tepličky a späť patrí medzi 
najstaršie pravidelné bežecké 
športové podujatie v regióne. 
Na alternatívnej asfaltovej 
trati dlhej 10 km sa naskytnú 
účastníkom nádherné výhľa-
dy na panorámu Vysokých 
Tatier a malebné okolie his-
torickej obce Štrba. Pretekov 
sa každoročne zúčastňuje 
množstvo kvalitných bežcov 
aj z afrických krajín a orga-
nizátori od prvého ročníka 
evidujú výsledky v online 
historických tabuľkách.

O  týždeň neskôr budú 
mať možnosť účastníci zís-
kať ďalšiu medailu do série, 
a to v tradičnom Memoriále 

Jána Stilla z Novej Lesnej na 
Hrebienok, ktorý je zároveň 
behom s najväčším prevýše-
ním v rámci série Tatry v po-
hybe Prestige tour. Súčasťou 
pretekov budú Majstrovstvá 
Slovenska v behu do vrchu 
všetkých vekových kategórií. 
Bohatý program je priprave-
ný nielen pre bežcov, ale aj 
ich rodinných príslušníkov  
a návštevníkov Vysokých 
Tatier.

Sériu zavŕši 1. 9. 2017 
Podtatranský polmaratón  
a Primátorská desiatka, 
ktoré sú vyvrcholením celej 
série a odhalí nového bežec-
kého kráľa a bežeckú kráľov-
nú Tatier. Vyvrcholenie bude 
opäť sprevádzané bohatým 
programom priamo v centre 
Popradu.

Celá séria je určené nielen 
bežcom, ale aj milovníkom 
severskej chôdze, ktorí súťa-
žia vo vlastnej kategórii.

„V  minulom roku sa Tat-
ry v  pohybe Prestige tour 
zúčastnilo 1 600 bežcov z 13 
štátov a  veríme, že aj tento 
rok bude séria minimálne 
rovnako úspešná.“ dodáva na 
záver Halasová. 

Priebežné výsledky z jed-
notlivých pretekov a rebrí-
ček celej bežeckej aj Nor-
dic Walking série môžu 
záujemcovia sledovať na 
webst ránkach projektu 
Tatr y v pohybe.  Spolu  
s výsledkami si pretekári 
môžu vytlačiť svoj účastnícky 
list, prezrieť cieľové video  
a fotogalérie.

JARNÁ LIKVIDÁCIA ZÁSOB !!!

www.sharks-slovakia.sk

ZĽAVY DO 

25 %
Nájdete nás v Poprade na Hraničnej 4 (medzi Kovospolom a zber. surovinami)

Zápisy do prvých ročníkov ZŠ
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Na Štrbskom Plese sa stret- 
li fanúškovia bežeckého ly-
žovania. V nedeľu 19. februá- 
ra bol na štvrtom ročníku 
verejných pretekov v behu 
na lyžiach prekonaný účast-
nícky rekord z minulého 
ročníka o viac ako 100 prete-
károv. Celkovo odštartovalo 
340 pretekárov a spolu s po-
četným hľadiskom vytvorili 
skvelú atmosféru.

Organizátori opäť pri-
pravili krátky šprintérsky 
okruh s prekážkami Snow 
Kidz Cross country sprint. 
Mladší pretekári súťažili na 
500 metrovej trati a starší na 
800 metrovej trati s ôsmimi 

prekážkami. Medzi slalo-
movými tyčami, rôznymi 
obrátkami a preskokmi sa 
najlepšie darilo Michalovi 
Malákovi a Laure Prílohovej. 
Táto disciplína bola najpo-
pulárnejšia a vyskúšalo si ju 
spolu 153 pretekárov.

Najväčšie napätie bolo 
pri hromadných štartoch na  
2 km a 5 km voľnou techni-
kou. Pretekalo sa na homo-
logizovaných okruhoch, na 
ktorých sa súťaží aj počas 
medzinárodných pretekov. 
Na dvojkilometrovej trati 
bolo spolu 85 bežcov, naj-
rýchlejší boli Martin Mlynár 
z ŠKP Vysoké Tatry (5:44,4) 

Putovné Štrbské bežky a noví víťazi

a Ema Kapustová z Klubu 
biatlonu Revúca (06:36,1). 

Historické lyže, ktoré slú-
žia ako putovná cena pre 
víťazov hlavnej kategórie, 
budú doplnené o ďalšie dve 
mená. Najrýchlejším mužom 
na 5-kilometrovej trati bol 
Michal Jurčo zo SKI Team 
Štrbské Pleso (12:01,4) a naj-
rýchlejšou ženou Eva Lehot-
ská z KBL Martin (16:22,7). 
5 km trať si vyskúšalo 103 
pretekárov a všetci, ktorí 
preťali cieľovú čiaru, získa-
li účastnícku medailu. Na  
5-kilometrovej trati pretekali 
aj Igor Timko a Ivan Tim-
ko z hudobnej skupiny No 
Name, ktorí dali záštitu nad 
Štrbskými bežkami. Aj tento 
rok odovzdávali ceny spolu 
s bronzovým medailistom 

zo ZOH Vancouver Pavlom 
Hurajtom a riaditeľom prete-
kov Matúšom Jančíkom.

Popri peknom slnečnom 
počasí dotvárala atmosféru 
aj hudobno-zábavná sku-
pina Traky. Pre najmenšie 
deti boli pripravené pre ich 
prvé krôčiky detské bežky 
a do fotoalbumov pribudne 
množstvo fotiek s maskotmi, 
s medveďom Štrbkom a dvo- 
ma svišťami. Pretekári oceni-
li aj výborné zázemie s bufe-
tom, servisom a požičovňou 
lyží, ktoré je od tejto sezóny 
k dispozícii v areáli.

Podujatie bolo súčasťou  
kalendára Tatry v pohybe. 
Organizátori už teraz pozý-
vajú všetkých bežkárov na 
piaty ročník, ktorý pripravia 
ďalšiu sezónu.

NAJVÝHODNEJŠÍCH 7 DNÍ PEUGEOT!
A je to tu! 7 najvýhodnejších dní Peugeot, keď ponúkame modely so skvelou výbavou za skvelú cenu. Kto skôr príde, berie lepšiu výbavu. Pozor, 
ponuka je limitovaná a platí na väčšinu modelov Peugeot len do 13. 3. vrátane! Viac na www.peugeot.sk.

SKVELÁ VÝBAVA
CENA

0 %
LEASING

6. 3. – 13. 3. 2017

PEUGEOT 301

9.990 € UŽ 
ZA

PEUGEOT 208

 10.990 € UŽ 
ZA

NOVÝ PEUGEOT 2008

 14.290 € UŽ 
ZA

15.990 €
PEUGEOT 308 SW

 UŽ 
ZA

Kombinovaná spotreba: 3,5 – 9,0 l/100 km, emisie CO2 90 – 238 g/km. Ilustračné foto.

peugeot.sk

PEUGEOT 308

14.990 € UŽ 
ZA

PEUGEOT BOXER

17.690 € 
bez DPH

 UŽ 
ZA

PEUGEOT PARTNER 
TEPEE HDi

14.590 € UŽ 
ZA

WAGON TRADING, Poprad  /  0904 308 308  /  www.wagon.sk

OZ v Gánovciach v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Z. z. 
v znení neskorších predpisov vyhlásilo: 

Kvalifikačné predpoklady :   
Vzdelanie: -   minimálne úplne stredné vzdelanie 
Prax:   vo  verejnej správe v oblasti kontroly alebo účtovníctva 
Úväzok:  31 hod. mesačne
Odmeňovanie : v súlade so zákonom NR SR  č. 369/1990  Zb.
                              v znení neskorších predpisov
Bezúhonnosť: preukázaná  výpisom z registra trestov 
                           nie starším ako 3 mesiace
Zoznam požadovaných  ostatných dokladov : 
- písomná prihláška  uchádzača;
- životopis;
- overené fotokópie dokladov  o vzdelaní a odbornej praxi;
- súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
   o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov 
Termín doručenia žiadosti: do 17. 3. 2017 do 12.00 hod. 
 Žiadosti  sa môžu doručiť osobne alebo zasielať poštou 
s označením na obálke  „Voľba hlavného kontrolóra“ 
– neotvárať - na adresu: OBEC GÁNOVCE, Obecný úrad, 
Gánovská 184, 058 01  Gánovce

Otváranie obálok: 
17. 3. 2017 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Gánovce

Voľba hlavného kontrolóra obce sa bude  konať:   24. 3. 2017 
v zasadačke OcÚ v Gánovciach o 19.30 hod. 

OBEC GÁNOVCE
v súlade so zákonom NR SR 

č. 369/1990 Z. z.

voľbu hlavného kontrolóra obce Gánovce, 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2017 zo dňa 16. 2. 2017

Oneskorene podané prihlášky (rozhodujúci bude dátum 
doručenia) a prihlášky,  ktoré nebudú spĺňať všetky kritéria,  
nebudú zaradené do výberového konania.

ŠPORT
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Na stretnutí sa rozoberali 
aj otázky povolení od štát-
nych orgánov a samospráv 
nevyhnutných pre usporia-
danie motoristického podu- 
jatia. Prezradíme, že po 
desiatich rokoch sa Rallye 
Tatry opäť ukáže fanúšikom 
na dolnom Spiši a Gemeri. 
„Našim cieľom je každý rok 
inovovať trate a tak ponúknuť 
motoristické divadlo našim 
fanúšikom aj zo širšieho oko-
lia Popradu. Rozhodli sme sa 
oprášiť staré rýchlostné skúšky 
v okresoch Spišská Nová Ves  
a Rožňava, ktoré boli kedysi 
súčasťou „veľkej“ Rallye Tat-
ry. O spoluprácu sme požia-
dali primátora Spišskej No-
vej Vsi Jána Volného, ktorý 
ochotne súhlasil,“ povedal 
riaditeľ súťaže Ing. Stanislav 
Hanzeli. Samozrejme, neza-
budlo sa ani na popradské-
ho fanúšika, ktorý si dátum 
konania Rallye Tatry, 26. - 
27 mája s radosťou poznačil 
už teraz. „Medzi rýchlostné 
skúšky, ktorých bude tento 
rok deväť, sme opäť zapraco-
vali divácky obľúbený mestský 
nočný okruh. Bude sa jazdiť 
v piatok 26. mája v nočných 
hodinách,“ dodal Hanzeli.

Pomocnú ruku podáva aj 
mesto Poprad. Na rokovaní 

Prípravy na Rallye Tatry v plnom prúde
Hoci do štartu 44. ročníka Rallye 

Tatry (RT) zostávajú cez tri mesiace 
(26. 5-27. 5.), prípravy naň naberajú 
na otáčkach. Počas rokovania organi-
začného výboru RT začiatkom februá- 

ra sa prebralo veľké množstvo otá-
zok a rozdali sa ďalšie úlohy. Všetci 
si želajú, aby tatranská rely zanecha-
la u fanúšikov motorizmu pozitívne 
emócie a aj preto sa členovia AOS 

klub Poprad, ako hlavného usporia-
dateľa podujatia, snažia pripraviť 
stále niečo nové, prípadne po rokoch 
do súťaže zaradiť osvedčené postupy 
a praktiky.

bol prítomný zástupca mesta 
Ján Ondrišík, ktorý v mene 
primátora Jozefa Švagerka 
poďakoval organizátorom 
RT za skvelo pripravený 
predošlý ročník a ubezpe-
čil ich, že mesto Poprad je 
pripravené pomôcť a zabez-
pečiť materiálne a technické 
vybavenie v rámci možností 
mesta. „Tak ako v predchá-
dzajúcich ročníkoch, aj teraz 
poskytneme priestor v býva-
lých kasárňach na sídlisku 
Západ, kde bude situované 
servisné parkovisko, uzavreté 
parkovisko a technické pre-
beranie súťažných vozidiel. 
Ďalej poskytneme ozvučenie 
a pódium v priestoroch štar-
tu a cieľa pred OC Forum  
a zabezpečíme koncert kapely 
vhodného žánru. Pripravení 
na súčinnosť so štátnou polí-
ciou, s organizáciou dopravy 
v meste počas konania pre-
tekov, budú v požadovanom 
počte mestskí policajti,“ zdô-
raznil Ján Ondrišík.

Rallye Tatry získává stále 
väčší spoločenský význam 
na Slovensku a púta aj zvý-
šený marketingový záujem 
partnerov. „Záštitu nad 44. 
ročníkom najznámejšej slo-
venskej rely by mal v najbliž-
ších dňoch potvrdiť minis-

ter školstva, vedy, výskumu  
a športu prof. Ing. Peter Plav-
čan, CSc. Vysoký kredit Ral-
lye Tatry zaujal spoločnosti, 
zaoberajúce sa obchodom  
s pohonnými hmotami a mo- 
torovými olejmi, ktoré budú 
počas pretekov prezentovať 
svoje aktivity a ohlásili sa 
nám aj poskytovatelia z ob- 
lastí cestovného ruchu,“ 
skonštatoval Eduard Marko-
vič, čestný predseda organi-
začného výboru RT 2017.

Azda najväčšou novinkou 
44. pokračovania legendárnej 
rely bude Valašsko-Tatranský 
pohár, spoločné podujatie  
s Valašskou rally (seriál majst- 
rovstiev Českej republiky 
v rally), ktorá sa uskutoční 
24. - 26. marca vo Valašskom 
Meziříčí a okolí. Podstatou 
a cieľom usporiadať súťaž  
o Valašsko-Tatranský pohár 
je pritiahnuť pod Tatry viac 
českých posádok a na druhej 
strane dostať na populárnu 
„Valašku“ väčší počet slovens- 
kých pretekárov. „V Žiline sa 
konala pracovná schôdzka 
so šéfom organizačného vý-
boru Valašskej rally Jaromí-
rom Tomaštíkom. Dávajú sa 
dokopy propozície pre tento 
česko-slovenský pohár. Môže-
me prezradiť, že zvýhodnené 

budú posádky z nižších obje-
mových tried. V praxi to zna-
mená, že o víťazstvo v pohári 
môže bojovať nielen posádka 
s vozidlom kategórie R5, ale 
aj napríklad v úvodzovkách 
slabšie auto Peugeot 208 R2 
alebo iné. Podrobnejšie infor-
mácie zverejníme v najbliž-
ších týždňoch. Posádky, ktoré 
sa prihlásia do Valašskej ral-
ly dostanú výraznú zľavu zo 
štartovného na Rallye Tatry,“ 
povedal Roman Ordelt, tla-
čový tajomník tatranskej rely 
a staronová posila v organi-
začnom tíme. 

Zápoliť sa bude o zaujíma-
vé ceny, ako napríklad o po-
byt v Chorvátsku, rekreačné 

pobyty vo Vysokých Tatrách 
či iné hodnotné ceny. „Po-
čas konania Valašskej rally 
budeme podujatie Rallye 
Tatry prezentovať v sobotu 
25. marca na tlačovke pre 
média v Kopřivnici. V pred-
chádzajúcich rokoch sa nám 
táto iniciatíva veľmi osvedčila  
a v nastolenom trende pokra-
čujeme aj tento rok,“ doplnil 
Ordelt.

Spravodajský servis o 44. 
Rallye Tatry 2017 budeme 
postupne uverejňovať aj na 
oficiálnej webovej stránke 
www.rallyetatry.sk a na face-
bookovej mutáciu. 

 Slavomír PETRUS, 
 tlačové stredisko B asketba lová  akadé -

mia mládeže Poprad po-
zýva na posledné nad-
s t a v b o v é  e x t r a l i g o v é 
stretnutie nášho družst- 
va žien. V ARENE Poprad si 
v sobotu 4. marca o 17.30 h 
popradské ženy zmerajú sily 
s BK ŠKP 08 Banská Bystrica.

Pozvánka 
na basketbal

Extrémne prekážkové pre-
teky, ktoré si obľúbili milióny 
ľudí po celom svete, sa ten-
to rok konali už po druhý 
raz vo Svite. Viac ako 2200 
účastníkov z okolitých  kra-
jín si zmeralo uplynulú so-

Sneh, ľad a kúpanie v potoku - aj taký bol Winter Spartan Sprint

botu svoje sily na špeciálnej 
zimnej verzii pretekov Svit 
Winter Spartan Sprint, ktorá 
sa stáva čím ďalej, tým viac 
obľúbenejšou.

Na všetkých súťažiacich 
sparťanov čakalo na trati dl-

hej takmer 8 kilometrov viac 
ako dvadsať rozmanitých 
prekážok. Pribudli dokonca 
aj také, ktoré sa na Slovensku 
zatiaľ v rámci týchto prete-
kov na žiadnej trati neobjavi-
li. Dve tisícky pretekárov sa 

museli popasovať okrem ná-
ročných prekážok aj behom 
v snehu, sem-tam po ľade či 
blate, ale aj s brodením ľado-
vom potoku. V cieli však na 
všetkých čakala zaslúžená 
medaila a špeciálne tričko.

Na svoje si prišli aj tí naj-
menší v rámci pretekov 
Spartan Kids, ktoré sú vždy 
súčasťou pretekov Spartan 
Race. Na deti čakalo na tra-
ti v menšom vydaní to, čo 
dospelých, samozrejme pri-
spôsobené jednotlivým ve-
kovým kategóriám. 

Najlepšie sa s danými pod-
mienkami na trati vo Svite 
popasovali v kategórii Eli-
te slovenskí reprezentanti. 
Spomedzi žien si prvenstvo 
odniesla Eszter Hortobágy-
iová z Banskej Štiavnice a 
víťazom v mužskej kategórii 
sa stal Peter Ceniga z Púcho-
va. Súťažnú kategóriu Open 
ovládli Poliak Piotr Prusak a 
Slovenka Nikola Berčíková.  

Primátor mesta Svit Mi-
roslav Škvarek zhodnotil 
podujatie pozitívne: „Je pre 
nás cťou, že preteky Spar-
tan Race sa opäť konali vo 
Svite. Pre nás, ako jedného 
z organizátorov pretekov, 
je zadosťučinením vysoká 
návštevnosť a veľmi dobrá 
spätná väzba od všetkých ak-
térov. Radi privítame sparťa-
nov aj nabudúce.“

Skvelú atmosféru pod-
ujatia dotvárala aj divácka 
kulisa. „Sme veľmi radi, že 
dorazilo toľko divákov, kto-
rí sledovali a podporovali 
všetkých pri ich zápasení na 
trati,“ poznamenal za orga-
nizátorov Martin Adam. 

Vrcholom celého dňa bolo 
záverečné žrebovanie dvoch 
šťastlivcov, ktorých organi-
zátori už tento týždeň vyšlú 
na preteky Spartan Race do 
Abu Dhabi. Slogan „zo sne-
hu do piesku“ je tak viac než 
výstižný.   (lfá)

Zámerom mesta Poprad 
je vybudovať cyklochodník 
od západu na východ popri 
rieke Poprad - od napojenia 
na jestvujúci cyklochodník 
pri vodnej kaskáde na síd-
lisku Západ až po čističku 
odpadových vôd na východ-
nej hranici katastra mesta. 
Cyklochodník sa bude stavať 
v štyroch etapách - ČOV - 
čerpacia stanica OKTAN, 
čerpacia stanica – Aquacity 
Poprad, Aquacity Poprad - 
veľká kruhová križovatka  
a veľká kruhová križovatka 
– napojenie na jestvujúcu 
cyklotrasu pri vodnej kaská-
de. Ako prvý by sa mal doč-
kať realizácie úsek od veľkej 
kruhovej križovatky pri 
mestskom úrade po Aqua- 
city. Požiadavka na finančné 
prostriedky na budovanie 
prvej časti cyklochodníka 
bola zahrnutá už do návr-
hu rozpočtu na rok 2017  
s tým, že samospráva sa bude 
uchádzať aj o prostriedky zo 
zdrojov EÚ.  

Celá trasa cyklistického 
chodníka je vedená v blíz-
kosti rieky Poprad. Súčasťou 
výstavby budú aj vyvolané 
investície - revitalizácia pe-
ších trás okolo rieky, revita-
lizácia osvetlenia a revitali-
zácia jestvujúcich detských 
ihrísk pri trase. 

Nová 
cyklotrasa

Medzinárodné lyžiarske 
preteky v alpských disciplí-
nach sa budú konať na Štrbs- 
kom Plese už tento víkend. 

4. a 5. marca sú plánované 
preteky v obrovskom slalome 
a slalome. 

V sobotu začína súťaž  
v obrovskom slalome mužov 
1. kolom o 9. h, 2. kolo je na-
plánované na 12. h. 1. kolo 
žien je o 10.30 h a 2. kolo  
o 13.30 h.

V nedeľu na Furkote začí-
na 1. kolom slalom mužov,  
2. kolo o 12.00 h. 1. kolo žien 
začína opäť o 10.30 h a 2. kolo 
o 13.30 h.

62. ročník
Veľkej ceny
Slovenska

8. ročník olympiády detí 
a mládeže Zimná kaloka-
gatia 2017 sa po prvýkrát 
uskutoční na Štrbskom Plese  
v dňoch 14. – 15. marca. Mlá-
dež bude súťažiť v behu na 
lyžiach, zjazdovom lyžova-
ní, biatlone a v snowboarde. 
Súčasťou Zimnej kalokagatie 
bude aj výtvarná súťaže na 
tému Mám rád zimné špor-
ty a súťaž fotografia na tému 
KALOKAGATIA. Slávnostné 
otvorenie sa uskutoční 14. 
marca o 16. h v amfiteátri.

Zimná 
kalokagatia


