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V mestskej hromadnej doprave
testujú elektrobus

V Mestskej hromadnej doprave 
v Poprade premáva od týchto dní 
v testovacej prevádzke prvý sloven-
ský plne elektrický autobus Leonis 
Electric. Je 12-metrov dlhý, nízko-
podlažný, s pohonom v kolesách s 
výkonom 2 x 113 kW, s najmoder-
nejším brzdovým systémom a ďal-
šími vymoženosťami i z hľadiska 
komfortu cestujúcich.

Minulý týždeň Leonis Electric pre-
zentoval výrobca Troliga bus. Maji-
teľ tejto spoločnosti Marián Troliga 
povedal: „Budúcnosť jednoznačne 
patrí elektrobusom. Vývoj elektrického 

mestského autobusu, ktorý sa testuje v 
Poprade, trval dva roky. Skúšame už 
aj druhú generáciu tohto elektrobusu, 
ktorú sme predstavili na medzinárod-
nom veľtrhu autobusov Busworld 2017 
v belgickom meste Kortrijk a mali sme 
veľkú odozvu. Celý elektrobus pozostá-
va z európskych komponentov, väčši-
nou nemeckých, ale interiér, exteriér 
a karoséria sú slovenské.“ V Poprade 
predstavili aj tento najnovší typ.

Leonis Electric potrebuje 4 hodiny 
na nabitie, ktoré sa bude robiť v noci. 
Dojazd na jedno nabitie je približne 
150-200 km pri maximálnom zaťa-

žení pasažiermi, v mra-
zivom počasí, v lete s 
použitím klimatizácie, 
a v kopcovitom teréne. 

Elektrobus má byť 
súčasťou obnovy vo-
zového parku MHD 
Poprad, ktorú by malo 
doplniť aj ďalších 6 no-
vých dieselových auto-
busov.

V kine Tatran boli
najúspešnejšie slovenské filmy

Kino Tatran má za sebou dva roky 
fungovania od jeho znovuotvore-
nia. Vlaňajšok zbilancovala mana-
žérka kina Ľubomíra Olejárová (na 
foto vpravo). Bol rok 2017 v  kine 
Tatran z jej pohľadu úspešný?

Ako by ste celkovo zhodnotili 
uplynulý rok 2017 v kine Tatran? 

„Rok 2016 bol prvým rokom kina 
Tatran po znovuotvorení. Momentál-
ne máme k dispozícii výsledky za rok 
2017 a teraz už vieme číselne bilanco-
vať. V prvom roku možno návštevnosť 
ovplyvňovalo otvorenie a zvedavosť 
obyvateľov, čo sme doteraz nevedeli 

odhadnúť. Avšak rok 2017 prial nie-
len slovenským filmovým tvorcom, 
ktorí nakrútili vynikajúce a úspešné 
snímky, ale prial aj kinárom, keďže 
tieto filmy patrili k najnavštevovanej-
ším na celom Slovensku. Samozrejme 
s tým súvisí aj veľmi úspešný rok kina 
Tatran. Vďaka titulom ako „Všetko 
alebo nič“, „Únos“, „Čiara“, „Cuky 
Luky vo filme“ a rozprávke „Spie-
vankovo a Kráľovná Harmónia“ sa 
nám podarilo napĺňať kapacitu kina. 
V roku 2017 navštívilo kino Tatran 
viac ako 25 000 divákov a spolu sme 
odohrali viac ako 400 predstavení. 

Rok 2017 bol vďaka 
úspešným slovenským 
titulom a cestovateľ-
ským besedám ešte lepší 
a návštevnosť sa zvýšila 
takmer o pätinu.“

Postupne ste zavá-
dzali v  kine Tatran 
viaceré novinky. Ktoré 
z nich sa ujali v minu-
lom roku najviac?

(Pokračovanie na str. 2)(Pokračovanie na str. 5)

Včera sa v priestoroch po-
pradskej Reduty konala dis-
kusia na tému Využitie smart 
technológií v urbánnych úze-
miach. Zúčastnili sa na nej od-
borníci zo Slovenska a Veľkej 
Británie, predstavitelia vlády 
SR, miest a regiónov, záujmo-
vých združení a podnikateľskej 
sféry.

Podujatie zorganizoval Slovak 
Smart City Cluster v spolupráci s 
veľvyslanectvom Veľkej Británie 
v Bratislave a mestom Poprad. 
Otvoril ho primátor Popradu 
Jozef Švagerko a zástupca veľ-
vyslanectva britskej ambasády v 

Bratislave. V dvoch panelových 
diskusiách účastníci hovorili o 
úlohe verejného sektora vo vý-
voji Smart Cities a o Smart Cities 
ako príležitosti pre spoluprácu 
medzi Slovenskom a Veľkou Bri-
tániou. 

V programe odborníci prezen-
tovali riešenia v oblasti Smart Ci-
ties. Zazneli príspevky o kruhovej 
ekonomike - od smart technológií 
k integratívnym smart riešeniam, 
o otvorených dátach and IoT a 
energetickej účinnosti - medzi 
smart technológiami a sociálny-
mi inováciami a smart doprava a 
parkovanie.  (ppm)
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Spomínali na padlých vojakov

V mestskej hromadnej doprave testujú elektrobus
• VO štvrtok 1. februára 14.30 hod. 
sa v Dome kultúry v Poprade usku-
toční slávnostné vyhlásenie ankety 
Športovec Popradu 2017. Súčasťou 
podujatia bude aj kultúrny program. 
Vstup voľný.

• PREdSEdA Prešovského samo-
správneho kraja Milan Majerský na-
vštívil minulý utorok mesto Poprad. 
Stretol sa s primátorom mesta Joze-
fom Švagerkom a viceprimátorom 
Igorom Wzošom a oboznámil sa s 
rozvojom Popradu v spolupráci s kra-
jom.

• MESTO Poprad vyhlasuje 4. roč-
ník ankety NAJ PEDAGÓG 2018. 
V rámci nej chce pri príležitosti Dňa 
učiteľov oceniť najaktívnejších a naj-
úspešnejších pedagogických zamest-
nancov zo škôl pôsobiacich na území 
nášho mesta. Školy môžu nominá-
cie zaslať odboru školstva, mládeže 
a  športu MsÚ v  Poprade najneskôr 
do 28. 2. 2018 na e-mail najpedagog@
poprad.sk

• V  POPRAdE  sa minulý týždeň 
začali práce na odstraňovaní vlhkosti 
z múrov Kostola sv. Egídia. Prácam 
predchádzali viaceré stretnutia s od-
borníkmi, odobratie vzoriek a kon-
zultácie s pamiatkármi.

• PO dielach ruských Peredvižni-
kov, Dalího či Degasa vystaví Tatran-
ská galéria v Poprade tento rok diela 
ďalšieho významného umelca - špa-
nielskeho grafika a maliara Francisca 
Goyu (1746-1828), ktoré si zapožičia 
od českých kolegov zo zámku Hradec 
nad Moravicí, vystavené budú v sep-
tembri a októbri.

• KONCERT Mira Jaroša pre deti sa 
uskutoční v sobotu 3. februára o 15. 
hod. v popradskom aquaparku. 

• TATRANSKÁ galéria v  Poprade 
pozýva na prehliadku výstavy a tvo-
rivé dielne inšpirované aktuálnou vý-
stavou Millefleurs - Eva Končeková 
a Michaela Bednárová. Termín tvo-
rivých dielní je do 4. februára 2018. 
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. 
čísle 0915 610 756 alebo e-mailom na 
pedagog@tatragaleria.sk. 

• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v  ktorých 
bude v  týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia.

• V MESTSKOM kultúrnom stre-
disku v Kežmarku uvedú do života v 
pondelok 5. februára o 15. hod. ďal-
šiu monografiu mesta Kežmarok pod 
názvom História Kežmarku od polo-
vice 18. storočia po súčasnosť a novú 
brožúru o Kežmarku.  (ppš)

ŠÚ bude zisťovať údaje pre štatistiku rodinných účtov
Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje, že 

od 1. februára do 30. apríla 2018 sa uskutoční pravi-
delné zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných úč-
tov. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného 
získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov 
fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Na Slo-
vensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných 
viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Poprad. V uvede-

nom období vybrané domácnosti v Poprade navštívi 
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným 
poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domác-
nosti poskytnú, budú anonymné   a použité na štatis-
tické účely. Podrobnejšie informácie sa môžete do-
zvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo 
na t.č. 051/7735323.    (ppp)

Minulý týždeň v  piatok sa pri 
pamätníkoch v  Parku hrdinov pri 
železničnej stanici v Poprade usku-
točnila pietna spomienka pri prí-
ležitosti 73. výročia oslobodenia 
mesta Poprad.

Pietny akt sa konal za účasti pred-
staviteľov mesta Poprad, Okresného 
úradu v Poprade, vlády SR, armády 
SR, členov Oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov v  Poprade, politických 
strán a hnutí, ale aj žiakov ZŠ s MŠ vo 
Veľkej. O kultúrnu vložku sa postarali 
Podtatranskí Alexandrovci. Poprad-
ský viceprimátor Igor Wzoš v prího-
vore uviedol: „Stalo sa to  presne 28. 
januára 1945. Aj keď hranice bojov II. 
svetovej vojny sa v tej chvíli presunuli 
preč z nášho mesta,  koniec vojny bol 
ešte stále v nedohľadne. Krviprelie-
vanie, milióny obetí po celom svete, 
zmarené ľudské osudy. V mene mesta 
Poprad chcem vyjadriť veľkú vďaku 
tým, ktorí pomohli vytlačiť fašizmus 
z nášho mesta a vyjadriť zároveň úctu 
pamiatke všetkých, ktorí tomuto boju 
priniesli najväčšiu obetu - svoj vlast-

ný život. Vojaci Červenej armády si 
zaslúžia náš rešpekt a uznanie spolu 
so všetkými ostatnými bojujúcimi po 
ich boku - vrátane Popradčanov, kto-
rí pomáhali chrániť naše mesto pred 
zničením. Ďakujeme vám! Píše sa 
rok 2018. Žijeme v digitálnej dobe, 
rozmaznaní   výdobytkami techniky, 
niekedy bezcieľne unášaní životom. 
Nedopusťme, aby sa nám v tomto 

novodobom marazme rozpustil vzťah 
k nášmu mestu, jeho histórii a jeho 
budúcnosti. Tak, ako sa naši pred-
chodcovia dokázali spoločne postaviť 
nepriateľovi v čase vojny a po oslobo-
dení naše mesto rozvíjať, tak v duchu 
tohto odkazu pokračujme spoločne v 
ich diele ďalej. Chráňme a budujme 
Poprad ako moderné mesto a domov 
všetkých Popradčanov.“   (ppv)

„Chceme začať „zelenú vlnu“ do-
pravy práve v meste Poprad. Takmer 
rok spolupracujeme s popradskou 
samosprávou, vytvorila sa dopravná 
komisia stanovená mestom Poprad 
na predloženie návrhu obnovy vozo-
vého parku, optimalizácie mestskej 

dopravy a skvalitnenie služieb vo vý-
konoch vo verejnom záujme,“ uvied-
la predsedníčka predstavenstva SAD 
Poprad Iveta Droscová. 

Popradskí poslanci na decembro-
vom zasadaní predĺžili SAD Po-
prad zmluvu o výkonoch vo verej-
nom záujme v mestskej hromadnej 

doprave do konca roka 2024. SAD 
sa zaviazala zvýšiť kvalitu MHD 
a obnoviť vozový park tak, aby sa 
zlepšili podmienky pre cestujúcich, 
najmä pre starších, imobilných a 
mamičky s deťmi. Ako podotkol 
primátor Popradu Jozef Švagerko, 
mesto Poprad mieni prispôsobiť 
vozový park MHD ekológii záro-
veň v súlade s hospodárnym vyna-
ložením finančných prostriedkov. 
Konštatoval: „Podľa vízie vo svete 
aj naše mesto chce v budúcnosti 
prejsť na elektrobusy, aby prevádz-
ka MHD bola ekologická, zvýšila sa 
kvalita a komfort cestovania, využí-
vali sa napr. inteligentné zastávky s 
inštaláciou smart technológií, či do 
každého autobusu zaviedla GPS. 
Našu MHD by sme v budúcnos-
ti chceli prepojiť s Tatrami a celým 
regiónom.“ Mesto takisto plánuje 
zaviesť v systéme MHD vlastný tu-
ristický vyhliadkový vláčik, ktorý 
by dokázal jazdiť celoročne a pre-
pojil by aj Kvetnicu.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyVýsledkom bude správa o popradskej mládeži

Otázka z mediačnej poradne

Popradská železničná stanica s ďalšou novinkou

• V  NEdEĽu 4. februára o  15.30 
hod. vystúpi v Tatranskom ľadovom 
dome na Hrebienku Sláčikové kvar-
teto so skladbami klasickej hudby. 

• TATRANSKÝ Grand hotel Belle-
vue zaznamenal v  uplynulej sezóne 
2017 nárast počtu ubytovaných hostí 
oproti roku 2016. Ich počet sa zvýšil 
o 884, hotel v minulom roku navští-
vilo až 19  769 hostí. Najviac zastú-
penou skupinou boli Slováci, potom 
hostia z Čiech, Nemecka a Kórei.  

• CHCETE zlepšiť svoje vzťahy, 
zdravie, prácu? Príďte sa inšpirovať 
na bezplatnú prednášku na tému Čo 
robia úspešní, aby boli úspešní aj v 
roku 2018 v stredu 31. januára o 18. 
hod. do hotela International vo Veľ-
kej Lomnici. Prednášať bude Ale-
xander Birčák. 

• V LyžiARSKOM stredisku 
Strachan Ski Centrum v Ždiari 
otvorili skicrossovú trať. Pre svoju 
nenáročnosť je vhodná aj pre deti 
a menej skúsených lyžiarov. Ide o 
umelo vytvorené skoky a vlny pre 
lyžiarov a snoubordistov, ktoré za-
snežili plus pridali klopené zákruty. 
Deti sa na tejto trati môžu zdoko-
naliť v lyžovaní.

• HORSKÁ záchranná služba upo-
zorňuje v  týchto dňoch na výskyt 
silného vetra vo  Vysokých Tatrách, 
ktorý môže predstavovať potenciál-
ne nebezpečenstvo pre pešiu turisti-
ku a horolezectvo. Žiada návštevní-
kov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. 
Podkladový sneh je tvrdý až zľado-
vatený. Nový sneh vytvoril snehové 
dosky a vankúše,  môže hroziť lokál-
ne nebezpečenstvo lavín. Neodpo-
rúča ani pohyb nad chaty.

• 10. TATRANSKÝ lyžiarsky ples 
bude v  sobotu 3. februára o  19.30 
hod. v  hoteli Morava v  Tatranskej 
Lomnici.

• FRAGiLE slovenská vokálna sku-
pina vystúpi vo Svite v dome kultúry 
8. februára o 19. hod.

• GALÉRii umelcov Spiša sa od 
roku 2012 podarilo do svojho zbier-
kového fondu získať až 251 zbier-
kových predmetov od 60 umelcov. 
Vybrané diela od 21 z nich pre-
zentuje v rámci výstavy Puzzle/
Akvizície v interakcii 2012 – 2016, 
ktorá je zaujímavá svojím spraco-
vaním, sprístupňuje verejnosti nové 
akvizície s interaktívnymi presa-
hmi a ponúka bohatý edukačný 
program. Prezentácia diel prepojená 
s edukáciou živým spôsobom učí 
návštevníkov, ako vnímať súčas-
né umenie a pochopiť uvažovanie 
umelca pri realizácii diela.  (ppš)

Občianske združenie V.i.A.C. - inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže začalo v  spolupráci 
s  mestom Poprad realizovať projekt Povedz To!, 
ktorého cieľom je vytvoriť správu o mládeži v Po-
prade. Projekt realizovaný s  podporou Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu si kladie za 
cieľ pomenovať najväčšie problémy a výzvy, kto-
rým čelia mladí ľudia.

„Na začiatku každej zmeny má byť mapovanie aktu-
álneho stavu. To je cieľom celého prieskumu. Čím reál-
nejší obraz o živote mladých ľudí v Poprade dokážeme 
spolu vytvoriť, tým väčší dopad môže mať pohľad mla-
dých na rozhodovanie o budúcnosti vlastného mesta,“ 
uviedol predseda OZ Branislav Kožuch.

V praxi ide o zmapovanie pohľadu mladých ľudí do 
30 rokov na život v Poprade v 9 oblastiach. „Výsledný 
strategický dokument by mal byť pre samosprávu, kto-
rá je partnerom projektu, strategickým východiskom 

pre nastavovanie vízie, iniciatív a  aktivít. Správa o  mlá-
deži, ktorá je v takejto podobe pripravovaná po prvýkrát, 
by mala rovnako slúžiť aj pre všetky organizácie v regióne 
Poprad, pre ktoré sú cieľovou skupinou práve mladí ľudia,“ 
doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko. 

„Ambíciou správy nie je iba mať ďalší papier, ale urobiť 
reálne kroky, aby bolo mesto ešte viac priateľské voči mla-
dým,“ vysvetlil projektový manažér Michal Kuzár.

Samotný prieskum prebieha formou online dotazníkov 
rozdelených do troch vekových skupín, ktoré je možné 
vyplniť aj online na webovom sídle www.poprad.sk po 
kliknutí na príslušný odkaz vekovej skupiny:

A. deti do 5 rokov
B. 6-12 rokov
C. 13-30 rokov
Dotazník je anonymný a je určený iba pre ľudí od 0 do 30 

rokov žijúcich v meste Poprad. V prípade vekovej skupiny od 
0 - 5 a 6 - 12 rokov dotazník vypĺňajú rodičia za deti.  (mag)

železnice Slovenskej republiky 
(žSR) ukončili v  minulom roku 
modernizáciu železničnej stanice 
Poprad-Tatry, ktorá priniesla ces-
tujúcim komfortnejšie priestory 
a nové služby. 

Pre cestujúcich ŽSR prišli s  ďal-
šou novinkou. V  polovici januára 
bola v prestupovej hale na 3. podla-
ží otvorená nová reštaurácia, 
ktorá doteraz v  uzlovej stanici 
Poprad-Tatry chýbala. Vďaka 
výťahu je ľahko dostupná aj pre 
imobilných cestujúcich či pre 
cestujúcich s  kočíkom alebo 
ťažkou batožinou. Otvorená je 
denne od 7. do 19. hod.

Reštaurácia sa nachádza 
v prestupovej hale, ktorá bola 
zrekonštruovaná v  minulom 
roku v  rámci III. etapy mo-
dernizácie stanice. Táto etapa 
rekonštrukčných prác sa tý-
kala rekonštrukcie prestupo-
vej haly TEŽ a  opravy nástu-
pišťa pre tatranské električky. 
Dnešnému obrazu modernej 
haly predchádzala výmena 

opotrebovaného opláštenia, obno-
va vonkajšieho a vnútorného pod-
hľadu, obnova osvetlenia a podláh. 
Pri rekonštrukcii nástupíšť TEŽ sa 
obnovila povrchová vrstva nástu-
pišťa, očistila a  obnovila sa strešná 
krytina, pribudli nové nátery oce-
ľovej konštrukcie a zvodov dažďo-
vej vody. Pribudli aj nové vchodo-

vé dvere, dlažba na nástupištiach, 
a  rozšírila sa elektronická požiarna 
signalizácia EPS, ako aj rozhlasové 
zariadenie. Rekonštrukcia sa dotkla 
aj rozvodov plynu, rekonštrukcie 
kotolne a  je tu nový kamerový sys-
tém, požiarna signalizácia aj roz-
hlas. Finančné vyčíslenie nákladov 
je 3 674 692, 91 eur.  (map)

Otázka: „Môj brat dostal od otca 
2-izbový byt. Pred otcom sľúbil, že 
ma z  neho vyplatí a  dá mi polovicu 
hodnoty bytu. Prešlo už skoro 5 rokov 
a  brat ma dodnes nevyplatil. Vždy 
tvrdí niečo iné. Raz, že si vezme úver, 
aby ma vyplatil, raz, že už ho má, ale 
ešte mu peniaze nepripísali na účet 
a tak je to dokola. Môžem napadnúť 
darovaciu zmluvu a žiadať vrátiť dar 
späť, keď nedodržal svoj sľub a z bytu 
ma nevyplatil?“

Odpovedá dagmar Tragalová 
z mediačnej poradne:

„Darovacia zmluva je dvojstranný 
právny úkon, ktorým darca niečo 

bezplatne prenecháva alebo sľubuje 
obdarovanému a ten dar alebo sľub 
prijíma. Právny vzťah z  darovacej 
zmluvy vzniká iba medzi darcom 
a  obdarovaným. Iba darca alebo 
obdarovaný sa môžu domáhať vrá-
tiť dar aj to iba na základe dôvodov 
uvedených v občianskom zákonníku. 
Darca sa môže domáhať vrátenia 
daru, ak sa obdarovaný správa k 
nemu alebo členom jeho rodiny tak, 
že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
To znamená, že vy ako dieťa dar-
cu alebo súrodenec obdarovaného, 
nemáte právo ani právnu možnosť 
žiadať dar vrátiť späť z  dôvodu, že 

vám nebola vyplatená dohodnutá 
suma. To môže urobiť iba váš otec 
ako darca, ak sú splnené zákonne 
podmienky pre vrátenie daru. Môže-
te sa však o výške a spôsobe vyplate-
nia „dedičstva“ dohodnúť v mediácii, 
kde si dohodnete podmienky už ako 
súrodenci. Výsledná dohoda potom 
bude záväzná pre vás a vášho brata. 
Zvážte obaja, čo je pre vás dôležitej-
šie. Majetok alebo vzájomný súrode-
necký vzťah.“

Najbližšia mediačná poradňa 
bude sprístupnená vo štvrtok 1. 
februára v obvyklom čase od 14. do 
16. hodiny.   (ppp)
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Viera bola v Rusku hlboko potlačená, ale niekde v hĺbke srdca zostala

Ohlas
na článok

Pokles môže zastaviť
bytová výstavbaNechajme Poprad Popradčanom!

Obyvateľ jednej z  bytoviek 
na Popradskom nábreží Fran-
tišek Barilla zareagoval na 
článok v 2. čísle našich novín 
k  výstavbe bytov v Poprade. 
Od začiatku roka spustil spo-
lu s  ďalšími občanmi petíciu 
proti výstavbe apartmánového 
domu Eden pri rieke Poprad, 
vedľa bytového domu Mean-
der. Sú proti budúcej stavbe, 
ktorá má mať 13 nadzemných 
a  jedno podzemné podlažie. 
Obávajú sa predovšetkým tie-
nenia, ktoré spôsobí, že budú 
mať omnoho menej svetla a 
slnka v blízkych bytovkách než 
doteraz. Zástupcovia petič-
ného výboru sa zúčastnili na 
dvoch rokovaniach so zástup-
cami mesta aj investora. V po-
lovici januára oslovili listom i 
poslancov Mestského zastupi-
teľstva v  Poprade. Obyvatelia 
z  danej lokality sú proti vý-
stavbe takéhoto apartmánové-
ho domu, pretože znehodnotí 
ich bývanie a životné prostre-
die. Na ústnom konaní spoje-
nom s  miestnym zisťovaním 
16. januára podali námietky 
a stavebný úrad odpovedal, že 
sa  nimi bude zaoberať.

F. Barilla za petičný výbor 
nám odovzdal ohlas na člá-

nok v tomto znení:
V  novinách Poprad, ktoré 

vyšli 17. januára  2018 v člán-
ku Pokles môže zastaviť byto-
vá výstavba, zaznela z úst naj-
vyšších predstaviteľov mesta 
informácia, že bytová výstav-
ba, najmä nájomných bytov, 
má zastaviť nepriaznivý trend 
znižovania počtu obyvateľov 
v Poprade.

Podľa vyjadrenia viceprimá-
tora Igora Wzoša sa byty majú 
stavať aj na mieste v  budúc-
nosti asanovanej reštaurácie 
Koliba. Paradox je v  tom, že 
v  tomto prípade nejde o  ná-
jomné byty, v  ktorých nájdu 
svoj domov budúci obyvatelia 
mesta Poprad. Postaví sa tu 
12-poschodový apartmánový 
dom. Laicky povedané niečo 

ako príležitostné, prechodné 
ubytovanie pre turistov a  do-
volenkárov. Klientela bude 
pozostávať z vlastníkov apart-
mánu, resp. nájomníka apart-
mánu. V  každom prípade to 
budú ľudia bez trvalého byd-
liska v  meste Poprad. Tento 
apartmánový dom nerieši de-
mografickú krivku a nezvyšu-
je počet obyvateľov. Znížením 
počtu obyvateľov pod 50 tisíc 
príde mesto o značné finančné 
prostriedky, ktoré by mohlo 
použiť na rozvoj mesta. V sú-
časnosti priestor okolo Koliby, 
parčík a  chodníky po oboch 
brehoch rieky využívajú ob-
čania na relax, prechádzky, 
kŕmenie kačiek a oddych. Ich 
rozhorčenie a  zároveň ľútosť 
nad stratou skutočnej oázy 

v  centre mesta dávajú jed-
noznačne najavo pri podpi-
sovaní petičných hárkov. Ne-
chajme Poprad Popradčanom.

S  odovzdaním apartmá-
nového domu do prevádz-
ky nastanú problémy. Na 80 
apartmánových bytov bude 
naviazaných približne sto 
osobných automobilov. Už te-
raz je doprava na tomto úseku 
Štefánikovej ulice problema-
tická. Tienenie bytov v kom-
plexe Meander a bytoviek na 
Popradskom nábreží znižuje 
kvalitu bývania. Myslíme si, 
že tento dom v  uvedenej lo-
kalite nie je prínosom ani pre 
samotné mesto, ani pre oby-
vateľov mesta. Registrujeme 
značný odliv obyvateľov do 
okolitých obcí za účelom no-

vého bývania. Takže cestou 
výstavby apartmánových do-
mov na lukratívnych pozem-
koch sa demografický prob-
lém nevyrieši.

Petičný výbor vytvorený na 
zastupovanie nespokojných 
občanov s  verejnou sprá-
vou, má snahu dohodnúť sa 
s kompetentnými orgánmi na 
svojich požiadavkách.

Rezolútne žiadame o  za-
stavenie prác na uvedenom 
projekte za účelom postave-
nia apartmánového domu 
v  tejto lokalite. Vyzývame 
mesto, aby našlo vhodný 
stavebný pozemok vo vlast-
níctve mesta a  ponúklo ho 
investorovi na výmenu. „Kde 
je vôľa, tam je cesta,“ ako ho-
vorí klasik.  (pmm)

V Kostole sv. Cyrila a Me-
toda sa v  minulých dňoch 
uskutočnila videoprojekcia 
o misii na ďalekom východe 
Ruska - v  Jakutsku. Misiu 
predstavili popradskí farní-
ci, manželia Mária a  Pavol 
Jarkovskí, ktorí tam pôsobili 
v období štyroch rokov

M. Jarkovská uviedla: „V pr-
vom rade sme sa museli sto-
tožniť s ich kultúrou a zvykmi. 
My sme prišli k nim, nie oni 
k  nám. Často sme počuli aj 
vety: „Nemyslite si, že kým ste 

tu neboli, neboli sme šťastní. 
Vy, kresťania, chodíte do kos-
tola, ale klamete, ohovárate, 
ste zlí..“ Manželia Jarkovskí sú 
presvedčení o  tom, že evan-
jelizovať treba predovšetkým 
vlastným životom.                

Veľa ľudí si myslí, že na misi-
ách sa človek len modlí, „pre-
hovára“ iných na svoju vieru, 
chodieva s  „prehovorenými“ 
na sväté omše, ale je to nie-
kedy aj inak. Na misionárov 
čakajú rôzne miestne opravy 
- napr. prekládky chodníkov, 
lebo sa súdruhovia pomýlili 
a  urobili ho blízko pod stre-
chou a  každého kto po ňom 
prejde, môže zavaliť sneh. 
Snehu je v  Jakutsku toľko, že 
na jar ho vyvážajú za mesto, 
aby z  toho neboli záplavy. 
Pani Jarkovská sa vždy na jar 
postarala o  vysadenie kvetov 
okolo miestneho kostola (na 
foto vľavo). Ich najčastejšou 
činnosťou bolo organizovanie 
manželských večerov, keď do 
reštaurácie prišlo približne 50 
párov. Na takomto spoločnom 
„rande“ sa hovorilo o  spôso-

boch fungovania v  manžel-
stve, ako by sa čokoľvek v ich 
spolužití dalo vylepšiť. Vždy 
tam vládla priateľská, rodin-
ná atmosféra a  mnohí našli 
cestu k sebe. Na to, v koho kto 
verí, sa pritom nepozeralo. 
Boli tam pravoslávni, baptisti, 
adventisti.. Popradskí misio-
nári mali často trému z  toho, 
o čom tam budú rozprávať, ale 
prítomní vždy veľmi otvorene 
hovorili o  rodinných problé-
moch, o deťoch a o všetkom, 
čo ich trápilo. Jakutský jazyk 
je zmiešaninou dvoch jazy-
kov - maďarského a  ruského. 
Úradným jazykom je ruština.

Pri ich aktivitách nebola 
vždy cieľom činnosť, ale len 
bytie - s deťmi v detskom do-
move, v tábore a pod.  

Manželia Jarkovskí zažili 
v Jakutsku aj polárnu noc, keď 
od októbra do februára slnko 
síce vychádza, ale len veľmi 
nízko, na pol hodiny. Zvyšok 
dňa je hmla a  tma. Cez deň 
teplota klesne na -40 °C. Zažili 
tam aj -53°C. Ale aj pri týchto 
teplotách v lese spievali vtáky.

Pavol Jarkovský povedal: 
„Keď som išiel autom do mes-
ta, musel som ho pre silné 
mrazy nechať pred obchodom 
naštartované, aby  som s ním 
prišiel aj domov. Teploty do 
-30°C Európan ako tak zvlád-
ne, potom si už musí zaobsta-
rať miestne teplejšie oblečenie. 
Nepoznajú tam chrípky, pre-
chladnutia, všetky bacily vy-
mrznú.“ 

Slovenská misia v Rusku má 
už 25-ročnú históriu a prežila 
rôzne obdobia. Zo začiatku 
bol veľký záujem zo strany 
miestnych ľudí a organizácií 

- pozvania do škôl a rôznych 
zariadení. Bohoslužby boli 
pomerne bohato navštevova-
né. Toto je už niekoľko rokov 
minulosťou. Životná úroveň 
stúpa, je možné nájsť prácu 
s  dobrým ohodnotením, aj 
možností na strávenie voľ-
ného času je podstatne viac, 
ako tomu bolo pred 20-timi 
rokmi. V  týchto meniacich 
sa podmienkach sa misioná-
ri zamýšľajú nad spôsobmi, 
ako hlásať evanjelium ľuďom, 
ktorí si myslia, že im už nič 
nechýba a  ich život je za-
bezpečený.  (kpa)
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„Čomu sa veľmi teším, je návrat Me-
dzinárodného festivalu horských filmov 
do kina. Svojou vysokou návštevnosťou 
to potvrdili aj diváci. Touto cestou sa 
chcem poďakovať aj Márii Hámorovej, 
ktorá sa rozhodla presunúť projekcie k 
nám. Po prvýkrát sa minulý rok usku-
točnil aj festival Ekotopfilm/Envirofilm 
tematicky zameraný na ochranu život-
ného prostredia a upozorňovanie na 
negatívne dôsledky konzumného života 
obyvateľov planéty. Som rada, že k takej-
to osvete prispelo aj kino Tatran, pretože 
záujem o túto tému bol u návštevníkov 
vysoký. V novembri sme hostili celoslo-
venské podujatie pod názvom Progra-
movací seminár filmových klubov, ktoré-
ho sa zúčastnili dramaturgovia všetkých 
filmových klubov na Slovensku. A v ne-
poslednom rade by som spomenula Ad-
ventný festival Uver v zázrak. V predvia-
nočnom adventnom období sme každý 
štvrtok uviedli film, ktorý mal duchovný 
rozmer a ústredný motív zázraku - Nebo 
nie je výmysel, Hacksaw Ridge: Zrode-

nie hrdinu, Zázraky z neba a Chatrč. 
Návštevnosť a záujem pozitívne predčili 
naše očakávania. Z marketingovej a pro-
pagačnej stránky v priebehu roka 2017 
a ďalej aj v roku 2018 prechádza kino 
Tatran celkovým rebrandingom, pričom 
zatraktívnilo svoje logo, tlačené a elektro-
nické vizuály, webovú stránku a začalo 
poskytovať nové produkty - darčekové 
karty a už o chvíľu aj vernostné karty.“

Na aké podujatia a  premietania 
ste sa z pohľadu žánrov zameriavali? 

„Okrem štandardných projekcií majú 
v kine Tatran úspech filmy s cestovateľ-
skou a tatranskou tematikou, či už v 
rámci Festivalu horských filmov, ces-
tovateľského festivalu Cestou necestou 
alebo premietania trilógie Tajomné 
Karpaty - Život v oblakoch, Nesmr-
teľný les a Živá rieka. Úspech majú 
aj detské premietania pod hlavičkou 
Prázdninové kino a v závislosti od ti-
tulu aj premietania pre seniorov. Svoje 
publikum si našiel aj festival fantastiky 
- PAFFCon, kedy sa kino počas víken-
du na konci októbra zaplnilo fantasy 

fanúšikmi v rôznych kostýmoch, ktorí 
dokážu diskutovať a prednášať o fan-
tasy a sci-fi v každej oblasti. Jednotkou 
v návštevnosti sú samozrejme sloven-
ské a české tituly. Osobne mám radšej 
artovejšie a festivalové snímky. No tie 
bývajú zväčša ťažké a človek sa musí 
nad nimi zamyslieť. Sú filmy, ktoré sú 
vyslovene na pobavenie a oddych, kto-
ré majú diváci radi, pretože po práci 
a ťažkom dni potrebujú zrelaxovať. 
Preto sa vždy pri programovaní filmov 
snažím nájsť vyvážený pomer titulov 
pre všetkých milovníkov kina a filmov.“

Aké novinky chystáte v roku 2018?
„Novinkou bude „nultý“ ročník troj-

dňového festivalu animovanej tvorby 
TATRANimovanie v termíne od 24. 
do 26. februára. Bude to prehliadka 
animovanej tvorby popradských detí a 
mládeže. Taktiež uvedieme aj animo-
vanú tvorbu pre dospelých v prehliad-
ke toho najlepšieho z festivalu Fest 
Anča a ukážky z tvorby popradskej 
animátorky Ivany Šebestovej. Okrem 
premietaní budú v kine prebiehať aj 

workshopy animovanej tvorby. Pri 
príležitosti 25. výročia Slovenskej re-
publiky by sme chceli uviesť festival 
súčasných filmov s tematikou, ktorá sa 
týka našej krajiny.“

Budete naďalej vylepšovať tech-
nické vybavenie kina v súvislosti 
s plánovanými novinkami a ďalším 
využitím priestorov?

„Ako si určite všetci návštevníci všimli, 
pred znovuotvorením v kine neprebehli 
žiadne interiérové zmeny. Je pravda, 
že vybavenie zostalo zachovalé a mno-
hí hostia, ktorí k nám prišli a poznajú 
kiná na Slovensku nám kinosálu a jej 
dizajn závidia. Avšak je potrebné pove-
dať, že súčasný divák je zvyknutý na iné 
štandardy v rámci komfortu sedenia. 
U nás majú problém hlavne vzrastovo 
vyšší návštevníci, keďže stupňovitosť se-
dadiel je dosť tesná. Mesto Poprad ako 
zriaďovateľ kina Tatran do budúcna 
uvažuje o zvýšení komfortu pre divá-
kov výmenou sedačiek, aby sa kinosála 
mohla používať nielen na premietania, 
ale aj multifunkčne.“  (mav)

V kine Tatran boli najúspešnejšie slovenské filmy
(Dokončenie zo str. 1)

Týždeň s mestskou políciou

Dohoda bez odvodov do SP až od 1. júla

• V  uTOROK 23. januára 
ráno bola mestská polícia 
upozornená na vozidlo, ktoré 
na Ulici MPČĽ tvorilo pre-
kážku na vozovke. Hliadka 
MsP priamo na mieste zistila, 
že vozidlo nebolo dostatoč-
ne zabezpečené proti samo-
voľnému pohybu, a preto sa 
spustilo z miesta, kde bolo 
zaparkované. Mestskí policaj-
ti držiteľa vozidla upozornili 
na zistenú skutočnosť. Ná-
sledne auto zaparkoval späť 
na parkovisko a zabezpečil 
proti samovoľnému pohybu.

• VO ŠTVRTOK 25. janu-
ára ráno bola hliadka MsP 
Poprad privolaná do pre-
vádzky nákupného centra v 
Poprade, kde pracovník SBS 
zadržal osobu pri krádeži to-
varu. Mestskí policajti zistili, 
že 62-ročný muž z Popradu 
si na predajnej ploche vložil 
do vrecka tovar v hodnote 
3,39 eur a s týmto tovarom 
následne prešiel cez poklad-
ničnú zónu bez zaplatenia. 
Za priestupok proti majetku, 
ktorého sa podozrivý muž 
krádežou tovaru na predajni 
dopustil, mu mestskí poli-
cajti uložili blokovú pokutu.

• V TEN istý deň večer vo-
lala na linku 159 oznamo-
vateľka, že vidí ako sa vodič 
vozidla na Ulici Murgašovej 
snaží odísť napriek tomu, že 
na kolese má namontova-
né blokovacie zariadenie od 
mestskej polície. Na miesto 
bola vyslaná hliadka, ktorá 
zistila, že 29-ročný vodič z 
Poľska si nevšimol blokovacie 
zariadenie na kolese svojho 
vozidla a chcel z miesta odísť. 
Mestskí policajti mu uloži-
li blokovú pokutu, keďže s 
vozidlom nerešpektoval do-
pravnú značku zákaz vjazdu.

• V  NEdEĽu 28. januára 
v  skorých ranných hodinách 
hliadka MsP Poprad zistila na 
Ulici Francisciho pred pre-
vádzkou herne osobu, ktorá 
rušila nočný pokoj. Keďže 
podozrivý 31-ročný Brati-
slavčan odmietol predložiť 
doklad totožnosti, bol hliad-
kou MsP Poprad predvedený 
za účelom zistenia totožnosti. 
Následne bol podrobený aj 
dychovej skúške na zistenie 
alkoholu s výsledkom 0,95 
mg/l. Za rušenie nočného po-
koja mu mestskí policajti ulo-
žili blokovú pokutu.  (msp)

Poplatok na matrikách za cirkevný sobáš sa zruší
Zaujalo násPoplatok za cirkevný so-

báš v sume 10 eur sa zruší. 
dohodli sa na tom pod-
predseda vlády a  minister 
vnútra Robert Kaliňák na 
stretnutí so signatármi pe-
tície Fóra kresťanských in-
štitúcií v Bratislave. 

Minister vnútra R. Kaliňák 
prijal minulý týždeň delegá-
ciu Fóra kresťanských inšti-
túcií a platformy CitizenGO, 
aby spolu prediskutovali 
problém nových poplatkov 
za cirkevné sobáše. „Napriek 
tomu, že ta suma nie je vy-
soká, ide o  princíp. Ak štát 
chce podporovať základnú 
bunku štátu - vznik rodín, 
v žiadnom prípade by nemal 
rozlišovať, či ide o  sobáš ci-
vilný alebo cirkevný. Aj keď 
sme chápali určité dôvody, 
ktoré viedli predkladateľov 

tohto poplatku, myslíme si, 
že je správne, aby tieto veci 
boli rovnocenné. Po dohode 
s  predstaviteľmi Fóra kres-
ťanských inštitúcií sme sa 
rozhodli ísť cestou, aby sa zo 
zákona tento poplatok vypus-
til,“ povedal Robert Kaliňák 
s tým, že ľudia, ktorí sa roz-
hodnú zobrať v  kostoloch, 
by nemali byť znevýhod-
není. „Musím povedať, že 
sme sa na ministerstve stretli 
s veľkou ústretovosťou. A keď 
minister hovoril o  tom ako 
vníma tento poplatok a  ro-
dinu, museli sme súhlasiť. 
Chceme sa za túto podporu 
veľmi pekne poďakovať,“ re-
agovala Miriam Kuzárová 
z  platformy CitizenGO. Zá-
kon o správnych poplatkoch 

sa zmení cez poslanecký ná-
vrh iného zákona, ktorý má 
MV SR v  druhom čítaní už 
na najbližšej schôdzi NR SR. 

Ročne sa na Slovensku uza-
vrie 26  000 sobášov, z  toho 
12 000 je cirkevných. Popla-
tok sa do platnosti dostal cez 
zákon e-governmente rea-
lizovaný Úradom podpred-
sedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu a do novely 
bol vložený na základe pri-
pomienky ZMOS. Združenie 
miest a  obcí reflektovalo na 
požiadavky matrikárov. Fó-
rum kresťanských inštitúcií, 
ktoré zastupuje 60 členských 
organizácií, však tento po-
platok vnímalo ako diskri-
minačný a následne spustilo 
petíciu, ktorú v  priebehu 
niekoľkých dní podpísalo 
takmer 20 000 ľudí.  (krp)

V poslednom období sa dôchodcovia ob-
racajú na Sociálnu poisťovňu s otázkami o 
zmene podmienok práce na dohodu o pra-
covnej činnosti alebo dohodu o vykonaní 
práce. Mylne sa domnievajú, že ak budú pra-
covať na dohodu s príjmom do 200 eur me-
sačne, od začiatku roka 2018 z takejto doho-
dy nemusia odvádzať poistné na dôchodkové 
poistenie.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje dôchod-
cov-dohodárov, že nové podmienky platia od 1. 
júla 2018. Až od tohto termínu si budú môcť 
vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti alebo 

dohodu o vykonaní práce bez platenia odvodov, 
ak zárobok z nej nepresiahne 200 eur mesačne. 
Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, 
invalidného dôchodku, invalidného výsluhové-
ho dôchodku alebo výsluhového dôchodku po 
dovŕšení dôchodkového veku a dokonca aj po-
berateľov predčasného starobného dôchodku.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom po-
istení, ktorú síce Národná rada SR ako celok 
schválila s účinnosťou od 1. januára 2018, ale 
ustanovenie o práci dôchodcov a ich odvodovej 
úľave s príjmom do 200 eur mesačne je v nej sta-
novený s účinnosťou až od 1. júla 2018.  (scp)

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

www.noviny-poprad.sk
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31. januára o 19. hod.
CESTOVATEĽSKÉ KiNO
T. SABÓOVÁ: iSLANd
SK, prezentácia   Vstupné: 3 € 

1. a 2. februára o 19. hod.
dAJ Mi TVOJE MENO 
USA / BR / IT / FR, romantická 
dráma, 132 min., titulky, MP15
Keď si rodičia sedemnásťroč-
ného tínedžera pozvú na leto 
do domu hosťa, nie je z toho 
nadšený. No vznikne medzi 
nimi viac než len priateľstvo…  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

2. februára o 16.30 hod.
FERdiNANd
- PRÁZdNiNOVÉ KiNO
USA, animovaná dobrodružná 
komédia, 99 min., dabing, MP
Malé dievčatko Nina a  veľký 
býk Ferdinand sú najväčší ka-
maráti pod španielskym sln-
kom. Vstupné: 3 €

3.a 4. februára o 16.30 hod.
COCO 
USA, dobrodružný / animova-
ný / komédia, 109 min., dabing, 
MP7

KINO TATRAN Napriek zákazu hudby v ro-
dine sa malý Miguel túži stať 
hudobníkom ako jeho idol, zo-
snulý gitarista Ernesto. V sna-
he dokázať svoj talent sa ocitá 
v krásnom a pestrofarebnom 
svete zosnulých. Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

3. a 4. februára o 19. hod.
NiŤ Z PRÍZRAKOV 
USA, dráma, 130 min., titulky, 
MP15
Trojnásobný držitel Oscara Da-
niel Day-Lewis hrá v dráme Niť 
z prízrakov čudáckeho mód-
neho návrhára, ktorému do 
života vstúpila láska a skoro ho 
zničila.  Vstupné: 5 € Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 €

5. februára o 19. hod.
NA KONCi SVETA 
GB, dráma, 104 min., titulky, 
MP15, FK
Johnny je chovateľom oviec 
v Yorkshire, ktorý si vybíja svo-
ju frustráciu občasným pitím 
a nezáväzným sexom. Všetko sa 
zmení príchodom rumunského 
migranta, ktorého zamestnajú 
ako výpomoc.     Vstupné: 5 € 
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Batizovská Matica slovenská 
uchováva vernosť kroju a svojim 
otcom. Vraciame sa k nim  a upev-
ňujeme svoje  korene naprieč všet-
kými generáciami. Nepotrebujeme 
cudzie vzory, tie sa chvália sami, ale 
vedomie svojich koreňov si pestuj-
me a uchovávajme tak, ako to vy-
znávame vo svojej hymne:

„Či to zvony zvonia, či organy hrajú
a či batizovskí matičiari spievajú.
Ej, veru spievajú aj organy hrajú
a na svojich predkov s láskou spomí-
najú.

Nech nám dá Boh zdravia,
nech nám dá Boh sily
by sme sa v kudelnej izbe
o rok zas tešili.“

Túto pamäť - kultúrnu aj duchovnú 
uchovávame tak v kúdeľnej izbe každý 
rok začiatkom januára, tak aj v roč-
nom zvykosloví. Toto poslanie plní v 
Batizovciach naša Matica. V kúdeľnej 
izbe pred očami celej obce vystupujú 
tri generácie rodákov, ktorí sa dob-
re poznajú. Sú to speváci, hudobníci, 
muzikanti, herci, historici, skúsenosť 
starých ľudí, všetkých zapálených pre 
dobrú vec. Škoda, že sa v minulosti 
mnohé zanedbalo.

Počas roka sa toho v obci veľa ude-
je, a tak sa na javisku premieta obraz 
života našej dediny a aj osobný, pre-
menlivosť ročných období i ľudské-
ho života. Úspechom je, že sa hlásia 

mladí ľudia aj dorastajúca mládež vo 
veku 12 - 15 rokov. Dievčatá sa učia 
priasť a všetci spievame a tancujeme.

Všimli si nás tiež médiá - v  mi-
nulých dňoch vysielalo o nás Rádio 
Regina a 3. februára budeme na TV 
Dvojka v relácii Kapura.

A v čom spočíva naša činnosť pri 
príprave kúdeľnej izby? Všetko je 
spoločným dielom: kulisy, zariadenie 
(posteľ, pec, kredenec, stôl, stoličky) 
vybavenie - taniere, poháre, hrnce, 
skrátka celá tradičná domácnosť. Dô-
ležité sú najmä kroje, o ktoré sa stará 
Oľga Pastrnáková - šije nové, preší-
va, udržuje v poriadku a požičiava 
všetkým doma aj v podtatranských 

obciach na rôzne príležitosti, ako je 
čepčenie, prednes poézie, pre deti v 
materskej aj základnej škole.

Náročné je dopĺňanie krojov a sú-
častí - kúpa klobúkov, opaskov a sa-
motné šitie a podieľa sa na tom naša 
obec. Kroj nám slúži ako občiansky 
preukaz. Je tam meno, číslo domu, 
rok výroby, neomylný znak totožnosti 
každého Batizovčana a Batizovčanky.

A potom je tu tiež neodmysliteľná sú-
časť kúdeľnej izby - živý kontakt s obe-
censtvom - domácim aj záujemcami zo 
širokého podtatranského kraja. Podľa 
ich odozvy vieme, či sme ich oslovili a 
zaujali. Práve z ich ohlasu čerpáme silu 
a chuť pokračovať v dobrom diele.  

Milan Pastrnák,
predseda MO MS v Batizovciach

Stretnutie v kúdeľnej izbeNapísali
ste nám

Nedávno ukončený 4. 
medzinárodný festival 
detskej a mládežníc-
kej umeleckej tvorby 
Tatras Talent Cup 
(TTC18) má svojho 
víťaza Grand Prix 
a   stal sa ním Detský 
spevácky zbor Ama-
ryllis so ZUŠ Svid-
ník. Za podtatranský 
región skvele obstáli 
aj členovia ŠK GY-
-TA z Popradu (na 
foto s hosťom Petrom 
Cmoríkom), ktorí sa stali veľkými víťazmi Grand winner za show tanec,  DFS Podtatran-
ček z V. Lomnice, ktorý sa stal veľkým víťazom Grand Winner za folklórny tanec a Sophia 
Maria Grich z V. Lomnice  sa stala veľkým víťazom Grand winner za ľudový spev.   (rus)

V  polovici januára hostil 
Hrebienok neoficiálne maj-
strovstvá vo vyrezávaní ľa-
dových sôch TATRY ICE 
MASTER, ktorých sa tento 
rok zúčastnilo 10 tímov zo 
Slovenska, Ruska, Poľska, Čes-
ka ale aj z USA, Walesu, Ma-
lajzie, Holandska, Lotyšska a 
Portugalska. Dvadsiati umelci 
zhmotnili 50 ton ľadu v jednej 
voľnej a dvoch súťažných té-
mach. Počas prvého dňa a voľ-
nej témy, vyhodnocovali prácu 
sochárov návštevníci zo Slo-
venska, Poľska, Čiech či Ruska. 
Cenu sympatie získal súťažný 
tím z Holandska, ktorý zobra-
zil mýtický výjav na tému boja 
dobra a zla. V sobotu bola sú-
ťažnou témou Krajina, odkiaľ 
pochádzam, ktorá vyjadrovala 

to najtypickejšie pre krajinu 
súťažného tímu a zaujala nie-
len porotu, ale aj všetkých, 
ktorí na Hrebienok v tento 
deň prišli. Tému, podľa poroty 
najlepšie zvládol tím Walesu 
so svojím stvárnením Draka z 
Waleskej vlajky, druhé miesto 
obsadil tím zo Slovenska, ktorí 
vyrezal ľadového mnícha Cyp-

riána a tretie miesto získali Po-
liaci so sochou Morskej Panny. 
V  nedeľu tému Svetová fauna 
a flóra najlepšie vystihol tím z 
Ruska, ktorý stvárnil komára 
(na foto). Druhé miesto získal 
tím z Čiech s ich stvárnením 
žralokov a tretie miesto obsa-
dili opäť Poliaci s ich ľadovým 
včelím plástom  (ppš)

Sochy z ľadu až do apríla

Zranila sa skialpinistka

Výstava žiackych prác od-
boru Grafický a priestorový 
dizajn Strednej priemyselnej 
školy v Poprade prebiehala 
od polovice do konca januára 
vo vstupných priestoroch po-
pradského mestského úradu. 
Pod názvom Človek priniesla 
prostredníctvom plošných 
a  priestorových výtvarných 
diel (kresieb, malieb, plas-
tík, 3D-objektov, autorských 
kníh, časopisov či  produk-
tov) pohľad na pocity a potreby súčasného človeka. Od-
haľuje to, ako mladí študenti vnímajú seba i svoje okolie. 

Zbierka taktiež ponúkla verejnosti príležitosť zozná-
miť sa s  odborom Grafický a priestorový dizajn, kto-
rý je súčasťou SPŠ v Poprade.   (zmi)

Leteckí záchranári z Popradu leteli v sobotu popoludní na pomoc zranenej skialpinistke do Veľ-
kej Studenej doliny. 27-ročná slovenská skialpinistka utrpela po páde úraz dolnej končatiny. Na 
palubu vrtuľníka sa v Starom Smokovci pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby. Po prílete 
do Kráľovského žľabu bola žena ošetrená a následne evakuovaná do popradskej nemocnice.  (zuh)
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SpoločenSká kronika

V stredu 24. januára 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 25. januára 2018
vo Veľkej s

V piatok 26. januára 2018
vo Veľkej s

V piatok 26. januára 2018
vo Veľkej s

V sobotu 27. januára 2018
vo Veľkej s

V sobotu 27. januára 2018
v Novom Smokovci s

V pondelok 29. januára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 29. januára 2018
vo Veľkom Slavkove s

V utorok 30. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 30. januára 2018
v Spišskej Sobote s

Petrom Rotterom,
63-ročným

Petrom Kalakajom,
59-ročným

Jaroslavom ilavským,
69-ročným

Vilmou Zemkovou,
80-ročnou

Františkom drobuliakom,
62-ročným

Valeriom Coglianim,
55-ročným

Ladislavom Friedmanským,
52-ročným

Jaroslavom Lipovským,
41-ročným

ing. Radomírou Korženovou,
61-ročnou

Jozefom Krajčom,
88-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Mimoriad-
ne pekný 

týždeň bude plný príjemných pre-
kvapení. Podarí sa vám zrealizovať 
nejakú dôležitú vec.

Bude sa 
vám dariť 

tak, ako nikdy. Využite priaznivé 
obdobie na materiálne zisky.

Klebety boli 
a budú, ne-

robte si z nich ťažkú hlavu. Nako-
niec sa aj tak ukážu ako nepravdivé.

Svojou roz-
vahou a opa-

trnosťou pomôžete niekomu preko-
nať nejaký pracovný problém.

Vo finanč-
ných ve-

ciach dajte na radu niekoho star-
šieho. Dobre vám poradí.

Venujte sa 
svojej rodi-

ne, lebo vám môže vytknúť nezáu-
jem a môžu vzniknúť hádky.

Z každej 
strany k vám 

budú prúdiť peniaze. Myslite aj na 
zadné dvierka.

D v a k r á t 
meraj a raz 

rež. Čaká vás dôležité rozhodnu-
tie, preto sa držte tohto známeho 
porekadla.

Zvážte všetky 
okolnosti a 

až tak sa pustite do nového zámeru. 
Rozhodne máte šance na úspech.

O h r o z u j e 
vás chrípko-

vá epidémia. Chráňte si zdravie a 
vyhýbajte sa chorým. 

Láska na 
vás bude 

útočiť z každej strany. Momentál-
ne však nemáte chuť na nezáväzné 
dobrodružstvá.

Na praco-
visku bude 

vládnuť „hustá“ atmosféra. Jej stroj-
com budete pravdepodobne práve vy.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

V stredu 31. januára - Cyprián, vo štvrtok 1. feb-
ruára - Včela, v piatok 2. februára - Benu - Tesco, 
v  sobotu 3. februára - Dr. Max - Monaco, 
v  nedeľu 4. februára - Lekáreň Nemocni-
ce Poprad, v  pondelok 5. februára - Dr. 
Max - OC Max a v utorok 6. februára - Limba.
Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, 

Benu - Tesco: Teplická cesta 3, dr. Max - Mo-
naco: Francisciho 22, Lekáreň Nemocnice Po-

prad: Banícka 28, dr. Max- OC Max: Dlhé 
hony 1, Limba: Podtatranská 5. Lekárne 
s  pohotovostnou službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňacHV stredu 31. januára 2018
o 10.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 31. januára 2018
o 12. hod. vo Veľkej s

V stredu 31. januára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 31. januára 2018
o 13. hod. v Spišskej Teplici s

V stredu 31. januára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 1. februára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 2. februára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Františkou Sedlákovou,
84-ročnou

Evou Pikovskou,
74-ročnou

Jozefom Tužákom,
81-ročným

Gejzom Jamnickým,
76-ročným

Vlastislavom Gulom,
63-ročným

Jozefom Slivkom,
93-ročným

Helenou Pospiechovou,
67-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

„Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.“
JORGE AMADO

poVeDali SláVni

26. januára 2018 - Monika Škripková a Dávid Jambrich
manŽelStVo uZaVreli

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
V januári si pripomíname:

120 rokov od narodenia 
mlynára Jozefa GiRGAŠA 
(*23. 1. 1898 Levoča - †30. 
10. 1967 Stráže).

V  marci 1923 si v  Strá-
žach prenajal od firmy Bra-
tia Schweitzer mlyn a dve 
hate na rieke Poprad pod 
Spišskou Sobotou. Ročné 
nájomné platil 8 000 korún. 
Prenajaté objekty boli vo veľ-
mi zlom stave. Živnostenský 
list na mlynársku činnosť 
získal 3. marca 1931. Počas 
hospodárskej krízy musel 
pre prevádzku mlyna zís-
kať so súhlasom Okresného 
vodohospodárskeho úradu 
a Spolku rybárov aj vodné 
právo. Získal ho s platnosťou 
na 50 rokov. V roku 1949 bol 

mlyn znárodnený, jeho čin-
nosť sa zastavila. Bol posled-
ným mlynárom v Strážach.

140 rokov od narodenia 
továrnika a výrobcu nábyt-
ku Ľudovíta ALEXyHO 
(*3. 1. 1878 Poprad - †10. 4. 
1965 Poprad).

Otec Alexander Alexy (*2. 
3. 1847  Poprad - †1. 7. 1929 
Poprad), zámočník, matka 
Júlia, rod. Scholtzová z  Po-
pradu, manželka Mária, rod. 
Guldayová z Matejoviec.

Bol majiteľom továrne na 
výrobu nábytku. Stavebné 
povolenie na výstavbu továr-
ne a živnostenské oprávne-
nie získal 7. septembra 1943. 
Továreň prevádzkoval až do 

znárodnenia v roku 1945 
spolu so synom Richardom 
(*1. 11. 1908  Poprad - †28. 
11. 1980   Poprad) a  jeho  
manželkou Irenou, rod. 
Guttmannovou.

160 rokov od narodenia 
obchodníka a  poľnohos-
podára Róberta Alfréda 
AdRiANyiHO (*23. 1. 
1858 Veľká - †1883 Veľká).

Bol ženatý s  Elsou, rod. 
Scholzovou z Matejoviec, s kto-
rou nemal deti. Adoptoval 
synovca Rudolfa Szásza, po-
sledného z  rodu Krompeche-
rovcov. Podnikal spolu s  La-
dislavom Aladárom Adrianyim 
(*25. 6. 1860 - †apríl 1928).

Zuzana Kollárová

Spomienka
Roky, dni, minúty, všetko je zrátané ...
Čas vrátiť sa nedá, duša bdie už nad nami
s anjelmi z neba...

V sobotu 3. februára 2018 si pripomíname 
1.výročie od úmrtia nášho milovaného 
Mudr. iGORA CPiNA.

Niť života MUDr. Igora Cpina pretrhla náhla smrť. 
Spomienky na vynikajúceho lekára, dobrého manžela, otca, 
starého otca, brata, priateľa, kolegu zostanú navždy zapísané 
v srdciach jeho blízkych a vďačných pacientov

       S láskou spomína manželka Gabriela s rodinou www.noviny-poprad.sk

program kina cinemaX poprad
Od 1. februára do 7. februára

Coco 3d: o 13.10 hod. (hrá sa len cez víkend 
a 2.2.), Coco 2d: o 15. hod. (hrá sa len 7.2.), 
o 15.30 hod. (nehrá sa 7.2.), Labyrint: Smrteľ-
ná liečba 2d: o 17.40 hod. (nehrá sa 7.2.), La-
byrint: Smrteľná liečba 3d: o 20.40 hod., Bab-
ská jazda: Päťdesiat odtieňov slobody: o 18. 
hod. (hrá sa len 7.2.), Ferdinand 2d: o 13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend a 2.2.), Niť z prízra-
kov: o 15.40 hod., Ja, Tonya: o 18.20 hod., daj 
mi tvoje meno: o  20.50 hod. (nehrá sa 6.2.), 

Artmax filmy - darkland: o 20.50 hod. (hrá 
sa len 6.2.) Predpremiéra- Snehová kráľovná: 
Tajomstvo ohňa a ľadu 2d: o 14.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Zúfale ženy robia zúfale 
veci: o 14.20 hod. (hrá sa len 2.2.), o 15.20 hod. 
(hrá sa len 7.2.) a o 18.30 hod. (nehrá sa 7.2.), 
S láskou Vincent: o 16.20 hod. (nehrá sa 7.2.), 
Zmenšovanie: o 20.30 hod. (nehrá sa 7.2.), Fil-
mový maratón - 50 odtieňov: o 17.30 hod. (hrá 
sa len 7.2.) Viac na www.cine-max.sk  (ppp)
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Kultúrny kalendár na február

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 17,39 m2, ktorý sa nachádza 
v budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. 
Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výluč-
nom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 296,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.01.2018 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-8

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

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 12,19 m2, ktorý sa nachádza 
v budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. 
Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výluč-
nom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 210,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 02.02.2018 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-7

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž
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VÝSTAVy
Elektráreň TG
do 4. februára
Millefleur - Eva Končeková 
a Michaela Bednárová 

Od 9. februára
Peter Krupa² - Genetika mies-
ta
výstava predstavuje tvorbu 
akademického maliara a so-
chára Petra Krupu staršieho a 
multimediálneho výtvarníka, 
syna Petra Krupu mladšieho. 
Ide o dvojgeneračný pohľad na 
dedičstvo domáceho regiónu 
a prostredia. 
Piatok 9. februára o 17. hod. - 
vernisáž výstavy. 

Od 9. februára
Martin Kratochvíl - Biely šum
autorská výstava výtvarníka a 
pedagóga Martina Kratochví-
la využíva médium fiber art a 
mäkkú plastiku. V inštalácii 
pracuje s formáciou ľudskej fi-
gúry a banalitou ľudských gest 
a postojov. Kompozícia figúr 
vytvára v priestore ilúziu zrne-
nia a „biely šum“, ktorý odka-
zuje na pominuteľnosť a már-
nosť ľudského bytia. Inštalácia 
vznikla ako výstavný projekt 
po získaní ceny združenia Tex-
tilných miniatúr TxT v  roku 
2016.
Piatok 9. februára o  17. hod. 
- vernisáž výstavy, hudobný 
hosť Milo Suchomel duo.
                                                
STÁLA EXPOZÍCiA
Odkryté hodnoty app

ART KLuB  Tatranskej galé-
rie
Peter Stanley Procházka - 
Film.sk
výstava fotografií známe-
ho bratislavského fotografa 

predstavuje autorov pohľad 
na čarovný svet filmu u  nás. 
Fotografie zachytávajú atmo-
sféru filmárskeho prostredia z 
obdobia rokov 1968 až 2018. 
Prezentovaný je svet hercov, 
režisérov, kameramanov, kom-
parzistov, ale aj filmové pre-
miéry, festivaly a diskusie. 
Piatok 2. februára o  17. hod. 
- vernisáž výstavy, hosť Edu-
ard Grečner – filmový režisér 
(beseda o filme Drak sa vracia 
spojený s premietaním ukážok 
z filmu).

iNÉ POduJATiA
1. februára o 18. hod. - Štvrt-
kové soirée
- živá hudba každý prvý štvrtok 
v  mesiaci v  Artklube TG pre 
strednú generáciu.

ViLA FLÓRA STARÝ SMO-
KOVEC
Celý február
uMELCi TATRÁM
- výstava významných pred-
staviteľov súčasnej slovenskej 
a českej výtvarnej scény, účast-
níkov výtvarného sympózia 
UMELCI TATRÁM 2017 
v  Kúpeľoch Nový Smokovec - 
Bohumír GEMMROT (CZ), 
Juraj ČUTEK (SK), Andrej 
AUGUSTÍN (SK), Viťo BOJ-
ŇANSKÝ (SK).

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie.

NEdEĽNÉ TVORiVÉ diEL-
NE
Nedeľa 11. februára od 14. hod. 
do 16.00 hod. - Valentínske  
tvorivé dielne.

Viac na www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

Celý február
RÓMSKA PALETA - výstava výtvarných prác rómskych žiakov 
z celoslovenskej výtvarnej súťaže.

Utorok a streda 20. a 22. február - Hviezdoslavov Kubín - ob-
vodné kolá recitačnej súťaže.

Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria v Poprade

Celý február
Môj farebný svet - výstava Jo-
zefa Ujčíka.

Celý február
S  knihou ma baví svet - 3. 
ročník - výstava výtvarných 
prác žiakov základných škôl.

Oddelenie umenia Spišská 
Sobota
Do 23. februára
Výber z tvorby - výstava Ma-
riána Kopka.

Z dôvodu rekonštrukcie expo-
zícií bude Podtatranské mú-
zeum v  Poprade vo februári 
zatvorené. Otvorená bude len 
expozícia v  Spišskej Sobote 
utorok až piatok od 9. do 16. 
hod., v  sobotu a v  nedeľu od 
12. do 16. hod. a v pondelok je 
múzeum zatvorené.

Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Celý február až do 23. marca 
2018

POÉZiA ĽudSKEJ duŠE
Fotografická výstava autora 
Vojtecha Rušina, významné-
ho slovenského astronóma z 
Astronomického ústavu SAV, 
ktorý počas svojich ciest na-
hliadol do viacerých exotic-
kých končín sveta, kam cesto-
val za zatmením Slnka.

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej - výber z diel 
akademického maliara On-
dreja Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, 
štvrtok od 8. do 12. a od 13. 
do 15. hod., streda od 8. do 12. 
a od 13. do 16.30 hod., piatok 
od 8. do 13. hod.

Stála expozícia - výstava ma-
lieb kytíc, anjelov, krajinných 
zátiší, starých pamiatok archi-
tektúry Popradu a  jeho oko-
lia od akademického maliara 
Igora Pančuka.

GALÉRiA
SCHERFELOV dOM

GALÉRiA
iGORA PANČuKA

Podtatranská
knižnica Poprad

Podtatranské
múzeum v Poprade

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

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K

• Prijmeme vyučeného au-
tomechanika do autosalónu 
Renault v Poprade. Inf. č. t. 

0905 316 883.  2/18-R
• Centrum sociálnych 
služieb v  Poprade príjme 
do pracovného pomeru 
sestru. Žiadosti so životo-
pisom posielajte na adresu: 
Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 
3454/12, 058 01 Poprad, prí-
padne e-mailom: pam@css.
poprad.sk  5/18-R
• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade príjme do 
pracovného pomeru ku-
chára. Žiadosti so životo-
pisom posielajte na adresu: 
Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 
3454/12, 058 01 Poprad, prí-
padne e-mailom: pam@css.
poprad.sk  6/18-R
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Spod Tatier na olympiádu

Krátko zo športu
• POPRAdSKÉ hokejistky v  ne-
deľu 28. januára zvíťazili v  Martine 
7:1 v rámci 12. kola celoštátnej fázy 
ženskej hokejovej Extraligy. Už v so-
botu 3. februára privítajú o  18.45 
hod. v  šlágri predposledného kola 
nadstavby družstvo ŠKP Bratislava.• V  NOMiNÁCii tímu slovenskej 
hokejovej Tipsport ligy na All Stars 
Cup, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. 
februára v Bratislave, figurujú aj dva-
ja hráči HK Poprad - obranca Daniel 
Brejčák a útočník Patrik Svitana. Po 
prvýkrát v histórii podujatí All Stars 
sa v  jednom turnaji stretnú výbery 
slovenskej Tipsport ligy, českej Extra-
ligy, rakúskej EBEL a nemeckej DEL.• dNES sú na programe tri disciplí-
ny Športovej olympiády detí a  mlá-
deže mesta Poprad. V bowlingovom 
centre v Poprade sa koná od 8.45 hod. 
súťaž v bowlingu, v Starom Smokovci 
na sánkarskom štartovacom trenažé-
ri žiaci od 9.40 hod. pretekajú v sán-
kovaní a na ľadovej ploche zimného 
štadióna v  Poprade sa koná od 10. 
hod. súťaž v short tracku.• BASKETBALiSTi BK Iskra Svit 
minulý týždeň v  stredu porazili na 
domácej palubovke Spišskú Novú 
Ves 113:80 a  v  sobotu 27. januára 
prehrali doma s  Levicami 86:89. 

Dnes privítajú zverenci Michala 
Madzina v Iskra Aréne o 18. hodine 
Prievidzu.• STARŠiE žiačky VK Junior 2012 
Poprad stále bojujú o priamy postup 
na MSR. V  sobotu privítali hráčky 
Stropkova a  po dramatickom prie-
behu ich zdolali dvakrát 3:2 na sety. 
V  nedeľu bol opäť na domácej pa-
lubovke ich súperom Prešov, ktorý 
zdolali 3:2 a 3:1 a posunuli sa na 2. 
miesto východnej vetvy.• V  SOBOTu bolo na programe 
19. a  20. kolo Podtatranskej florba-
lovej ligy. V boji o prvé miesto me-
dzi Popradom a  Starou Ľubovňou 
sa zrodila remíza 4:4. Popradčania 
v druhom sobotňajšou zápase pora-
zili Sp. Podhradie 6:3 a na lídra strá-
cajú stále jeden bod.• V  SOBOTu 3. februára sa 
v priestoroch ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho uskutoční od 9. hodiny 5. kolo 
11. ročníka Ligy mládeže Spiša v Ra-
pid šachu jednotlivcov.• V NEdEĽu 4. februára sa v Aré-
ne Poprad uskutoční 15. ročník me-
dzinárodného futbalového halového 
turnaja O pohár FAM so začiatkom 
o  9. hodine. Mladší a  starší žiaci 
FAM Poprad si zmerajú sily so šiesti-
mi tímami z Poľska.  (ppv)

V  telocvični Obchodnej akadémie v  Poprade sa minulý týždeň vo štvrtok 
stretlo viac ako 40 stredoškolákov počas okresného a zároveň krajského kola 
v aerobiku žiakov a žiačok stredných škôl. Do celoslovenského finále, ktoré sa 
bude konať v pondelok 5. februára v Košiciach sa prebojovali minuloročné fi-
nalistky - Stanislava Toporcerová z OA Poprad (vlani 3. miesto na MSR) a 
Michaela Dinhová zo Súkr. gymnázia Life Academy Poprad. Postupovú päticu 
dopĺňajú - Viktória Britaňáková a Ema Svitanová z OA Poprad spoločne s 
Karolínou Erdzjakovou z Gymnázia D. Tatarku.     FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň v  piatok schválilo 
53. valné zhromaždenie Slovenské-
ho olympijského výboru zloženie 
slovenskej výpravy na XXiii. zim-
né olympijské hry v juhokórejskom 
Pjongčangu, ktoré sa uskutočnia od 
piatka 9. do nedele 25. februára.

Medzi 56 športovcami z nášho re-
giónu figurujú z  rodákov či členov 

podtatranských klubov - hokejisti 
Marcel Haščák a  Tomáš Marcinko, 
biatlonista Martin Otčenáš, bežec na 
lyžiach Peter Mlynár, sánkari Jozef 
Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Sol-
čanský, Karol Stuchlák, Katarína Ši-
moňáková, vzjazdovom lyžovaní to 
budú bratia Adam a Andreas Žam-
povci a Barbora Kantorová.  (ppv)

Od rituálu k symbolu
Počas Zimných olympijskych 

hier pripravili v Grand Hoteli Bel-
levue v spolupráci so Slovenským 
olympijským a športovým múze-
om unikátnu výstavu „Od rituálu 
k symbolu“. Návštevníkom Vyso-
kých Tatier bude sprístupnená od 
piatka 2. Februára.

Prenášanie olympijského ohňa v 
podobe olympijskej pochodne do 
dejiska olympijských hier sa usku-
točňuje ako olympijská štafeta. Za-
paľovanie olympijského ohňa patrí 
k najemotívnejším zážitkom otvá-
racieho ceremoniálu olympijských 
hier. Oheň planie počas celých 
olympijských hier a zhasína pri zá-
verečnom ceremoniáli. 

Výstava približuje 80-ročnú histó-
riu putovania olympijskej pochod-
ne, od prvej štafety v roku 1936 po 
súčasnosť. Pozornosť na výstave je 
venovaná aj skutočnosti, že v roku 

1936 jediný raz v histórii štafeta pre-
behla aj cez dnešné územie Sloven-
ska. V stredu 29. júla 1936 o druhej 
hodine popoludní štafeta prebehla 
z Maďarska cez hraničný prechod 
Oroszvár - Horvátjárfalu (dnešné 
obce Rusovce a Jarovce) do rakúske-
ho Kittsee. Uvádzané obce, v súčas-
nosti mestské časti Bratislavy, sa stali 
súčasťou územia Československa v 
roku 1947. 

Výstavu otvorí slovenská slalo-
márka olypionička Jana Gantnerová 
ml., ktorá reprezentovala Slovensko 
na ZOH v Turíne, Vancouveri a Soči, 
s výbornými výsledkami sa zúčast-
nila Svetovej zimnej univerziády v 
Erzurume, Svetovej zimnej univerzi-
ády v Soldeu a na iných významných 
pretekoch. Výstava, ktorú zapožiča-
lo Slovenské olympijské a  športo-
vé múzeum, bude sprístupnená do 
konca februára 2018.  (pro)

Podporte ihrisko pre Poprad!
Mesto Poprad sa zapojilo do súťaže o moderné Lidl ihrisko Žihadielko. Ve-
rejnosť môže hlasovať v súťaži, na konci ktorej 10 miest s najvyšším počtom 
hlasov získa detské ihrisko Žihadielko v hodnote 87 tisíc eur. Detské ihrisko 
spája jednotný motív rozprávkovej včielky a jej priateľov, ktorí sú aktívnou 
súčasťou herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska s rozmermi 20 m x 
16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov.
Hlasovanie prebieha od polovice januára do 28. februára 2018 vrátane, a to 
prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk. 
Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci starší ako 18 rokov.
Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 2 hlasy v 
jeden kalendárny deň podľa pravidiel súťaže. Viac na www.poprad.sk. (ppp)

Popradskí policajti vyšetrujú dva 
prípady krádeže peňaženky, ku 
ktorým došlo 18. januára v  dvoch 
popradských obchodoch.

V  oboch prípadoch doposiaľ ne-
známy páchateľ využil nepozornosť 
nakupujúcich žien a  z  uzatvore-
ných kabeliek v  nákupnom vozíku 
im vzal peňaženky. Okrem peňazí 
mali okradnuté ženy v  peňaženke 
aj bankomatové karty a osobné do-
klady. V prvom prípade bola okrad-
nutej žene spôsobená škoda 75 eur 
a v druhom 50 eur.

Na kamerovom zázname bola 
zachytená osoba mužského  pohla-

via, ktorá by 
mohla prispieť 
k  objasne-
niu krádeží. 
Polícia preto 
vyzýva ve-
rejnosť, aby 
v  prípade, že 
spoznali muža 
na záberoch, 
nech kontak-
tujú Obvodné 
oddelenie PZ v  Poprade, Alžbetina 
5, Poprad, t. č.: 0961 80 3705, prí-
padne aby sa ozvali na známom te-
lefónnom čísle 158.  (krp)

Stotožnenie muža

Výstraha meteorológov pred 
silným vetrom sa naplnila. 
Na začiatok týždňa predpo-
vedali že v okresoch Poprad, 
Liptovský Mikuláš, Brezno 
a  Tvrdošín vietor dosiahne 
v nárazoch rýchlosť 38 až 44 
m/s. Z pondelka na utorok sa 
Popradom naozaj prehnal sil-
ný vietor, ktorý na niektorých 
miestach prevrátil v  okolí 
obydlí nádoby na odpad.
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BAM Poprad

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v  sobotu 27. januára B. 
Bystrica - Poprad 58:39 a v nedeľu 
28. januára Zvolen - Poprad 88:54.
žiačky: v sobotu 27. januára Rož-
ňava - Poprad 32:50 a 54:51.

Kamzíci podľahli Novým Zámkom i Zvolenu

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v  stredu 24. a vo štvrtok 25. 
januára L. Mikuláš - Poprad zhodne 
2:5, v sobotu 27. januára Trenčín - Po-
prad 8:6 a v nedeľu 28. januára Nitra 
- Poprad 4:1. dorast (Nadstavba A): 
v sobotu 27. januára Poprad - B. Bys-
trica 6:1 a v nedeľu 28. januára Poprad 
- Zvolen 9:0. Kadeti (ii. časť o Maj-
stra SR): v sobotu 27. januára Poprad 
- Slovan BA 2:5 a v nedeľu 28. januára 
Poprad - Slovan BA 3:6. St. žiaci 8. 
roč.: v  sobotu 27. januára Poprad - 
Prešov 2:3. St. žiaci 7. roč.: v sobotu 
27. januára Poprad - Prešov 2:2. Ml. 
žiaci 6. roč.: v sobotu 27. januára Pre-
šov - Poprad 1:1. Ml. žiaci 5. roč.: v so-
botu 27. januára Prešov - Poprad 1:6.

FK Poprad

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 43 25 3 5 10 166:98 8 6

2. Nitra 43 24 6 2 11 153:116 8 6

3. Zvolen 43 23 6 4 10 149:119 8 5

4. Košice 43 25 3 3 12 148:105 8 4

5. Trenčín 43 23 5 2 13 121:90 8 1

6. HK Poprad 43 19 5 4 15 121:120 7 1

7. Žilina 43 15 2 4 22 107:128 5 3

8. N. Zámky 43 11 6 3 23 100:140 4 8

9. L. Mikuláš 43 9 4 8 22 96:121 4 3

10. Detva 43 7 0 3 33 85:160 2 4

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87 1 4

Tabuľka Tipsport Ligy

Futbalisti FK Poprad si 
to minulý týždeň v uto-
rok namierili v  rámci 
zimnej prípravy pred 
jarnou časťou ii. ligy do 

prvoligovej Podbrezovej.
S ligistom uhrali remízu 1:1. O jedi-

ný gól Popradu sa postarala staronová 
útočná posila - Jakub Šašinka, ktorý 
sa vrátil do Popradu z Baníka Ostrava 
opäť na polročné hosťovanie.

V sobotu 27. januára odohrali Po-

pradčania ďalší prípravný zápas na 
ihrisku v  Tatranskej Lomnici. Ten-
tokrát rozdrvili treťoligistu z Lip-
tovského Hrádku 6:0. Po dva góly 
zaznamenali Šašinka a Holiš, po jed-
nom pridali Medak a Horváth.

Najbližšie sa zverenci Jaroslava 
Belejčáka postavia v sobotu 3. febru-
ára na pravé poludnie opäť v Tatran-
skej Lomnici proti poľskému tímu 
z  tamojšej tretej ligy NKP Podhale 
Nowy Targ.   (ppv)

Popradskí hokejisti mi-
nulý týždeň v  piatok 
podľahli na domácom 
ľade Novým Zámkom po 
nájazdoch 3:4. Prehrali 
aj v  nedeľu vo Zvolene, 

tentokrát 3:5.
Do zápasového kolotoča sa minulý 

týždeň v piatok po dvojmesačnej pauze 
vrátil aj popradský matador Arne Kro-
ták (na foto vľavo), ktorý nastúpil proti 
Novým Zámkom vo štvrtej formácii 
po boku bratov Paločkovcov. V nedeľu 
vo Zvolene už na súpiske chýbal opäť. 
„Na to, že som tak dlho nehral, môžem 
byť sám so sebou spokojný. Trápi ma 
chrbát a v poriadku to už nebude nikdy. 
Dal som si pauzu, chodil som na infú-
zie a čiastočne je to znesiteľné natoľko, 
aby som mohol absolvovať ešte nejaké 
zápasy. Je tam nejaký nález a uvidíme, 
koľko toho ešte vydržím. Mám o chvíľu 
46 rokov a chcel by som aspoň v závere 

ešte niečo odohrať a dôstojne sa rozlúčiť 
s kariérou,“ uviedol po zápase s Nový-
mi Zámkami A. Kroták.

Nakoľko sa po dohode kompe-
tentných strán v  hokejovom hnu-
tí dohodlo, že sa počas olympiády 
v Pjongčangu presunú tri ligové kolá, 
Popradčania odohrali predohrávku 
47. kola včera po uzávierke vydania 
novín Poprad na ľade Dukly Trenčín. 
V piatok 2. februára privítajú o 17. tej 
Detvu a v nedeľu 4. februára pocestujú 
do Liptovského Mikuláša.

Výsledky Tipsport ligy: 40. kolo 
v  piatok 26. januára HK Poprad - 
HC Nové Zámky 3:4sn (1:1, 2:2, 0:0 
- 0:0, 0:1), góly Popradu: 14. Andreas 
Štrauch (P. Svitana), 30. Radomír He-
izer (Š. Fabian, M. Petran), 33. Marcel 
Petran (D. Buc). 41. kolo v  nedeľu 
28. januára HKM Zvolen - HK Po-
prad 5:3 (2:1, 1:1, 2:1), góly Popradu: 
1. Patrik Svitana (S. Mlynarovič, P. 

König), 40. Peter König (L. Hvila, D. 
Brejčák), 46. Jindřich Abdul (Š. Fa-
bian).

Program Tipsport ligy: 42. kolo 
v  piatok 2. februára o  17. hod. HK 

Poprad - HC 07 Orin detva, 43. 
kolo v  nedeľu 4. februára o  17. 
hod. MHK 32 Liptovský Mi-
kuláš - HK Poprad.  (ppv)

Popradské basketba-
listky vstúpili v  sobotu 
do nadstavbovej časti 
skupiny 1-4 ženskej 
basketbalovej Extraligy 

prehrou 51:91 na pôde Good Angels 
Košice.

Do tabuľky nadstavby si tímy pre-
niesli vzájomné zápasy zo základnej 
časti. Už v  sobotu 3. februára priví-
tajú zverenkyne Milana Černického 
v rámci 2. kola nadstavby o 17.30 hod. 
v Aréne Poprad basketbalistky MBK 
Ružomberok.

Výsledok sk. 1-4 Extraligy žien: 
1. kolo v  sobotu 27. januára Good 
Angels Košice - BAM Poprad 91:51 
(51:22), najviac bodov BAMP: Eva 
Filičková - 10.

 Z  V  P B

1. GA Košice 7 6 1 13

2. Piešťany 7 5 2 12

3. Ružomberok 7 3 4 10

4. BAM Poprad 7 0 7 7

Tabuľka sk. 1-4 Extraligy žien

Program sk. 1-4 Extraligy 
žien: 2. kolo v  sobotu 3. febru-
ára o  17.30 hod. BAM Poprad - 
MBK Ružomberok.  (ppv)

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez dPH) takéto: 
1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných roz-
meroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 
opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za pl-
nofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzer-
cii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať 
slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

V stredu 24. januára sa odohra-
lo ôsme kolo Bowling Tour mesta 
Poprad 2017/2018. Hralo sa na 40 
stopovom mazaní, ktoré bolo pou-
žité na Majstrostvách SR dvojíc se-
niorov v sobotu 27. januára takisto 
v herni Citybowling Poprad.

Turnaj Bowling Tour mesta Poprad 
sa odohral v dvoch rundách a zúčast-
nilo sa ho 35 hráčov. V skupine A sa 
najviac darilo Antonovi Zoričákovi, 
ktorý  vyhral  základnú časť výko-
nom 1308 s priemerom 218,00 a v zá-
verečnom finále porazil Vladimíra 

Pavlikovského výkonom 221 s celko-
vým priemerom 218,43. V skupine B 
sa víťazom stal Stanislav Hertely finá-
lovým výkonom 183 s celkovým prie-
merom 173,38. Deviate kolo Bowling 
Tour mesta Poprad je na programe 
v stredu 7. februára.

Na prvom tohtoročnom šampio-
náte seniorských dvojíc sa v  sobotu 
zúčastnilo 21 tandemov. Titul Maj-
stra SR si z Popradu odniesli Ondrej 
Šovčík a Ján Debnár finálovým výko-
nom 885. Na druhom mieste skončila 
dvojica Pavol Kečkéš - Ľudovít Jurínyi 
a tretie miesto obsadili Igor Lendácky 
a František Kuziel.      (luk, brk)

Bowling
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Zablahoželali jubilantom

Pútavá expozícia preniesla Prešovský kraj do Bratislavy

4. 2. 2018 - Komorné hudobné divadlo 
Ostrava
J. Suchý - J. Šlitr
ŠESŤ žiEN HENRiCHA Viii.
Vstupné: 6 €

10. 2. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
S. Mrožek
STROSKOTANCi NA ŠÍROM
MORi - PREMiÉRA        Vstupné: 8 €

11. 2. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
S. Mrožek
STROSKOTANCi NA ŠÍROM
MORi - i. REPRÍZA        Vstupné: 8 €

18. 2. 2018 - DAD Prešov
O. Kolomijec FARAÓNi  Vstupné: 6 €

25. 2. 2018 - Nové divadlo Nitra ANNA 
FRANKOVÁ      Vstupné: 8 €

4. 3. 2018 - Divadlo Hľadanie Tlmače 
VŠETKO O MužOCH
Vstupné: 6 €

11. 3. 2018 - Divadlo KONTRA Spišská 
Nová Ves NENÁVidÍM
Vstupné: 6 €

18. 3. 2018 - CMD Starý Tekov 
O SKuTKOCH A JESTVOVANiACH                            
Vstupné: 6 €

25. 3. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
R. Fallet / V. Benko KAPuSTNiCA
Vstupné: 6 €

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2018
Poprad  - Spišská Sobota / 50. výročie divadla Commedia Poprad

Začiatok predstavení je vždy o 18. hod.
Vstupenky, info: MIK Poprad, tel. 052/16186, 052/772 17 00
 Commedia Poprad - tel. 0903 825 050.      PP-5

Prešovský kraj sa minulý 
víkend predstavil na naj-
väčšom slovenskom veľtrhu 
cestovného ruchu iTF Slova-
kiatour 2018. Od roku 2013 
zabezpečuje účasť a prezen-
táciu Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severový-
chod Slovenska. V  pútavej 
expozícii na ploche 180 m2 
sa návštevníci ocitli v  kraji 
kultúrnych pamiatok. Pre-
zentované boli aj prírodné 
zaujímavosti a  ďalšie atrak-
tivity na území kraja.

Expozícia ladená v  štýle 
hradnej galérie nesporne pat-
rila k  vizuálne najpútavejším 
miestam výstavy. Jednotlivé 
obrazy na starovekých mú-
roch boli pohľadmi na kul-
túrne pamiatky kraja (jedným 
z nich bol i oltár Majstra Pavla 
v Bazilike sv. Jakuba v Levoči - 
na foto). 

Prešovský kraj má na svo-

jom území takmer 4000 
väčších i menších kul-
túrnych pamiatok, šty-
ri zo siedmich lokalít 
UNESCO, najviac ob-
novovaných hradov, 27 
unikátnych drevených 
kostolíkov, kráľovské 
mestá, skanzeny či mú-
zeá a galérie s bohatými 
expozíciami.  V  Brati-
slave nechýbali ani in-
formácie o Vysokých 
Tatrách, Pieninách, 
NP Poloniny a  ďalších 
atraktivitách kraja. 

V  expozícii zastúpilo jed-
notlivé regióny kraja sedem 
oblastných organizácií ces-
tovného ruchu. Návštevníci 
sa mohli tešiť aj na ochutnáv-
ky výrobkov z Prešovského 
kraja, model Chodníka ko-
runami stromov Bachledka 
a  na miniatúry drevených 
chrámov.  Súčasťou pestrého 

programu bolo odovzdáva-
nie ocenení Najlepší v  ces-
tovnom ruchu Prešovského 
kraja za rok 2017 a  Vinum 
vinorum Slovaciae (1. Maj-
strovstvá slovenských vý-
robcov vín, ktorých orga-
nizátorom je Múzeum vín 
v Prešove). 

KOCR Severovýchod Slo-
venska predstavil v Bratislave 

aj nový pripravovaný 
produkt pútnického 
turizmu Svätomarián-
ska púť. Ide o  v pora-
dí  druhú prezentáciu 
na medzinárodných 
výstavách. V  minulom 
týždni bol produkt 
predstavený na výsta-
ve Regiontour v  Brne, 
ktorú navštívilo vyše 
30  000 návštevníkov. 
Po Bratislave spoznajú 
mariánske miesta na 
poľsko-slovenskom po-
hraničí aj návštevníci 

februárového veľtrhu Holi-
day World   v Prahe, v marci 
na veľtrhu GLOBalnie v Ka-
towiciach a  v  novembri na 
výstave TT vo Varšave. 

Projekt Svätomariánska 
púť („Svetlo z  východu“) je 
spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A Poľsko - Sloven-
sko 2014-2020. Projekt má za 
úlohu vytvoriť nový produkt 
cestovného ruchu, ktorý je 
inšpirovaný najznámejšou 
pútnickou trasou Santiago de 
Compostela. Súčasťou je do-
budovanie prvkov turistickej 
infraštruktúry na vybraných 
pútnických miestach . KOCR 
je jedným z 13 partnerov pro-
jektu.

„Zámerom celej expozície 
bolo preniesť  Prešovský kraj na 
štyri dni do Bratislavy a pred-
staviť  ho ako kraj plný pamia-
tok, nádhernej prírody a zážit-
kov. Návštevníkov sme pozvali 
do nášho kraja za  zábavou 
a  poznaním, a samozrejme 
i  na trávenie dovolenky pre 
celé rodiny,“ doplnil Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Se-
verovýchod Slovenska. (bče)

V  sobotu prijal v  obradnej sie-
ni mesta Poprad viceprimátor Igor 
Wzoš jubilantov, ktorí slávili svo-
je narodeniny v  januári. 85 rokov 
oslavovala Elena Lackovičová, 80 
rokov Mária Bereczová, Katarína 
Girgašová, Margita Kuchtová, Anna 
Svinčiaková, Ondrej Bičár, 70 rokov 
Oľga Čečotová (na foto), 90 rokov 
Ján Spišák, 80 rokov Alžbeta Šulí-

ková, 70 rokov Anna Jančová, Mar-
ta Jochová, Alžbeta Kulpová, Anna 
Labovská, Mária Magdová, Eva 
Pavlovčinová, Veronika Selepová, 
Jozef Janigloš, Juraj Jelok, Richard 
Jurkovič, Ján Slavkovský. Sobotňaj-
šieho slávnostného prijatia sa zú-
častnili aj 70 ročná Ružena Janiglo-
šová, ktorá oslavovala svoje životné 
jubileum ešte v auguste a  70 roční 

Helena Luptáková a  František 
Hurtuk, ktorí mali narodeniny 
v novembri. Januárových oslá-
vencov prijal v sobotu aj posla-
nec Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad Rudolf Kubus. K 
75 rokom zablahoželal Juliane 
Gontkovičovej, Žofii Kubu-
sovej, Margite Rogozovej, La-
dislavovi Kišidajovi, Jozefovi 
Krolákovi, Jozefovi Ratkošo-
vi, Mikulášovi Saloňovi, k 70 
rokom Tomášovi Bartečko-
vi a Mikulášovi Černákovi.


