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Novoročný príhovor primátora mesta Poprad
Vážení Popradčania,
prihováram sa k vám vo 

chvíli, keď sme ešte všetci plní 
dojmov z doznievajúcich via-
nočných sviatkov. Vianoce sú 
obdobím, kedy sa viac venu-
jeme svojim rodinám, svojim 
blízkym, ale aj priateľom a zná-
mym. Aj pre mňa sú Vianoce 
v prvom rade rodinným sviat-
kom, kedy si pripomíname jed-
nu z najvýznamnejších udalostí 
v histórii ľudstva.

Keď sa ohliadneme za uply-
nulým rokom 2014, priniesol 
nášmu mestu mnoho pozitív-
neho. V meste pribudlo viace-
ro zrekonštruovaných úsekov 
chodníkov, ciest a nových det-
ských ihrísk. Mesto investovalo 
do skvalitnenia školských i pred-
školských zariadení. V závere 
roka bola ukončená ďalšia etapa 
výstavby Národného tréningo-
vého centra Slovenského futba-
lového zväzu, ktoré po úplnom 
dokončení posunie výrazne 
dopredu naše mesto nielen na 
slovenskú futbalovú mapu, ale 
verím, že aj oveľa vyššie.

Rok 2014 však bol aj volebným 

rokom, ktorý priniesol zmenu 
na poste primátora Popradu. Do 
volieb som vstupoval s veľkou 
pokorou, ale i vierou, že spoloč-
ne môžeme Poprad posunúť ďa-
lej. Väčšina z vás sa rozhodla dať 
mi dôveru na 
najbližšie štyri 
roky. Netajím 
sa tým, že mo-
jím zámerom, a 
tak aj budujem 
svoj pracovný 
tím, je prá-
ca pre mesto 
na najbližších 
osem rokov. 

Ak chceme 
posunúť naše 
mesto ďalej, 
musíme mať 
jasnú víziu, kam sa chceme po-
sunúť o päť, desať či dvadsať 
rokov. Jednou z mojich priorít 
v najbližšom období bude vy-
pracovanie takejto vízie pre naše 
mesto Poprad na najbližších 
dvadsať rokov. Ak vieme, kam sa 
chceme dostať, vieme si stanoviť 
aj jednotlivé kroky, ako sa k to-
muto stavu dopracovať. Jednou 

z platforiem, ktorá môže prispieť 
k vypracovaniu strategickej vízie 
pre mesto Poprad je program 
Popradčania sebe, s ktorou vyšlo 
občianske združenie Pre mesto.

Jasne stanovená vízia rozvoja 
mesta na dlhšie 
obdobie, ktorá 
nájde širokú 
podporu nie-
len v mestskom 
zastupiteľstve, 
ale aj u širšej 
verejnosti, je 
predpokladom, 
aby sa s ňou 
stotožnila väč-
šina obyvateľov 
nášho mesta. 
Jednotlivé do-
kumenty, ako 

územný plán mesta či program 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja by mali pomáhať napĺňať 
túto víziu. Ak vieme, že na sídlis-
kách je problém s parkovaním či 
nedostatkom zelene, nie je možné 
na úkor parkovísk či zelene stavať 
polyfunkčné objekty, na ktoré sa 
už stali ľudia takmer alergickí. Dl-
hodobá vízia mesta v spojitosti s 

nadväzujúcimi dokumentami by 
tiež mali zamedziť situáciám, aby 
napríklad v dotyku s obytnou zó-
nou vyrástla fabrika.

Veľký dôraz chcem v nasledu-
júcom období klásť na cestovný 
ruch. Aquacity je príkladom, že 
kvalitný produkt dokáže pritiah-
nuť do mesta množstvo turistov. 
Národné tréningové centrum 
môže byť jedným z produktov 
cestovného ruchu, ktorý bude 
môcť Poprad ponúkať, a ktorý 
môže do nášho mesta pritiahnuť 
ďalších turistov. V spolupráci so 
Slovenským futbalovým zväzom 
a Aquacity bude potrebné ve-
novať pozornosť dobudovaniu 
parkovacích miest pre potreby 
tréningového centra.

Veľký potenciál vidím aj v roz-
voji kultúrneho cestovného ru-
chu. Myslím si, že stále nevieme 
doceniť význam Spišskej Soboty, 
ktorá je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. Úplne novou výzvou 
pre mesto je nález hrobky ger-
mánskeho kniežaťa v Matejov-
ciach. Po konzervácii by sa mal 
celý nález vrátiť do Popradu.

(Pokračovanie na str. 3)

Popradské Vianoce 2014 boli tohto roku 
plné rozmanitých podujatí. Okrem tra-
dičných pribudol aj projekt Zimné ra-
dovánky 2014. Programy počas neho finančne podporilo Ministerstvo 
dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR. Prebiehal od 24. do 30. 
decembra a zaradil sa doň Živý betlehem, vianočný koncert s Nataschou 
Wright, country koncert Vianočné Mince vo fontáne, predsilvestrovská 
show s Ujom Ľubom, koncert kapiel Six and Kristy a City (viac na 4. 
str.) a napokon i Hviezdny spevácky koncert (na foto Dominika Gorec-
ká & band s dievčatami zo ZUŠ na Letnej ul. a spevák Samuel Tome-
ček) v posledný decembrový utorok.      FOTO - Silvia Šifrová

V  nedeľu podvečer sa v  Kostole sv. Egídia v  Poprade konal  kon-
cert študentov konzervatória v  Bratislave a  Žiline. Zazneli na 
ňom známe vianočné piesne a koledy v podaní Miriam Trembáčo-
vej, Pavly Hudzíkovej, Lenky Spodniakovej, Veroniky Gregušovej, 
Adama Nádlera a  Michala Klasa. Publikum ocenilo aj skladbu, 
ktorú skomponoval jeden z  interpretov Michal Klas. Jeho pieseň 

Ave Maria mala na popradskom koncerte 
premiéru a  v  sprievode autora ju zaspieva-
la Pavla Hudzíková. Mladých nadaných 
umelcov na klavíri sprevádzala Patrícia Gre-
gušová.                FOTO – Silvia Šifrová
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Stručne

Prvé dieťa
až 2. januára

• MESTSKÉ zastupiteľstvo v Po-
prade bude v 1. polroku 2015 za-
sadať 11. februára, 22. apríla a 17. 
júna, vždy o 9. hod. Informatívne 
MZ bude zvolané 26. augusta. 
Mestská rada mesta Poprad zasad-
ne 19. apríla, 15. júna a informa-
tívne 24. augusta, vždy o 11. hod.• MINISTER zdravotníctva 
SR odvolal 17. decembra 2014 z 
funkcie generálneho riaditeľa Ne-
mocnice Poprad Jozefa Tekáča a 
od 18. decembra 2014 vymenoval 
na tento post Jozefa Naščáka.• PREDSTAVITELIA vedenia 
mesta Poprad sa v predvianoč-
nom čase stretli so zástupcami 
mládežníckeho parlamentu a 
popradských stredných škôl. 
Hovorili o možnostiach vzájom-
nej spolupráce a podpory aktivít 
mladých ľudí zo strany mesta.• V POSLEDNÝ deň roka 2014 
sa na ľadovej ploche klziska v No-
vom Smokovci uskutočnil 1. ročník 
turnaja v Tatranskom karlingu. 
Na znovuoživenie tejto športovej 
disciplíny, ktorá sa hrávala v regió-
ne už pred sto rokmi, sa podujala 
OO CR Vysoké Tatry - Podhorie. 
Ide vlastne o hádzanie drevených 
„kameňov“ na zamrznutú plochu. 
V súťaži družstiev zvíťazili hráči 
SC 1896 Štrbské Pleso, medzi jed-
notlivcami získal pohár s titulom 
Tatranský karlinger Igor Wzoš.

Témou bola vízia rozvoja mesta
i prezidentská kancelária

Tesne pred vianočnými sviatkami privítal pri-
mátor mesta Jozef Švagerko na popradskej radni-
ci prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý je rodákom 
a  občanom Popradu. Hlavnou témou stretnutia 
bola pripravovaná vízia rozvoja mesta. 

Prezident SR uviedol: „V prvom rade som zabla-
hoželal novému poprad-
skému primátorovi k zvo-
leniu. Som rád, že sa do 
funkcie dostal človek, kto-
rý rozumie financiám, je 
ekonóm, účtovník a  ako 
som počúval jeho víziu 
a víziu vedenia mesta, te-
ším sa a držím prsty, aby 
sa tieto plány realizovali. 
Rozoberali sme túto víziu 
a rád som sa do tejto dis-
kusie zapojil ako občan 
tohto mesta aj ako prezident. Najmä v tom, ako sa dá 
tomuto mestu a regiónu pomôcť.“ 

Popradský primátor doplnil: „Stretnutie bolo viac 

o vízii, kam chceme Poprad dostať o 20 rokov, akým 
smerom chceme, aby sa uberal - či riešiť vysoké škol-
stvo, čo s  námestím, Duklianskymi kasárňami, ako 
dotiahnuť ľudí do centra a pod. Poprad je špecifický 
v tom, že sa skladá z piatich „miest“ a z tej nevýhody 
chceme urobiť výhodu - dostať ľudí do Veľkej, Soboty, 

Stráží, Matejoviec, centra, 
do ktorého chceme získať 
určitú atraktivitu. Pán 
prezident je domáci, vie 
o  Poprade veľa a  verím, 
že aj jeho nápady a  vízie 
budeme tiež vedieť do-
stať do reálnej podoby.“ 
Na stretnutí prezidenta 
s  predstaviteľmi  mesta 
sa dotkli aj otázky vytvo-
renia prezidentskej kan-
celárie v  Poprade. Mesto 

sa o to veľmi usiluje, vhodný priestor musí byť iba 
v rámci štátnych alebo mestských budov. A. Kiska 
by skôr privítal komornejšie prostredie.  (mar)

Prezident obedoval na Štedrý deň so seniormi
Vzácny hosť zavítal na Šted-

rý deň do Zariadenia pre se-
niorov na Komenského ulici 
v Poprade.

Slovenský prezident Andrej 
Kiska v  sprievode primátora 
mesta Jozefa Švagerka prišiel 
k  sviatočne prestretému obed-
ňajšiemu stolu medzi starších 
občanov. Neprišiel s prázdnymi 
rukami, ale venoval im práčku, 
ktorú prevzal riaditeľ Centra 
sociálnych služieb v  Poprade 
Jozef Košický, a ktorá poslúži 
pre potreby zariadenia. Starkých 

Dlhoročnú tradíciu podáva-
nia vianočnej kapustnice ľuďom 
bez prístrešia dodržal i nový pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko 
s manželkou Vierou.

Na poludnie na Štedrý deň prišli 
medzi bezdomovcov do Zariade-
nia sociálnych služieb pre občanov 
bez prístrešia na Levočskej ulici, 
aby im spríjemnili chvíle Vianoc. 

Vianočný obed dostalo 30 ľudí ži-
júcich prevažne na ulici, priprave-
ných bolo ďalších 40 porcií kapust-
nice a filé so zemiakovým šalátom, 
ktoré mohli prísť skonzumovať 
ďalší občania bez strechy nad 
hlavou počas celého dňa. V areáli 
zariadenia slúži bezdomovcom 
veľký stan, ktorý predpoludním 
v ten deň obývalo 6 ľudí. Poprad-

Ľudia bez domova nezostali hladní

potešil i goralskou vinšovačkou, 
pobudol s  nimi pri sviatočnom 
jedle a  prehodil zopár slov. Po-
tešilo ho, že pri stole uvidel 
svoju učiteľku ruštiny, čo ho 
v spomienkach vrátilo do rokov 
detstva a mladosti. Prezident sa 
seniorom prihovoril, akoby sa 
prihováral svojim starým rodi-
čom či rodičom: „Ďakujem vám 
za váš podiel na rozvoji našej 
krásnej krajiny, pre ktorú ste celý 
život tvrdo pracovali. Za to vám 
patrí obrovská vďaka a úcta.“ Za-
želal im, aby im vydržalo zdravie, 

a aby teplo, ktoré je medzi ľuďmi 
počas vianočných sviatkov, zo-

stalo medzi nimi čím dlhšie - 
ideálne po celý rok.  (mar)

ský primátor v sprievode vicepri-
mátora Pavla Gašpera a vedúcej 
sociálneho odboru MsÚ Etely 
Lučivjanskej si pozrel možnosti, 
ktoré sú pripravené pre občanov 
bez prístrešia, ako aj priestranstvo, 
na ktorom môže v  budúcnosti 
pribudnúť ďalšie bývanie pre so-
ciálne odkázaných občanov a  ich 
rodiny.   (mar)

V  prvý januárový deň sa ne-
narodilo v  Nemocnici Poprad 
žiadne dieťa. Prvé sa vypýtalo na 
svet až 2. januára 2015. O  3.32 
hod. porodila dievčatko mamič-
ka Ľubica Lapšanská z Popradu. 
Vážilo 3350 g a meralo 50 cm. Je 
to jej prvorodené dieťa a dostalo 
meno Saskia.  (ppm)
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Krátke správy

Celkom
pokojná noc

rušný Silvester

Mestská polícia Poprad do-
hliadala počas Silvestra na po-
riadok predovšetkým na po-
pradskom námestí, ale aj v iných 
častiach mesta. Podľa náčelníka 
MsP Poprad Jaroslava Marušina 
sa počas osláv Nového roka neu-
dialo nič mimoriadne.

Mestskí policajti boli privolaní 
k  jednej roztržke, ktorá bola spô-
sobená pod vplyvom alkoholu, 
viackrát zabezpečovali poriadok 
formou dohovoru a na druhý deň 
riešili zopár prípadov zatúlaných 
psov, ktorí odbehli od majiteľov 
pravdepodobne pre hluk explodu-
júcej pyrotechniky.  (ppp)

Vrtuľníková záchranná zdravot-
ná služba ATE Poprad zasahovala 
počas silvestrovského popoludnia. 
Privolali ju na pomoc k 21-ročné-
mu Poliakovi, ktorý vypadol zo ste-
ny pri výstupe na Slavkovský štít. 
Horolezca  za pomoci člena HZS 
zakrátko lokalizovali, no lekár mo-
hol na mieste už len skonštatovať 
smrť. Vrtuľník so záchranárskym 
tímom z  Popradu letel počas sil-
vestrovského večera do Vysokých 
Tatier po druhýkrát. Pomoc po-
trebovala 36-ročná česká turistka, 
ktorá sa počas zostupu z Východ-
nej Slavkovskej veže pošmykla 
na snehu a  padala približne 200 
metrov. V teréne ju lekár leteckých 
záchranárov, aj pracovník HZS 
ošetrili. S poranením hlavy, rame-
na, chrbtice aj dolnej končatiny ju 
letecky transportovali do Nemoc-
nice Poprad.  (zut)

Vianoce mali aj opustené psíky v popradskom útulku. Ľudia s dobrým srd-
com im v pondelok 29. decembra prinášali počas celého popoludnia dob-
roty zo štedrovečerného stola, rôzne maškrty, ale aj praktické darčeky ako 
deky, vôdzky, hračky a podobne. Popradskému útulku pomáhajú dobrovoľ-
níci z neziskovej organizácie Cesta za domovom, aj vďaka ktorej sa poda-
rilo nájsť domov už desiatkam psíkov. Momentálne je v útulku umiestne-
ných zhruba 25 štvornohých chlpáčov.       FOTO - Marek Vaščura

Tretí ročník vianočného benefičného koncertu sa uskutočnil deň pred 
Silvestrom v Grandhoteli Bellevue v Novom Smokovci. Publikum si vy-
chutnalo vianočné piesne a piesne o láske v podaní Katky Koščovej, Mir-
ky Partlovej a Leony Machálkovej. Výťažok zo vstupného bol venovaný 
detskému oddeleniu Nemocnice Poprad a katolíckej charite vo Vysokých 
Tatrách. Symbolické šeky si prevzali od výkonnej riaditeľky OO CR Lenky 
Maťašovskej a primátora Mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša primárka Beáta 
Šoltýsová a sestra Benjamína Novotná.           Foto - Silvia Šifrová

Novoročný príhovor primátora mesta

Pred Vianocami sprístupnili 
na Hrebienku nový Tatranský 
ľadový dóm. Tesári ho stavali 13 
dní a použili na jeho výstavbu až 
380 ľadových blokov. Otvorenie 
organizátori venovali láske, a to 
v  podobe originálnych ukážok 
zo slávneho muzikálu Rómeo 
a  Júlia v  podaní hercov  Novej 
scény v  Bratislave (na foto), či 
nezabudnuteľných nádherných 
tónov harfy. Aj posledné minú-
ty roku 2014 patrili v  ľadovom 
dóme láske. Mladý Košičan tam 
požiadal svoju priateľku o  ruku. 
Ľadový chrám je otvorený denne 
a pre návštevníkov je prístupný 
zadarmo. Každú nedeľu o  15.30 
hod. sa tam konajú zaujímavé 
podujatia. Najbližšie v nedeľu 11. 
januára sa uskutoční Hair spray 
show.    FOTO - Silvia Šifrová

Našou úlohou, v spolupráci s 
Podtatranským múzeom, bude 
pripraviť pre tento výnimočný 
nález primerané podmienky 
na prezentáciu. Už doterajšie 
vyjadrenia odborníkov hovo-
ria o tom, že nález hrobky ger-
mánskeho kniežaťa v Poprade-
-Matejovciach je jedinečným v 
celoeurópskom meradle, a tak 
by sme sa k nemu mali správať 
aj my. Ponuku atrakcií pre tu-
ristov by mohla v budúcnosti 
rozšíriť aj vhodná prezentácia 
zaniknutej dediny Stojany, ktorá 
je taktiež národnou kultúrnou 
pamiatkou. Čím viac zaujíma-
vostí a atrakcií ponúkneme 
turistom, tým dlhšie ich tu do-
kážeme udržať. Keďže cestovný 
ruch je o spolupráci viacerých 
subjektov, chceme ešte viac zin-

tenzívniť pôsobenie Popradu v 
Oblastnej organizácii cestovné-
ho ruchu Región Vysoké Tatry, 
ako aj spoluprácou s okolitými 
mestami a obcami.

Veľkú pozornosť chcem v 
nasledujúcom období veno-
vať aj skvalitneniu podmienok 
pre školstvo. Kým ponuka zá-
kladného a stredného školstva 
v Poprade je relatívne dobrá, 
pociťujeme hendikep v podo-
be chýbajúcej vysokej školy v 
našom meste. Aj keď zrejme sa 
nám tu asi nepodarí dostať vyso-
kú školu, mojím zámerom bude 
dostať do Popradu aspoň fakultu 
jednej z vysokých škôl s tech-
nickým zameraním. Myslím si, 
že v meste je viacero podnikov, 
kde by absolventi takejto fakulty 
našli uplatnenie. V spolupráci 
s podnikmi na území mesta by 

mohla táto fakulta pripravovať 
odborníkov na základe konkrét-
nych požiadaviek a potrieb.

Stálu pozornosť chcem ve-
novať aj bežným problémom, s 
ktorými sa denne stretávame. 
Doprava, bezpečnosť, čistota a 
poriadok, starostlivosť o senio-
rov, aj to sú oblasti, na ktoré ne-
môžeme zabudnúť.

Vážení Popradčania, na záver 
vám chcem ešte raz poďakovať 
za dôveru, ktorú ste mi dali v 
uplynulých komunálnych voľ-
bách. Urobím všetko preto, aby 
som vás nesklamal. Zároveň 
vám všetkým prajem v novom 
roku 2015 hlavne pevné zdra-
vie, šťastie, ako aj veľa nápadov 
a spokojných chvíľ prežitých v 
našom meste Poprad.

Jozef Švagerko,
primátor mesta Poprad

(Dokončenie zo str. 1) • PREŠOVSKÝ samosprávy 
kraj získal od Európskej investič-
nej banky 25 miliónov eur na fi-
nancovanie rozvojových zámerov 
kraja. Úverovú zmluvu podpísal 
krátko pred Vianocami v Luxem-
burgu predseda PSK Peter Chu-
dík a  viceprezident EIB László 
Baranay.• V  LYŽIASRSKYCH stre-
diskách v  Tatranskej Lomnici 
a  v  Jasnej dohliada na bezpeč-
nosť lyžiarov Skipatrol. Tzn. biela 
hliadka na lyžiach sa pohybuje na 
svahoch denne s cieľom výchovy 
a  zvýšenia bezpečnosti lyžiarov 
na zjazdovkách. • PRVÁ Babská jazda v  roku 
2015 sa v popradskom kine usku-
toční v  utorok 13. januára. Pre-
mietať sa bude francúzska komé-
dia Sex v Paríži.• KLASICKÉ papierové  kol-
kové  známky  viac nie je možné 
použiť na úhradu poplatkov. Od 
prvého januára ich nahrádza 
moderný platobný systém E-KO-
LOK. Občania môžu staré kolky 
bez poplatku vrátiť do 30. novem-
bra 2015 na všetkých pobočkách 
Slovenskej pošty.
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Deti dostávajú aj nezvyklé mená

Poprad si uctil darcov krvi z celého regiónuVďaka
sponzorom Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko prijal 

krátko pred Vianocami v obradnej sieni MsÚ v 
Poprade darcov krvi, ktorí boli Slovenským Čer-
veným krížom ocenení zlatou a diamantovou 
Janského plaketou a Kňazovického medailou. 

„Som veľmi rád, že moje pozvanie prijali nielen 
Popradčania, ale aj obyvatelia okolitých miest a 
obcí. Chcem, aby sme to spoločne vnímali ako po-
solstvo, že dobré skutky v Poprade nerozlišujeme 
podľa toho, kto sa kde narodil, ale v prvom rade 
podľa ich skutočnej podstaty. A aj keď naše mestá 
a obce od seba delia kilometre, verím že aj toto 

stretnutie bude jedným z krokov, vďaka ktorým 
budeme mať k sebe ľudsky stále bližšie a bližšie,“ 
uviedol popradský primátor, ktorému pri sláv-
nostnom prijatí asistoval aj 2.viceprimátor Pavol 
Gašper. Stretnutia sa zúčastnilo 14 darcov krvi. 
Jozef Švagerko vyslovil presvedčenie, že spoloč-
nosť začne byť voči šľachetnej pomoci darcov krvi 
vnímavejšia a získajú tak postavenie, ktoré im 
právom patrí. „Toto slávnostné prijatie nech je sig-
nálom, že v našom meste preto urobíme maximum. 
Ďakujem vám v mene Popradu a jeho obyvateľov,“ 
uzavrel poďakovaním Švagerko.  (mag)

Mestský úrad Poprad, odde-
lenie kultúry, CR a prezentácie 
mesta vyslovuje úprimné po-
ďakovanie všetkým sponzorom 
podujatí, ktoré boli realizované 
pre deti v rámci Popradských 
Vianoc 2014 (Príchod Mikuláša, 
Putujúci Mikuláš, Predsilvestrov-
ská detská show a iné): Multi Ves-
te Slovakia 2 s.r.o., Siemens s.r.o., 
Kaufland Poprad.  (ppp)

Otvorenie hraníc, nám Slo-
vákom neprinieslo len bez-
problémové cestovanie, ale aj 
častejšie uzatváranie partner-
stiev a manželstiev s cudzinca-
mi. Tým pádom aj nezvyčajné 
mená pre novorodeniatka. 

Za rok 2014 sa na Slovensku 
narodili dievčatká, ktorým dali 
rodičia meno Sukaina, Netanya, 
Panchewa alebo Yora. Chlapčen-
ské mená nezaostávajú v origina-
lite Bentley, Bono, Junior, Sydney 
a dokonca aj Žófia alebo Veroni-
ka - čo sú na Slovensku zvyčajne 
dievčenské mená. Samozrejmos-
ťou sú mená z telenoviel. Zvyčaj-

ne ide o mená venezuelského ale-
bo tureckého pôvodu Fatemeh, 
Felia, Onur. Novinkou nie sú ani 
rozprávkové postavičky a Kitty 
je okrem mačiatka aj minimálne 
jedno slovenské dievčatko.

Ako sa takéto mená dostanú 
do matričnej knihy? Ak rodič 
hodnoverne dokáže, že meno 
existuje a má pôvod v inej kraji-
ne, matrikárka meno zapíše.

Tieto mená sú však ojedi-
nelé, už viac rokov po sebe si 
držia prím ako najpoužívanej-
šie mená Sofia, Ema, Nina a  z 
chlapčenských Adam, Jakub 
alebo Tomáš.  (ddž)

Ďalším podujatím 
v  rámci Zimných ra-
dovánok 2014 bolo v 
posledný decembrový 
pondelok popoludní 
na Námestí sv. Egídia 
v  Poprade vystúpe-
nie dvoch domácich 
kapiel. Popradskému 
obecenstvu sa v  mra-
zivom počasí predsta-
vila skupina Six and 
Kristy a  skupina City.  
FOTO - Marek Vaščura

Poprad počas Zimných radovánok 2014 očarili americké divy. Ich líderka Natascha Wright sa spoločne s Alfredom McCrarym pred-
stavila v  piatok 26. decembra v  Kostole sv. Egídia v  rámci vianočného koncertu, kde si zaspievali aj popradské divy Laura Mária Kolego-
vá a  Dominika Gorecká. Vrcholom bol exkluzívny koncert v  nedeľu 28. decembra v  popradskom dome kultúry. Natascha Wright, už ako 
súčasť American Divas, Alfred McCrary, gitarový virtuóz Henry Tóth, či zabávač a  spevák Vláďa Hron v  sprievode domácej kape-
ly Štvorka ponúkli, divákom nezabudnuteľný zážitok.             FOTO - Marek Vaščura

V nedeľu 28. decembra na Námestí sv. Egídia v Poprade nechýbal v boha-
tom programe Zimných radovánok 2014 ani známy detský zabávač ujo 
Ľubo z Košíc, ktorý po roku do nášho mesta opäť priniesol Predsilvestrov-
skú detskú show. Pomáhali mu aj rozprávkové bytosti a Mikuláš s čertom.
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nominácia na cenu Mesto chce rozšíriť prímestské rekreačné lesy
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schvá-

lilo vyhlásenie lesov mesta Poprad v okolí 
Kvetnice o celkovej výmere 719,69 ha za lesy 
osobitného určenia. V  súvislosti s  obnovou 
plánu starostlivosti o les na roky 2016 - 2025 
tak na návrh spoločnosti Mestské lesy s.r.o. 
Poprad budú zaradené do kategórie prímest-
ských rekreačných lesov, s významnou zdra-
votnou, kultúrnou a rekreačnou funkciou. 

Osobitný režim hospodárenia spočíva vo 
vypracovaní koncepcie úpravy lesných a neles-
ných komplexov v tesnej blízkosti mesta tak, 
aby spĺňali podmienky kladené na krátkodobú 
rekreáciu obyvateľov mesta. Obhospodarova-
nie lesných pozemkov tak bude plne koreš-
pondovať s potrebou usmernenia biologických 
zásahov vo vybraných jednotkách priestoro-
vého rozdelenia lesa, s ohľadom na ich prvo-
radú rekreačnú funkciu. Pre Popradčanov sa 
tak vytvoria lepšie podmienky na jednodňovú 
rekreáciu, prechádzky, rekreačné športovanie, 

kondičnú turistiku, poučenie a poznávanie. 
„Naša spoločnosť sa aktualizáciou existencie 
rekreačných lesov Kvetnica snaží tento proces 
usmerniť, koordinovať, ale hlavne zlepšiť jeho 
kvalitu vybavením územia funkčnými zaria-
deniami. Pre zatraktívnenie územia navrhu-
jeme zriadiť oddychové zóny s  novými ohnis-
kami, altánkami, bufetmi. K dispozícii je aj 
projekt  výskumu a  prezentácie archeologickej 
lokality Zámčisko - tzv. Popradský hrad, kto-
rého realizácia sa očakáva v  budúcom období. 
V  lokalite Zámčisko sa pritom navrhuje aj vy-
budovanie archeoparku s  vyhliadkovou vežou. 
V  neposlednom rade je potrebné dobudovať 
pevnú lesnú cestu v  okolí Kvetnice, za účelom 
vytvorenia 10 km dlhého cyklistického okru-
hu mestskými lesmi,“ uviedol riaditeľ Mest-
ských lesov Róbert Dula. O  finančné zdroje 
na realizáciu uvedených zámerov sa bude 
spoločnosť uchádzať z  operačného programu 
PRV SR na roky 2014 - 2020.  (mag)

Linka Mestskej hromadnej 
dopravy v Poprade č. 8 - Objav 
Poprad/Discover Poprad je no-
minovaná na ocenenie Najlepší 
v cestovnom ruchu Prešovského 
samosprávneho kraja v kategó-
rii Produkt CR.

Ocenenie pripravuje Krajská 
organizácia CR Severovýchod 
Slovenska v spolupráci s PSK. 
Prestížne ocenenie má poukázať 
na kvality osobností, zariadení, 
zamestnancov a produktov pat-
riacich k špičke v cestovnom ru-
chu na severovýchode Slovenska. 
Ocenenie sa udeľuje v kategóri-
ách Osobnosť a Produkt CR, kde 
o víťazoch rozhodne odborná po-
rota a Zariadenie a Zamestnanec 
CR, kde rozhoduje verejnosť v 
ankete na stránke www.po-kraj.
sk do 15. januára.  (ppp)

Poslanci vstupujú do nového roka s rôznymi želaniami
Poslanci Mestského zastupiteľstva v  Poprade vstúpili do nové-

ho roka 2015 s rôznymi prianiami. Popradčanom zaželali predo-
všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom živote i práci. 
Opýtali sme sa ich: Čo si najviac želáte, aby sa vám splnilo vo vašej 
poslaneckej práci v novom roku?

Milan Baran: „Želám si, aby občania Popradu 
boli spokojní s našou prácou, preto musíme byť ak-
tívni a reagovať na ich podnety a požiadavky. Želám 
si tiež, aby sme pripravili a schválili nové koncepčné 
materiály tak, ako sa podarilo schváliť generel zele-
ne. Aby sa podarilo schváliť materiály, ktoré posunú 
mesto Poprad do ďalšieho rozvoja. Samozrejme ne-

môžem vynechať zdravie, šťastie a spokojnosť. To želám každému 
občanovi mesta Poprad.“

Estera Bohunická: „Jeden z  bodov môjho volebného progra-
mu sa mi splnil už v predstihu v decembri, a to, že 
mestské lesy sa prekvalifikujú na lesy osobitného 
určenia a budú slúžiť na rekreáciu, šport a oddych 
pre Popradčanov. Dúfam, že sa podarí splniť i ďal-
šie moje želanie - znovuotvorenie kina Tatran, aby 
mesto mohlo prispieť na digitalizáciu kina, ktorá 
je podmienkou jeho opätovného fungovania. Tiež 
by som si želala, aby sa stále zlepšovalo životné prostredie pre Po-
pradčanov - mesto bolo zelenšie, bral sa ohľad na ekológiu a betó-
nové plochy neprevážili nad trávnatými.“

Slavomír Božoň: „Želám si, aby sa v roku 2015 na-
štartoval proces aktualizácie územného plánu, ktorý 
je jeden z najdôležitejších dokumentov pre efektívne 
riadenie mesta. Taktiež pevne verím, že sa v tomto 
roku vytvoria účinné systémové nástroje pre spravod-
livé a transparentné prerozdeľovanie financií z rozpoč-
tu mesta pre všetky mládežnícke športové a záujmové 

kluby v meste Poprad.“
Peter Brenišin: „Ako lekár by som chcel všetkým Po-

pradčanom do roku 2015 zaželať hlavne pevné zdravie. 
Všetkým želám spokojný život a veľa úspechov. Želám 
si, aby sme aj my, poslanci urobili v roku 2015 všetko 

preto, aby sa ľuďom v našom meste žilo 
dobre a aby boli spokojní.“

Peter Gápa: „Patrím medzi skúsených „harcovní-
kov“ a preto by som si prial čo najviac dobrých roz-
hodnutí pre občanov mesta Poprad, konštruktívne 
poslanecké rokovania, aby všetci poslanci boli zdra-
ví a aby sme mohli spolupracovať. Potenciál je veľký 

a v meste je toho veľa, čo môžeme hodnotiť a zveľaďovať. Doba je 
ťažká, ale Poprad je jedno z najkrajších miest na Slovensku a preto 
mu prajem, aby bol ešte krajší. O to by sme sa mali snažiť najmä 
my, poslanci ešte vo väčšej miere ako doteraz.“

Pavol Gašper: „Okrem toho, že by som chcel splniť, čo som si 
predsavzal v predvolebnom programe, čoho je samozrejme veľa, tak 

mojím najväčším prianím je, aby som každý deň 
stretával usmiatych radostných Popradčanov. Mojou 
najväčšou prioritou stále boli a zostávajú ľudia. Pre 
mňa bude najcennejšie, ak sa vytvorí otvorená komu-
nikácia s  ľuďmi, oživí ich aktívny prístup ku správe 
mesta, aby tá letargia a pasivita vymizla a občania 
začali chápať, že mesto je ich, že oni sú tí, ktorí o ňom 

rozhodujú, ako o svojej vlastnej peňaženke, či vlastnom byte. Takisto 
môžu rozhodovať prostredníctvom poslancov a mestského úradu.“

Ondrej Kavka: „Prajem všetkým, aby si do nového roku odniesli 
dobrú náladu či v  práci, či v  súkromnom živote 
a darilo sa im. Aby pekné chvíle prežívali spolu so 
svojimi najbližšími a tým pádom si myslím, že budú 
mať naplnený život a budú lepšie znášať ťažké chví-
le, ktoré nás môžu čakať. Môj volebný program je 
dosť náročný. Určite by som bol rád, aby sa realizo-
valo, to čo mám pripravené, či prekrytie ulíc alebo 
turistický vláčik - veci, čo viem, že centrum mesta potrebuje. Keby 

sa mi aspoň niečo čiastkovo podarilo, tak budem veľ-
mi rád, lebo viem, že je to potrebné.“  

Bohumil Košický: „V prvom rade želám všet-
kým pokoj, mier a spokojnosť. Želám si, aby sme 
všetci poslanci našli spoločnú reč pre Poprad, aby 
jeho občania boli spokojní. Želám si tiež, aby nám 
pomohli dotvárať mesto.“

Adrián Kromka: „Mojím novoročným želaním sú šťastné poprad-
ské deti, vzdelaná mládež, úspešní rodičia a spokojní starí rodičia, 
ktorí dôstojne žijú svoju jeseň života v našom meste. 
Želám si, aby nové vedenie mesta pokračovalo v na-
šich úspešných krokoch a v nastúpenom trende rozvoja 
mesta Poprad. Aby v práci poslancov na prvom mieste 
boli vždy záujmy mesta a jeho obyvateľov. Želám si 
viac spolupráce, porozumenia a solidarity. Aby sa sny 
a plány Popradčanov premieňali na realitu, rovna-
ko, aby sa na realitu premieňali veľké vízie a zámery, ktoré prinesú 
nášmu mestu ďalší rozvoj a prosperitu.“        (mar, mav)

(Dokončenie v budúcom čísle)
FOTO - Richard Gerényi
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KulTúrNy KaleNdár Na jaNuár 2015

Nedeľa 11. január / 10. hod. divadelná sála Domu kultúry v  Poprade
VERTE NA ZÁZRAKY
Zázrak v podaní detí zo Súkromnej materskej školy Stella. Spoločne s 
nimi sa prenesieme do sveta víl a škriatkov, ktorým na ceste  kúziel  budú 
svietiť mušky Svetlušky.       Vstupné:  1,50 €

Sobota 17. január / 18. hod. divadelná sála Domu kultúry v  Poprade
TATRAS TALENT CUP /  GALASHOW
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA POPRAD JOZEFA ŠVAGERKA 
Výber slovenských finalistov Tatras Talent Cup 2015 bol realizovaný z 
účastníkov STF 2014 a VTF 2014 výhercov zlatých miest s najväčším  poč-
tom bodov v kategórii  spev, hudba, tanec a divadlo.       Vstup: voľný

Nedeľa 18.  január / 10. hod. divadelná  sála  Domu kultúry v Poprade
O ZLATEJ RYBKE
Clipperton - Banská  Bystrica
Novodobá adaptácia rozprávky o Zlatej rybke od A. S. Puškina. Pros-
tredníctvom veselého príbehu, pesničiek rybára a jeho chamtivej ženy sa 
hra vracia k tradičným hodnotám.    Vstupné: 1,50 €

Sobota 24.  január / 18. hod. Dom kultúry  Poprad - koncertná sála ZUŠ 
COUNTRY  SALÓN KENTUCKY
Country tancovačka s hudobnou skupinou POUTNICI, s taneč-
nou skupinou SMOKIE MOUNTAINS DANCERS a výborná ná-
lada. To všetko čaká publikum na 19. narodeninách tanečnej skupi-

ny Kentucky z Popradu.       Vstupné: 5 € 

Nedeľa 25. január/ 10. hod. divadelná sála Domu kultúry v Poprade
DUBKÁČIK A BUDKÁČIK - Divadlo Maska - Zvolen
Rozprávka s nezabudnuteľnými prasiatkami Dubkáčikom a Budkáči-
kom a s naším známym gašparkom.    Vstupné: 1,50 €

Utorok 27. január/ 8. a 10. hod. divadelná sála Domu kultúry v Poprade
PETER A LUCIA
Stredná zdravotnícka škola v Poprade a mesto Poprad pozývajú všetkých 
na hudobno-dramatický program pri príležitosti 100. výročia vypuknu-
tia 1. svetovej vojny. Réžia: Tatiana Husárová.      Vstupné: 2 €

Streda 28. január/9. hod. Podtatranská knižnica, Poprad-Západ
ŠALIANSKY MAŤKO
22. ročník súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v prednese slovenskej 
povesti pre žiakov 2. - 7. ročníka ZŠ a žiakov reálnych gymnázií. Bližšie 
infromácie: 0910 590 323

Január/foyer Domu kultúry Poprad
ZIMA ČARUJE
Poézia zimy v obrázkoch žiakov výtvarného odboru ZUŠ na Štefánikovej 
ul. v Poprade.

Zmena programu vyhradená!
PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR:
Štvrtok 19. februára o 18. hod. v DK v Poprade 
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN
www.narodnycintorin.sk - 3. a 4. časť.

Program mesta Poprad

Január 2015
TATRANSKÉ OBRAZY

Vladimír Zentko
Otvorené: pondelok, štvrtok a piatok od 9. do 12. a od 13. do 15. hod.

GalÉrIa  SCHerFelOV  dOM

Podtatranské múzeum v Poprade

Expozície:
Gánovce - životné prostredie ne-
andertálskeho človeka 
Pravek a včasný stredovek pod Tat-
rami 
Poprad v storočiach 
Príroda známa - neznáma 
Výroba Modrotlače z dielne Ele-
míra Montška v Hranovnici
Ľudové plastiky 
            
Celý január
Everest
(30. výročie prvého výstupu Slo-
vákov na Mount Everest a 80. 
výročie narodenia Jozefa Psotku)
- cieľom výstavy je pripomenúť si 
výročie prvého výstupu Slovákov 
na Mount Everest, ako aj výročie 
narodenia Jozefa Psotku, 
- výstava okrem spomínaného 
prvého úspešného zdolania vr-
cholu pripomína aj históriu ob-
javovania Mount Everestu spolu 
s  priblížením ostatných výstupov 
Slovákov na Mount Everest a  ich 
osudy spojené s výstupmi.

13. januára o 18. hod. - sprievod-

né podujatie k výstave EVEREST 
- Whiskyho cestovateľské kino - 
Himaláje, Nepál 
- dobrodružstvá a fotky speváka 
kapely Slobodná Európa z jeho 
potuliek po Nepále a pochodov 5 
tisícovými výškami Himalájí.

Do 26. januára
REŠTAUROVANIE - REMESLO 
ALEBO UMENIE?
návštevníci môžu obdivovať 
zreštaurované diela 16. storočia z 
historického knižničného fondu 
Podtatranského múzea, mortuá-
riá zo zbierok Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici a ďalšie 
práce reštaurátorov.

Podtatranské múzeum v Poprade 
- pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty

ZMENA  PROGRAMU
VYHRADENÁ !

Vajanského 72/4, Poprad,  www.muzeumpp.sk

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Oddelenie umenia - Spišská Sobota
Do 16. januára - Krajina ako skrytý autoportrét 

výstava obrazov Aleny Šalamonovej

Od 23. januára - Papierový sen - autorka Eliška Bednárová
23. január o 17. hod. - vernisáž výstavy

Centrum - Podtatranská ul. 1
Do 16. januára - Zamagurské Vianoce Miloša Semančíka

Centrum - oddelenie pre deti - Podtatranská ul. 1 
Celý január - Osmijankovo veľké literárne stopovanie. 

Putovná výstava detskej literatúry, interaktívna literárna herňa

VÝSTAVY
Celý január
Ferdinand Katona - Nasledovník odkazu Ladislava Mednyánszkeho 
- výstava takmer 80 diel autora k 150. výročiu narodenia, mnohé z nich 
vystavené po prvýkrát.

Celý január - Ladislav Mednyánszky - Kufor kresieb 
- súbor 70 kresieb a olejomalieb jedného z najvýznamnejších umelcov 
prelomu 19. a 20. storočia. 

Do 25. januára - Štefan Hudzík Zvnútornenie
- výstava akademického sochára pri príležitosti životného jubilea.

Kinoklub Film Europe Poprad
14. január o 19. hod. - Holub sedel na konári a premýšľal o živote
15. január o 19. hod. - Boj snežného pluhu s mafiou
18. január o 15. hod. - Magické striebro 2- hľadanie kúzelného rohu
18. január o 19. hod. - Keď zvieratá snívajú

Každú stredu od 17. do 18.30 hod. - Kurz večernej kresby

Tatranská galéria
Hviezdoslavova 12, Poprad, www.tatragaleria.sk

Podtatranská knižnica Poprad
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Spolupráca v rámci regiónu Ocenili aj Adama Žampu

Zmeny v MHDrok 2015 bude v Tatrách a podhorí rokom výročí

Poprad nie je ostrov
V decembri sa v  Tatranskej 

galérii v  Poprade uskutočnila 
v rámci programu Popradča-
nia sebe ďalšia verejná disku-
sia. O stratégii rozvoja mesta, 
príkladoch, ich aplikácii v pra-
xi i chybách, ktorým sa treba 
vyhnúť pri stanovovaní vízie 
diskutovali prítomní s profeso-
rom Marošom Finkom z STU  
v Bratislave a prof. Dietmarom 
Scholichom z Leibniz Uni-
versität v  Hannoveri, ktorí sú 
odbornými garantmi projektu 
Popradčania sebe. 

Nápady občanov sú v  moder-
ných mestách impulzom pre ich 
rozvoj. Účasť obyvateľov na tvor-
be budúcej podoby ich mesta je vo 
vyspelej Európe bežná prax a via-
cero takýchto projektov už prebie-
ha aj na Slovensku. Prof. D. Scho-
lich uviedol viacero konkrétnych 
prvkov, ktoré využili v procese 
premeny Hannoveru na vedúce 
mesto regiónu. „Mladých ľudí sme 
oslovili prostredníctvom internetu. 
Pre rôzne záujmové skupiny sme 

organizovali cyklo-
túry a  ukazovali im, 
ako bude dané pro-
stredie v  budúcnosti 
vyzerať. Na prezen-
táciu sme využívali 
rôzne trhy a jarmoky, 
varili pre ľudí tradič-
né špeciality a aj tým 
sme sa snažili vtiah-
nuť ich do procesov 
územného plánovania.“ Dôraz 
kládli na to, aby každý, kto sa za-
pojil, vždy dostal odpoveď. Na 
každý podnet sa reagovalo, každé-
ho slovo bolo vypočuté. 

Ďalej dodal: „Mali sme na pa-
mäti, že obyvatelia daných lokalít 
vidia problémy mesta či regiónu 
celkom inak ako odborníci, pretože 
sa na veci a vývoj ich prostredia po-
zerajú z  inej perspektívy. Uspora-
dúvali sme preto rôzne workshopy, 
z ktorých, aj keď sa ich zúčastnilo 
menej ľudí, vzišli veľmi užitočné 
nápady. Malou účasťou sa netreba 
nechať odradiť, väčšina ľudí aj tak 
radšej vystupuje v menšom okruhu 

ľudí, ako by mala prehovoriť vo 
veľkom pléne. Len za nimi, do ich 
prostredia treba ísť.“ 

D. Scholich vidí Poprad ako 
lídra širšieho a  už historicky 
i  funkčne zjednoteného regiónu, 
čo je podľa jeho slov našou veľkou 
výhodou. „Využite potenciál mla-
dých ľudí. Práve oni budú o dvad-
sať, tridsať rokov toto mesto či re-
gión viesť,“ poradil na záver. 

Projekt Popradčania sebe po-
núka priestor každému, kto sa 
chce o  svoje postrehy a  návrhy 
podeliť s ostatnými. Zasielať ich 
môžete mailom na adresu pre-
mesto@premesto.sk.     (pčv)

V  roku 2015 budú obyvatelia 
a  návštevníci tatranského  regió-
nu  na podujatiach oslavovať aj 
niekoľko významných symbo-
lických okrúhlych výročí. Aké 
to budú,  predstavili v decembri 
zástupcovia OO CR Vysoké Tatry 
- Podhorie a ďalší pozvaní hostia.

Začnú už  v  januári 150. výro-
čím otvorenia Rainerovej chaty, 
vo februári bude 80. výročie pr-
vých pretekov FIS - neoficiálnych 
MS v  klasickom lyžovaní. Veľmi 
dôležitým bude aj máj a 90. výro-
čie Krakovského protokolu k pro-
jektu Tatranského prírodného 
parku a  najmä júnové unikátne 
450. výročie prvého známeho 

turistického výletu hradnej pani 
Beaty Laska z Kežmarku k Zele-
nému plesu. V auguste bude 400. 
výročie prvého známeho výstupu 
na tatranský štít, 105. výročie prí-
jazdu prvého automobilu do Ta-
tier a 120. rokov od príjazdu prvé-
ho vlaku do Tatranskej Lomnice.

V  tatranskom regióne sa usku-
točnia tradičné, ale i nové podu-
jatia. Kompletný  kalendár akcií 
bude k  dispozícii už začiatkom 
tohto roka. K  úspešnej realizá-
cii  bude potrebná hlavne dobrá 
spolupráca so zástupcami OO CR 
Vysoké Tatry - Región, Združením 
cestovného ruchu, s mestami Vy-
soké Tatry a Poprad a tiež zladenie 

termínov, aby každý týždeň v roku 
niečo ponúkol. „Mesto Poprad bude 
mať  eminentný záujem zohrávať 
oveľa aktívnejšiu rolu v  podpore 
cestovného ruchu a spolupráci s ob-
cami i mestami regiónu, ako to bolo 
v minulosti“, uviedol viceprimátor 
Popradu Igor Wzoš. Príkladom by 
mohlo byť silné prepojenie regió-
nu Poprad - Tatry - Spiš.  „Chce-
me vytvoriť atraktívny program 
pre návštevníkov Tatier,  ale aj 
pre domácich nadšencov, ktorí 
často ani nevedia, čo všetko doma 
máme,“ povedal Peter Duda, sta-
rosta Veľkej Lomnice a predseda 
predstavenstva OO CR Vysoké 
Tatry - Podhorie.  (jso)

Primátor Popradu Jozef Švagerko sa krátko 
pred vianočnými sviatkami stretol okrem pri-
mátora Vysokých Tatier a Svitu aj s primátorom 
Spišskej Novej Vsi Jánom Volným.

Poprad je a chce byť lídrom regiónu, preto chce 
toto svoje postavenie ešte viac pozdvihnúť. Po-
pradský primátor uviedol: „Pracovné stretnutie 
bolo hlavne o Spiši ako regióne, ku ktorému sa hlási 
Spišská Nová Ves, Poprad, Levoča, Tatry... Diskuto-
vali sme o rozvoji a možnej spolupráci tohto regiónu. 
Poprad je spojnicou dopravných tepien - diaľnice, že-
leznice, letiska. To Spišská nemá, ešte aj tá železnica 
je obmedzená v tom, že nové vlakové spojenia tam 
nestoja, čo ľudia vnímajú negatívne.“ Primátor do-
dal, že obe mestá chcú vzájomne prepojiť informá-
cie o rôznych spoločenských, kultúrnych a športo-
vých podujatiach i atraktivitách regiónu.  (mar)

Prešovský samosprávny kraj v decembri už po 
11-ty krát ocenil významné osobnosti regiónu. 

Samosprávny kraj v  tomto roku zaevidoval spolu 
20 návrhov na udelenie Ceny PSK. Komisia vybrala 
troch laureátov - Park kultúry a oddychu v Prešove za 
dlhoročné úsilie vynakladané na zachovanie a rozvoj 
kultúrneho dedičstva a propagáciu PSK doma i v za-
hraničí, súkromnú firmu MILK AGRO, ktorej bola 
cena udelená za dosiahnuté podnikateľské výsledky a 
zvyšovanie ekonomického potenciálu regiónu. Ocene-
ný bol aj lyžiar Adam Žampa za mimoriadne športové 
úspechy a reprezentáciu Slovenska na ZOH Soči 2014. 

Predseda kraja Peter Chudík udelil Cenu pred-
sedu PSK Krajskej organizácii dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR, prešovskému kardiológo-
vi Jánovi Kmecovi a sabinovskému fotografovi 
Dionýzovi Dugasovi.   (vfp)

S platnosťou od 1. januára 
2015 schválilo mesto Poprad 
ako dopravný správny orgán v 
súlade so zákonom č. 56/2012 o 
cestnej doprave zmeny cestov-
ných poriadkov mestskej hro-
madnej dopravy v Poprade. Ide 
iba o tieto menšie zmeny:

* Linka č. 1 – spoje č. 31, 39, 
43 a 45 - zrušenie negatívnej 
značky.

* Linka č. 2, 3, 4 a 7 - dopl-
nenie autobusovej zastávky 
Štefánikova, zimný štadión s 
následnou úpravou jazdných 
dôb (s výnimkou spojov č. 14, 
č. 32 a č. 44 na linke č. 4, ktoré z 
priestorového hľadiska nemôžu 
obslúžiť predmetnú zastávku) 
z dôvodu požiadaviek občanov 
mesta Poprad.

* Linka č. 2 - spoj č. 12 - do-
plnenie autobusových zastávok 
Spišská Sobota, nák. stredisko 
a Spišská Sobota, ZŠ a následná 
úprava jazdnej doby spoja. Spoj 
č. 16 - úprava jazdnej doby pre 
zamestnancov Priemyselného 
areálu Matejovce (posun o 5 
min. skôr z východzej zastávky) 
z dôvodu využitia obratiska v 
areáli a následného predĺženia 
trasy spoja. Doplnenie nového 
číslovania spojov podľa postup-
nosti z dôvodu vyradenia ne-
rentabilných spojov.

* Linka č. 3 - spoje č. 14 a 4. 
20 - úprava jazdných dôb spo-
jov.

* Linka č. 5 - spoje č. 8, č. 14. 
a č. 22 - úprava jazdných dôb 
a posuny odchodov z dôvodu 
lepšej nadväznosti spojov.

* Linka č. 7 - spoj č. 6 - úprava 
jazdnej doby spoja.  (ppp)

– týždenník občanov mesta. Vy-
dáva Redakcia Poprad – noviny 
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Marta Marová. Sídlo vydavateľa 
a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, 
Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a 
ekonómka 052/772 10 62, redak-
cia 788 64 72, fax a záznamník 
788 64 71, inzercia 772 10 62. 
E-mail: noviny-poprad@pp.sk-
net.sk, sefredaktor@stonline.
sk. Nevyžiadané príspevky ne-
vraciame. Uzávierka vo štvrtok. 
Noviny vychádzajú každú stredu. 
Rozširuje Slov. pošta, Media-
press, objednávky na predplatné 
prijíma každá pošta a doručo-
vateľ. IČO vydavateľa: 00 619 
515. Tlač: Popradská tlačiareň, 
vydavateľstvo, s.r.o., Poprad-
skej brigády 749/13, Poprad. 
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 
3142/09. Člen siete Media Box.
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MAnŽeLStVO uZAVreLI
11. decembra 2014 - Stanislava Blahutová a  Ľubomír Karkošiak, 
12. decembra - Ľubica Svitanová a Matúš Lapšanský, 13. decembra 
- Oľga Jaborníková a Ladislav Balogh, 19. decembra - Monika Knapí-
ková a Jozef Kromka.

SPOLOčenSKá KrOnIKA

POVeDALI SLáVnI

nAVŽDY SMe SA rOZLÚčILI

Život je pekný a čokoľvek ti prinesie osud, nezabudni žiť!    Th. Carlyle

V piatok 19. decembra 2014
vo Veľkej s

V pondelok 22. decembra 2014
v Spišskej Teplici s

V utorok 23. decembra 2014
vo Veľkej s

V utorok 30. decembra 2014
vo Veľkej s

V utorok 30. decembra 2014
vo Veľkej s

V utorok 30. decembra 2014
v Spišskej Teplici s

V stredu 31. decembra 2014
vo Veľkej s

V piatok 2. januára 2015
vo Veľkej s

V piatok 2. januára 2015
vo Veľkej s

Ing. Štefanom Kužmom,
89-ročným

Helenou Langovou,
54-ročnou

MUDr. Jozefom Mozolíkom,
65-ročným

Karolom Kocúnom,
51-ročným

Viliamom Suranovským,
69-ročným

Milanom Rácom,
57-ročným

Máriou Dučákovou,
70-ročnou

Tatianou Mitzovou,
83-ročnou

Jaroslavom Horkým,
84-ročným

BLAHOŽeLáMe K MenInáM
Dnes 7. januára má meniny Bohuslava, zajtra 8. januára - Severín, 
v piatok 9. januára - Alexej, v sobotu 10. januára - Daša, v nedeľu 
11. januára - Malvína, v pondelok 12. januára Ernest a v utorok 13. 
januára - Rastislav.

HOrOSKOP OD StreDY DO StreDY
Začiatok no-
vého roka 

bude naplnený prácou, ale bude 
dobre ohodnotená. Dostanete aj 
výbornú pracovnú ponuku.

Veľmi prí-
jemné dni, 

ktoré vám spríjemnia rodinní 
príslušníci. Budú vás vo všetkom 
podporovať a prejavovať vám svo-
ju náklonnosť.

D o s t a n e t e 
nečakané peniaze, pravdepodobne 
dodatočnú odmenu za prácu odve-
denú v minulom roku. Dozviete sa 
aj nejakú dobrú správu.

Ste akoby 
v  neistote, ale 

ľudia vo vašej blízkosti už vedia, čo 
sa bude diať ďalej. Týka sa to najmä 
situácie na pracovisku.

Nechajte mi-
nulosť minu-

losťou. Zbytočne si zaťažujete hlavu. 
Aj tak sa nejaká vec už nedá zmeniť.

Budete sa roz-
hodovať, či 

nejaký vzťah udržať alebo nie. Ne-
ponáhľajte sa s rozhodnutím, niečo 
vám s tým pomôže.

Nepodceňuj-
te zdravotné 

problémy. Aj obyčajné nachladnutie 
by mohlo prerásť do vážnejšej cho-
roby.

Hrozia vám 
hádky, lebo 

sa vo vás nejako hromadí nervozita. 
Choďte do prírody alebo na nákupy, 
aby ste sa odreagovali.

Týždeň bude 
naplnený lás-

kou ľudí vo vašom okolí a priazňou 
nadriadených. Budete si užívať pek-
né dni.

Nastane ne-
jaká zmena. 

Otázne je, či bude pozitívna, každo-
pádne ju očakávajte pripravení.

S t r e t n u t i a 
s  priateľmi 

a dokonca dávnou láskou vám pri-
nesú nové zážitky. Potrebujete tiež 
dobiť energiu.

Opadne z vás 
veľa nervozi-

ty. Na pracovisku sa situácia vyjasní 
a v  rodine sa budete tešiť z nejakej 
dobrej správy.

POHOtOVOSť V LeKárňACH
Dnes 7. januára - Dr. Max 

- trhovisko, zajtra 8. januára - 
Adus, v piatok 9. januára - 
Altea, v sobotu 10. januára 
- Limba, v nedeľu 11. janu-
ára - Limba, v pondelok 12. 
januára - Altea, v utorok 13. ja-

nuára - Dr. Max - Monaco.
Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája 
30, Adus: Mnoheľova ul. č. 2, 
Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 
772 42 22, Limba: Podtatran-
ská 2501, č. t. 772 26 57, Dr. 

Max - Monaco: Francisciho ul. 22.

Obvinený zo znásilnenia a lúpeže
Vďaka vynikajúcej práci prí-

slušníkov OR PZ v  Poprade bol 
už v  priebehu 24 hodín mladík 
podozrivý zo zločinu znásilnenia 
a zo zločinu lúpeže vypátraný.

Tento 16-ročný Stanislav po-
chádzajúci z obce Spišské Bystré 
bol umiestnený do cely poli-
cajného zaistenia a na základe 
dôkazov bolo vyšetrovateľom 
vznesené obvinenie z uvedených 
skutkov. Stanislav mal v  sobotu 
27. decembra okolo pol devia-
tej večer na parkovisku jednej 
z  ulíc v  obci Spišské Bystré, ná-
silím prinútiť 31-ročnú miestnu 

ženu k sexuálnym praktikám. 
Muž pristúpil k žene s  otázkou, 
či nepotrebuje pomoc s  otvo-
rením dverí a  rukami ju chytil 
okolo pásu. Otočil ju a pevne ju 
držal. Stanislav začal ženu sexu-
álne atakovať napriek tomu, že sa 
bránila, kričala a snažila sa utiecť. 
Útočník zbadal svetlo prichádza-
júceho vozidla, vzal mobilný te-
lefón poškodenej, ako aj osobné 
doklady a utiekol preč. V prípa-
de zločinu znásilnenia a  zločinu 
lúpeže zákon stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody v rozsa-
hu tri až desať rokov.  (krp)

InZerCIA
• Predám 1-izb. byt, 33 m2 na sta-
rom Juhu v Poprade po kompletnej 
rekonštrukcii, na prízemí, bez bal-
kóna, cena 31 000 € + dohoda. Inf.: 
č. t. 0911 677 920.  1/15-P• Kúpim 1-izb. neprerobený 
byt, výťah a  balkón podmienka, 
lokalita pri nemocnici alebo starý 
Juh, platba v  hotovosti, realitné 
kancelárie prosím nevolať. Inf. č. t. 
0940 789 548.  1/15-K

• NEMČINA do zahraničia. 
Jazyková škola SONNENSCHE-
IN ponúka darčekové poukazy 
na januárový kurz nemčiny pre 
opatrovateľky, kuchárov, čašní-
kov, šoférov, chyžné, maturan-
tov. Tel. 0944 450 381, Inf.: www.
nemcina-poprad-sk.webno-
de.sk   1/15-R

• Restart Burger vo Veľkej prij-
me do zamestnania čašníka/-čku. 
Inf.: č. t. 0948 486  333.   2/15-R

SPOMIenKA
V nedeľu 4. januára 2015 sme si pripomenuli

prvé výročie úmrtia, čo nás navždy opustil
môj milovaný manžel, náš drahý otec,

dedko, brat, švagor a ujo 

FRANTIŠEK  BIKÁR
Tá rana v srdci stále bolí, 
zabudnúť nám nedovolí

Smútiaca rodina

NOVOROČNÝ KONCERT
v podaní hudobnej skupiny
ATLANTIK z Kračunoviec 

a Stanislava Vytáloša
sa uskutoční

v Dome kultúry v Poprade
vo štvrtok 29. januára 2015.

Vstupné 8 eur.
Predpredaj vstupeniek:

Mestská informačná
kancelária Poprad,

rezervácie na tel. čísle 
052/772 17 00. PP-4
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Osmijanko zavítal do knižnice

jana Pištejová oslávila okrúhle výročie svojej tvorby v rodnom meste

Nová atrakcia pre Štrbské Pleso
Vo Vysokých Tatrách je asi 

tridsať bývalých hotelov a sana-
tórií, ktoré by mohli aj naďalej 
slúžiť rekreantom. Dnes sú v 
havarijnom stave. Ukrývajú sa 
v nich bezdomovci a turisti sa 
zo zvedavosti tiež snažia dostať 
dnu. K týmto zrúcaninám patrí 
aj kedysi vyhľadávaná rozhľad-
ňa Monte Móry.

Rozhľadňa Monte Móry bola 
súčasťou areálu, ktorého majite-
ľom bol stavebný inžinier a ar-
chitekt Karol Móry (1845-1921). 
Prehradením potoka Mlynica 
vytvoril jazero Nové Štrbské Ple-
so a v rokoch 1904-1905 pri ňom 
postavil hotel. Blízky kopec na-
zval Monte Carlo (Karlov kopec) 
a v roku 1905 na ňom postavil 
drevenú rozhľadňu. Po jeho 
smrti v roku 1921 areál zdedil 
jeho synovec, Ján Móry (1892 - 
1978), hotelier a skladateľ, ktorý 
dostaval a zveľadil hotelový are-
ál. V roku 1935 zrekonštruoval 
pôvodnú drevenú rozhľadňu na 
útulnú kaviareň. Z hotela tam 
prinášali kávu a čaj v termoskách 
a čerstvé koláče. 

Najlepšie časy areálu i 
rozhľadne sa skončili po 2. sv. 
vojne, keď Ján Móry prišiel o 
celý svoj majetok, ktorý prepa-

dol v prospech štátu.
Rozhľadňa  s názvom Monte 

Móry aj naďalej slúžila ako vy-
hliadková kaviareň, podľa nie-
ktorých zdrojov aj ako cukráreň. 
Od roku 1963 sa stala dokonca 
kultúrnou pamiatkou.

Dnes ale padne návštevníkom 
Štrbského Plesa pohľad na chát-
rajúcu rozhľadňu. Snáď je dob-
rou správou pre Štrbské Pleso 
a jeho okolie, že Monte Móry zís-
kala investora, ktorý sa rozhodol 
prinavrátiť bývalú pýchu Štrb-
ského Plesa do jej pôvodného 
funkčného využitia, t.j. vyhliad-
kového objektu so stravovacím 
zariadením. 

Monte Móry je jednou z troch 
rozhľadní zapísaných do zozna-
mu národných kultúrnych pa-
miatok, no žiadna z  nich nemá 
aj ďalšiu funkciu, akou je stravo-
vacie zariadenie. Výnimočnou je 
pre Monte Móry aj lokalita. Prá-
ve jej poloha ju predurčuje, aby 
sa stala miestom malých výletov 
rodín s deťmi, krátkodobých ale 
aj dlhodobých návštevníkov Vy-
sokých Tatier. 

Projekt komplexnej rekon-
štrukcie rozhliadne je reali-
zovaný s  finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR.       PP-2

V polovici decembra v  Pod-
tatranskej knižnici oficiálne 
odštartoval jedenásty ročník 
veľkého čitateľského projektu, 
ktorý realizuje  nezisková or-
ganizácia Osmijanko s  podpo-
rou Ministerstva kultúry SR. 
Do čitateľskej súťaže „Čítame 
s Osmijankom, pridaj sa aj ty“ 
sa zapájajú aj popradské deti.

„Do Podtatranskej knižnice 
sme doputovali s  Osmijankom 
a  s  Osmidunčom. Priniesli sme 
osemvozňový vláčik, v  ktorom 
boli skvelé knihy pre deti a jeden 
veľký čitateľský projekt. Ide o ce-
loslovenskú čitateľskú súťaž,“ po-
vedala riaditeľka NO Osmijanko 
Miroslava Biznárová.

V  súťaži sa pracuje s  pracov-
ným zošitom, v ktorom je osem 
literárnych hádaniek od Osmi-
janka. Ide o  hru, 
pros t re dníc t vom 
ktorej sa deti zozna-
mujú s  dielami zo 
zlatého fondu det-
skej literatúry. „Deti 
sa otázkam venujú 
štyri mesiace a odpo-
vede potom posiela-
jú k  nám. Odborná 
porota súťažné práce 
číta celý mesiac a od-

mení 24 školských kolektívov. 
Hlavnou cenou je celodenný zá-
jazd,“ dodala M. Biznárová.

Popradské deti sa Osmijankovi 
uviedli kultúrnym programom. 
Potom sa už pustili do pátrania 
s  populárnym knižným hrdi-
nom. „Čítali sme zaklínadlo spi-
sovateľky Kristy Bendovej, ktoré 
sa dá prečítať iba s pomocou zr-
kadla. Čítali sme si aj rozprávku 
o  Guľkovi Bombuľkovi a  cvičili 
jeho abecedu,“ uviedla tretiačka 
Daniela Kremerová. „Doma ne-
mám žiadnu knihu s  Osmijan-
kom, teraz som sa s  sním stretla 
prvýkrát,“ priznala Veronika 
Bothová. „Poznám tieto kni-
hy, mám jednu aj doma. Knihy 
sú mojimi veľkými kamarátmi 
a rada čítam,“ doplnila štvrtáčka 
Petra Kvaková.  (mav)

Slovenská módna ikona Jana Pištejová, 
ktorá oblieka aj známe tváre slovenské-
ho šoubiznisu, predstavila svoju tvorbu 
prvýkrát v rodnom Poprade. V kongreso-
vej sále AquaCity videli diváci pred Via-
nocami viac ako dve desiatky exkluzív-
nych spoločenských šiat.

Úvod módnej prehliadky patril tanečnej 
skupine The Pastels. Po ich vystúpení mo-
delky predviedli nádherné róby. 

Ako prvá na mólo vyšla Andrea Verešová. 
Práve tá bola najväčšou ozdobou poduja-
tia. Počas šou modelky sprevádzal spevom 

aj Rytmus. Záver prehliadky patril dražbe 
plesovej róby. Nový majiteľ ju kúpil pre 
svoju manželku na tohtoročný Ples v opere 
za 5  000 eur. Táto čiastka bola odovzdaná 
Nadácii Markíza. Aj peniaze vyzbierané zo 
vstupného boli venované na dobročinné 
účely.

„Pre mňa je to česť mať prehliadku 
v Poprade, už len preto, že som ju tu za 
dvadsať rokov mojej tvorby nikdy nemala. 
Je to úplne iný pocit. Sedia tu moji rodi-
čia, moji známi, je tu také srdečnejšie pub-
likum. Moji rodičia a  moja rodina nikdy 

neboli na mojej prehliadke. Teším sa, že 
práve oni ju konečne videli naživo,“ pove-
dala po skončení J. Pištejová.

Príjemným spestrením podujatia bolo aj 
spoločné vystúpenie detí z popradskej ma-
terskej školy Stella so speváčkou Máriou 
Čírovou. 

Na záver Janka Pištejová zaželala všet-
kým Popradčanom do nového roka hlavne 
to najdôležitejšie - zdravie, šťastie, aby mali 
vždy rodinu a blízkych, pretože to sú ľudia, 
s  ktorými zdieľame tie najkrajšie aj naj-
horšie veci.   (psš)
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Krátko zo športu

Kamzíci na prelome rokov

Hokejisti obdarovali deti v nemocnici

• VIANOČNÉ stretnutie na 
ľade s  popradskými hokejistami, 
ktoré sa malo uskutočniť v utorok 
23. decembra 2014 o 14. hod. na 
ľadovej ploche pri Aréne Poprad, 
bolo z  dôvodu nevyhovujúcich 
podmienok a v  snahe garantovať 
bezpečnosť detí, preložené na 
nový rok. Presný termín bude ur-
čený neskôr.

• Z HÁDZANIA plyšových hra-
čiek na ľad počas extraligových 
zápasov HK Poprad sa pomaly, 
ale isto stáva tradícia. Charitatívna 
akcia „Vyčarujme deťom vianočný 
úsmev“ sa tentoraz uskutočnila v 
nedeľu 14. decembra počas zápa-
su kamzíkov s oceliarmi. Aj tento 
rok sa vyzbieralo približne tridsať 
vriec plyšových hračiek, ktoré 
putovali za účasti „fanklubákov“ 
a  hráčov HK Poprad do rôznych 
zariadení pre deti. Vo štvrtok 18. 
decembra boli obdarované deti v 
popradskej nemocnici i v ZŠ Veľká 
Lomnica, v piatok rozdali plyšáky 
v ZŠ Nová Lesná. Hračky potešili, 
resp. niekde ešte len potešia, detič-
ky a žiakov nielen v Poprade, ale 
i v Kežmarku a okolitých obciach 
pod Vysokými Tatrami.

• BASKETBALISTKY BAM 
Poprad prehrali v  prvom víken-

dovom zápase 1. ligy v sobotu 20. 
decembra v Aréne Poprad s CBK 
Košice 60:65, v nedeľu 21. decem-
bra si poradili s  BK EILAT PU 
Prešov 60:54.

• VO ŠTVRTOK 18. decembra 
sa v Bardejove uskutočnilo záve-
rečné kolo Olympiády mladých 
džudo talentov - Východ s medzi-
národnou účasťou. Za zverencov 
Judo Klubu Poprad vo svojich 
váhových a vekových kategóriách 
triumfovali Adamko Jacák, Matej 
Kundis a Nika Štefániková. Tá zís-
kala ocenenie najtechnickejšieho 
džudistu roka a Vladko Sedláček 
získal ocenenie najúspešnejšieho 
džudistu roka.

• MIMORIADNE teplý takmer 
celý december 2014 „dal zabrať“ 
aj organizátorom 42. ročníka Tat-
ranského pohára v skoku i behu na 
lyžiach v športovom areáli FIS na 
Štrbskom Plese od 19. do 21. de-
cembra. Bežecká jury musela po-
lovicu skokanských pretekov a tiež 
celé bežecké preteky kvôli počasiu 
zrušiť. 88 skokanov z 13 krajín z ce-
lého sveta sa tak zúčastnilo len so-
botňajšieho programu súťaže FIS 
CUP-u na mostíku HS 100, v kto-
rom dominovali najmä rakúski 
a poľskí skokani.  (ppv)

Cez víkend 27. a  28. de-
cembra sa na popradskom 
zimnom štadióne uskutočnil 
50. ročník medzinárodného 
mládežníckeho hokejového 
turnaja o  Pohár oslobodenia 
mesta Poprad.

Okrem domáceho tímu de-
viatakov HK ŠKP Poprad sa 
na turnaji zúčastnili reprezen-
tačné tímy Poľska do 16 rokov 
a Slovenska do 15 rokov, ako aj 
mladíci z  Trenčína a  českého 
Přerova. Popradskí hokejisti 
pod vedením trénera Ľubomí-

ra Roháčika získali strieborné 
medaily. Zlato patrilo sloven-
skej „pätnástke“.

Výsledky Popradu: Poprad - 
SVK 15 4:4, Poprad - POL 16 
0:2, Poprad - Přerov 4:1, Po-
prad - Trenčín 1:1.

Konečné poradie: SVK 15 (7 
b.), Poprad (4 b.), Přerov (4 b.), 
Trenčín (3 b.), POL 16 (2 b.).

Najlepší hráči turnaja: útoč-
ník - René Svitana (Poprad), 
obranca - Juraj Rudý (SVK 
15), brankár - Daniel Pavlič-
ko (Poprad).  (ppv)

deviataci o Pohár
oslobodenia mesta Poprad

Hokejoví kamzíci 
stihli po Vianociach 
v  závere roka 2014 
odohrať dva zápa-

sy. Prehrali v  Banskej Bystrici 
a vyhrali doma nad Skalicou už 
aj so staronovou posilou z  Lo-
tyšska Jurisom Stalsom. V  ne-
deľu 4. januára 2015 nastúpili 
opäť doma proti Nitre v  rámci 
37. kola. V 38. kole privítali 
Popradčania v  utorok 6. janu-
ára Žilinu. Oba tieto zápasy sa 
odohrali po uzávierke vydania 
novín Poprad.

Výsledky: 35. kolo v nedeľu 
28. decembra HC´05 Banská 
Bystrica - HK Poprad 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0).

36. kolo v utorok 30. decembra 
HK Poprad - HK 36 Skalica 5:3 
(1:0, 1:1, 3:2), góly Popradu: 11. 
Matúš Matis (R. Suchý, L. Pau-
kovček), 34. Peter Gápa (Ľ. Din-
da), 48. Matúš Paločko (S. Takáč, 
A. Štrauch), 49. Tomáš Sýkora 

(M. Matis, L. Paukovček), 58. To-
máš Sýkora (L. Paukovček).

Program: 39. kolo v piatok 9. 
januára o 18. hod. HKM Zvolen 
- HK Poprad, 40. kolo v nedeľu 
11. januára o  17. hod. HK Po-
prad - Dukla Trenčín.    (ppv)

1. Košice 38 23 4 5 6 103:70 82

2. B. Bystrica 38 21 5 4 8 135:95 77

3. Nitra 38 21 4 4 9 134:96 75

4. Poprad 38 20 5 1 12 124:81 71

5. Zvolen 38 20 3 4 11 129:109 70

6. Trenčín 38 15 7 2 14 87:71 61

7. Martin 38 10 6 7 15 90:107 49

8. Piešťany 38 9 4 5 20 105:140 40

9. Skalica 38 10 0 5 23 91:150 35

10. Žilina 38 9 1 4 24 80:120 33

 SR 20 20 1 2 0 17 29:68 7

Tabuľka Tipsport Extraligy

Už po tretíkrát hokejisti HK Poprad zbierali spolu so svojimi 
fanúšikmi a priaznivcami tohto pod Tatrami obľúbeného zimné-
ho športu plyšové hračky. Tie získali počas zápasu HK Poprad 
- HC Košice, ktorý sa hral 14. decembra, keď ľadovú plochu nimi 
po prvej tretine diváci doslova zahádzali.

V  tomto roku sa podarilo vyzbierať vyše 20 vriec plyšákov, ktoré 
hokejisti rozdelili medzi rôzne zariadenia. Tri vrecia hračiek dostali 
malí pacienti z  pediatrického oddelenia Nemocnice Poprad. Vrecia 
plné radosti priniesol deťom kapitán HK Poprad Arne Kroták, spolu 
so svojimi spoluhráčmi Radoslavom Suchým a Jaroslavom Kasíkom.

„Ďakujeme hokejistom z klubu HK Poprad a tiež fanklubu, za pre-
nesenie tejto myšlienky na ľadovú plochu a tiež za realizáciu celej ak-
cie. Samozrejme naša vďaka patrí najmä tým, ktorí hračky takýmto 
spôsobom našim deťom poslali. Veľmi si to vážime,“ uviedla primárka 
pediatrického odd. Nemocnice Poprad Beáta Šoltýsová.  (sga)

Pred 50 rokmi, 29. decembra 1964 sa uskutočnil 1. ročník žiackeho 
turnaja o  Pohár oslobodenia Popradu v  hokeji. Tento turnaj sa stal 
najstarším žiackym turnajom na Slovensku. Stretnutie tých, ktorí 
vtedy „boli pri tom“ sa konalo v pondelok 29. decembra 2014 predpo-
ludním v priestoroch Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v  Spišskej Sobote. Na stretnutí nechýbali okrem bývalých hráčov 
na čele s  Júliusom Šuplerom, ani vtedajší hokejoví činovníci. Pozva-
nie prijal i  popradský primátor Jozef Švagerko a  riaditeľka ZŠ s  MŠ 
v Spišskej Sobote Adriana Oravcová.      FOTO - Marek Vaščura
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CeNy TePla V POPrade KleSNú
Hoci dnes Poprad patrí k mestám 

s  najnižšou cenou tepla v  regióne, 
v  roku 2015 budú jeho obyvatelia 
napojení na centrálne vykurovanie 
platiť za teplo ešte menej ako vlani. 
Predstavenstvo spoločnosti Dalkia 
Poprad a.s., ktorá je dodávateľom 
tepla v  meste, odobrilo cenový ná-
vrh, podľa ktorého klesne priemerná 
jednotková cena tepla oproti roku 
2014 o 5,5 %. Cenu už definitívne 
schválil Úrad pre reguláciu sieťo-
vých odvetví. Štandardný popradský 
byt takto ušetrí za vykurovanie viac 
ako 40 eur za rok.

„Za poklesom ceny tepla pre koneč-
ných spotrebiteľov je neustále zvyšova-
nie účinnosti výroby tepla intenzívnou 
a dôslednou starostlivosťou o naše 
prevádzky a investovaním do rozvoja 
a modernizácie  tepelného hospodár-
stva, ako aj využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie - biomasy v  kotolni 
na Okružnej ulici a tepla z bioplyno-
vej stanice v  Poprade-Matejovciach,“  
vysvetľuje Ľuboš 
Kertész, regionálny 
riaditeľ spoločnos-
ti. „To všetko má 
vplyv na stabilizáciu 
a  konkurencieschop-
nosť ceny tepla pre 
konečných spotrebi-
teľov, ktorá je jed-
ným z  našich hlavných cieľov. Zníže-
nie ceny tepla pozitívne ovplyvnili tiež 
lepšie podmienky pri nákupe zemného 
plynu,“ dodáva Kertész.

Počas pôsobenia Dalkie v  Poprade 
bolo na rozvoj a  modernizáciu te-
pelného hospodárstva preinvestova-
ných takmer 10  miliónov eur. Účin-

nosť výroby sa zvýšila z  86 na 92 %. 
Modernizácia dodávok tepla a  tep-
lej vody v meste bude pokračovať aj 
v  roku 2015. Poprad čakajú investí-
cie do rekonštrukcie prípravy teplej 
vody v  kotolni pri bytovom dome 

Xenón, teplovodné 
spojenie dvoch ko-
tolní na Šrobárovej 
ulici, rekonštrukcia 
prípravy teplej vody 
v  kotolni E7/1 na 
ulici Dostojevské-
ho a  výmena kon-
denzačného kotla 

v  centrálnej kotolni v  Matejovciach 
za kotol s menším výkonom. V roku 
2015 plánuje Dalkia Poprad celkovo 
preinvestovať  279 tis. eur.

Samozrejme, to, koľko ktorá domác-
nosť za teplo v  konečnom dôsledku 
ušetrí, bude závisieť aj od skutočných 
klimatických podmienok v roku 2015, 

od ktorých sa bude odvíjať množstvo 
dodaného tepla a v nemalej miere tiež 
od správania sa užívateľov vykuro-
vaných objektov. Okrem zateplenia 
bytového domu, izolácie strechy, vý-
meny okien v bytoch a vyregulovania 
rozvodov môže spotrebu tepla počas 
vykurovacej sezóny ovplyvniť naprí-
klad i správne používanie termosta-
tických hlavíc pri vetraní a počas ne-
prítomnosti v byte, či dĺžka záclon a 
závesov na okne, alebo opatrenia ako 
utesnenie okien v  prípade, že neboli 
vymenené.

 V  prípade, že sa chcete poradiť 
o možnostiach zníženia vašej faktúry 
za teplo a  tepú vodu, alebo prekon-
zultovať ako zlepšiť tepelný komfort 
vo vašom byte, môžete sa prísť po-
radiť s  pracovníkmi Dalkie Poprad 
do sídla spoločnosti na Širokej ulici 
v  Poprade-Veľkej (areál Bytového 
podniku Poprad).  PP-1



Strana 12 7. 1. 2015

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2014.

Do nového roku prajeme všetkým
veľa zdravia, šťastia, lásky,

osobných a pracovných úspechov!

1. Peter Krajňák Tv. stolík
2. Zuzana Firmentová Detské puzzle
3. Anna Bajtošová Ruksak
4. Janka Škutová Ruksak
5. Martina Purdešová Šál
6. Mária Jakubcová Vankúš
7. Stanislava Pisarčíková Dám. spodná bielizeň
8. Mgr. Nina Kollárová Detský balíček
9. Lucia Lučivianská Vankúš - valec
10. Ivana Prelichová Rukavice - šál
11. Mária Orolínová Kozmetický balíček

12. Vladimír Tomeček Dám. spodná bielizeň
13. Anna Hudáková Košeľa
14. Margita Javorková Tričko + piknik deka
15. Marta Tyborová Textilný balíček
16. Štefan Šabľa Kozmetický balíček
17. Silvia Krajčová Poukážka na nákup
18. Miroslava Zbelová Taška na plece
19. Mária Korenková Pán. spodná bielizeň
20. Pavol Mikuš Balíček dom. potrieb
21. Oľga Rákociová Potravinový balíček
22. Mária Dubielová Textilný balíček
23. Anna Martinková Potravinový balíček

24. Jana Hrončáková Knižný balíček
25. Anna Gontkovičová Balíček dom. potrieb
26. Jana Matejková Poukážka na nákup
27. Veronika Rákociová Kozmetický balíček
28. Štefan Hadzina Sada uterákov
29. Mária Ficeková Kozmetická poukážka
30. Ľudmila Tomková Poukážka na nákup
31. Mária Šípová Poukážka na nákup
32. Ľudovít Graciak Poukážka Milk-agro
33. Beáta Pastoreková Poukážka Milk-agro
34. Emília Krempaská Poukážka Milk-agro

Výhercom srdečne blahoželáme.

ZOZNAM VÝHERCOV Vianočnej súťaže 2014 - „Nakupuj v Priori a vyhraj“

Výhercovia si môžu svoje ceny prevziať osobne v oddelení „Novinový stánok - ESSO“, 
prízemie OD vpravo na základe predloženého OP a pokladničného dokladu do 31.1.2015. PP-3


