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Novoročný príhovor primátora mesta Poprad

Poslanci schválili rozpočet, k vecnej náplni sa vrátia v januári

Hrnčiarsky bál
potešil
Popradčanov
a hostí

Nový konateľ a
výkonný riaditeľ
HK Poprad

Viac na str. 9.

Prvé dieťa 
narodené
v popradskej 
nemocnici

Viac na str. 3.

Vážení spoluobčania,
skončil sa rok 2015, ktorý 

bol prvým rokom môjho pô-
sobenia na poste primátora 
mesta Poprad. Spoločne sme 
vykročili na cestu ďalšieho 
rozvoja nášho prosperujúce-
ho mesta. Vždy,  keď sa začí-
na niečo nové, treba sa roz-
lúčiť s minulosťou - stavať na 
základoch všetkého úspeš-
ného, čo priniesla a zároveň 
sa zbaviť toho, čo už prežilo 
alebo bolo nedostatočné. 

Do prvého roka som vstu-
poval s odhodlaním, nadše-
ním i veľkou zodpovednos-
ťou. Už vo svojom volebnom 
programe som avizoval zme-
ny, ktoré mesto Poprad po-
trebovalo. Verím, že obča-
nia privítali predovšetkým 
otvorenejšiu samosprávu, 
transparentné spravovanie 
verejných vecí, načrtnutie 
vízií a nových zámerov na 
nasledujúce roky až desať-
ročia. Odzrkadlia sa hlavne 

v spracovaní dôležitých do-
kumentov mesta - nového 
územného plánu, do čoho 
ste sa zapojili aj vy - občania 
p o d áv a n í m 
mnohých pri-
pomienok a 
podnetov, a 
Plánu rozvoja 
mesta na ďal-
šie roky. 

Každý pri-
mátor má 
svoje priority 
a ciele, ktoré 
chce realizo-
vať v prospech 
mesta a jeho 
o b č a n o v . 
Nové vede-
nie mesta 
sa muselo v 
prvom rade oboznámiť s re-
álnym stavom a možnosťami 
mesta a stanoviť ciele, ktoré 
sú pre obyvateľov Popradu 
najpotrebnejšie. Prvý rok by 
som preto charakterizoval ako 

štartovací a prípravný. Mesto 
v uplynulom roku pracovalo 
na mnohých projektových zá-
meroch a má ich pripravených 

približne 70, ktoré chce v bu-
dúcnosti realizovať z vlastných 
zdrojov aj cez eurofondy. 

Budeme sa snažiť, aby sme 
dokázali naše smelé projekty 
naplniť tak, ako sme to urobili 

v predchádzajúcom roku. Me-
dzi najrozsiahlejšie investičné 
akcie v roku 2015 patrilo vybu-
dovanie tréningového ihriska s 

umelou trávou 
a osvetlením 
na Futbalo-
vom štadióne 
mesta Poprad, 
rekonštrukcia 
Hviezdosla-
vovej ulice, 
odstránenie 
azylového bý-
vania na Ulici 
Boženy Něm-
covej, ktoré 
súvisí s ďalšou 
etapou výstav-
by Národného 
tréningového 
centra SFZ, 

zrekonštruovanie bytového 
domu Xenón a ďalšie. V ob-
lasti komunikácie a služieb pre 
občanov, vo sfére školstva, pre-
zentácie mesta a cestovného 
ruchu, podpory športu a kul-

túry, ako aj partnerstva a spo-
lupráce sme zrealizovali množ-
stvo noviniek. Spomeniem 
aspoň niektoré - stretnutia s 
občanmi v jednotlivých čas-
tiach mesta Hovor s mestom, 
sprístupnenie digitalizovaného 
územného plánu mesta, zria-
denie bezplatnej mediačnej 
poradne, vytvorenie novej kon-
cepcie chovu psov a prevzatie 
psieho útulku do správy mesta, 
vypracovanie nového Komu-
nitného plánu mesta Poprad 
na roky 2015-2020, rozšírenie 
možností starostlivosti o se-
niorov, zavedenie turistického 
vyhliadkového vláčika, pod-
pora novozriadenej leteckej 
linky Poprad - Varšava, obno-
venie cezhraničnej spolupráce 
s poľským mestom Zakopané, 
Memorandum o vzniku ini-
ciatívy Tatry - Spiš 2020 - spo-
lupráca Popradu s Levočou, 
Kežmarkom, Spišskou Novou 
Vsou a Starou Ľubovňou.

(Pokračovanie na str. 2)

Vážení čitatelia,
od nového roka 2016 budú 

noviny Poprad vychádzať vo 
väčšom formáte a s viacerými 
stranami vo farbe. K zmenám 
sme pristúpili preto, že život 
v našom meste je plný nových 
udalostí a podujatí, o ktorých 
vás chceme informovať v ešte 
väčšom rozsahu a kvalite. 
Päť rokov sme nezmenili ani 
cenu novín. Veríme, že zvý-
šenie o 5 centov prijmete s 
pochopením vzhľadom na 
rozšírenie farebných strán i 
zväčšenie formátu.

Do nového roku 2016 Vám 
veľa šťastia, zdravia a úspe-
chov želá redakcia.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Poprade prerokovali 
na poslednom minuloročnom 
zasadaní v decembri návrh 
rozpočtu mesta Poprad na 
rok 2016 s výhľadom na roky 
2017-2018. Jeho schvaľovanie 
si vyžiadalo niekoľkohodi-
novú diskusiu, dokonca bola 
nutná aj prestávka. 

Najviac výhrad mali poslanci 
k dotáciám, ktorých výška do-
sahuje 1 114 200 eur, čo je nárast 
o 486 650 eur oproti roku 2015. 
Poslanec Vladimír Lajčák sa 
pozastavil najmä nad výškou 
dotácie na podporu športu, 
hlavne hokeja, kde sa mesto do-
stalo do situácie, že supluje úlo-

hu štátu. Takisto poukázal na 
zvýšenie dotácií pre TV Poprad 
a Pohrebno-cintorínske služby 
Poprad. Poslanec Milan Baran 
sa zaujímal hlavne o výšku od-
meny za vypracovanie štúdie na 
rekonštrukciu Námestia sv. Egí-
dia 50 tisíc eur, ktorú pokladá za 
prehnanú. Zaujali ho aj príjmy z 
hazardných hier, ktoré stúpajú, 
ale zároveň vidí, koľko priná-
šajú nešťastia a niektoré mestá 
prijali opatrenia proti herniam. 
Poslanec Ondrej Kavka okrem 
iného navrhol, aby sa tieto príj-
my použili na šport a kultúru. Je 
tiež za väčšie peniaze pre školy, 
z ktorých mnohé sú v zane-
dbanom stave a potrebujú po-

moc. Poslanec Rudolf Kubus 
bol proti schváleniu takéhoto 
rozpočtu a zaujímal sa, či sú v 
ňom zahrnuté prostriedky na 
činnosť rómskych občianskych 
hliadok. Rovnakú otázku mala  
poslankyňa Anna Schlossero-
vá a teší sa, že mesto s takými-
to hliadkami počíta. Takisto ju 
zaujali dotácie pre šport, TV 
Poprad aj PCS a výhrady vy-
slovila i k výške financií, ktoré 
sa majú použiť na elimináciu 
havranov v meste i na členstvo 
mesta v rôznych organizáciách 
a združeniach. Dotkla sa tiež 
toho, že Spišská Sobota, Stráže 
ani Matejovce nemajú domy 
smútku a ďalšie. Poslanec Peter 

Brenišin, tak ako aj ostatní po-
slanci, dostal e-maily, v ktorých 
sú občania pobúrení, kam idú 
dotácie mesta na hokej v Popra-
de. Zastáva názor, aby peniaze 
z mestskej kasy šli na detské a 
mládežnícke športy, aby mohli 
športovať aj deti, ktoré si to 
nemôžu dovoliť. Poslanec Bo-
humil Košický poznamenal, 
že PCS potrebujú zvýšenú do-
táciu, lebo bolo vždy veľa pri-
pomienok k cintorínom a treba 
ich areály skvalitniť. Poslanec 
Adrián Kromka považuje zvý-
šenie dotácií o viac ako 486 tisíc 
za vysoké a je toho názoru, že 
nielen šport je témou v meste.

(Pokračovanie na str. 4)

Viac na str. 3.
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Ďalej spoluorganizácia Ná-
rodného stretnutia mládeže 
P15, medzinárodného teni-
sového turnaja kategórie ATP 
- Poprad - Tatry Challenger 
Tour, organizácia Podtatran-
ského polmaratónu a Primá-
torskej desiatky a ďalšie. 

V roku 2016 chceme reali-
zovať viac ako 50 investičných 
aktivít, ktoré sme zahrnuli do 
vecnej náplne kapitálových 
výdavkov. Mestské zastupiteľ-
stvo ich bude schvaľovať na 
svojom januárovom rokovaní. 

Verím, že sa nám podarí 
okrem rekonštrukcie mno-
hých úsekov mestských ciest 
a chodníkov, vybudovania 
parkovísk a rekonštrukcií 
viacerých škôl, zabezpečiť 
aj dobudovanie parkoviska 
NTC, nájsť najlepšie riešenie 
pre využitie nedostavaných 
alebo chátrajúcich objektov 
a plôch v centre a západnej 
časti mesta a ďalšie. 

Keď hodnotím predchá-
dzajúci rok, jednoznačne by 
som ho nazval ako jeden z 
najnáročnejších a namáha-

vých. Bola to pre mňa nová 
skúsenosť na poste primá-
tora. Každopádne robil som 
všetko s najväčším úsilím a 
zanietením vo Váš prospech, 
v prospech rozvoja celého 
mesta. Verím, že v novom 
roku 2016 a v ďalších rokoch, 
sa nám spoločne podarí napl-
niť úlohy, ktoré sme si pred-
savzali. Myslím si, že Poprad 
je ambiciózne a dynamické 
mesto a tak tomu bude aj do 
budúcna.

Do nového roka 2016 
Vám, vážení Popradčania, 

prajem hlavne to, čo sa 
nedá kúpiť - zdravie, lás-
ku, šťastie, porozumenie a 
pokoj v rodinách. Ostatné 
materiálne veci sa stále dajú 
robiť lepšie, rýchlejšie, efek-
tívnejšie, ale nie sú najdô-
ležitejšie. Zároveň sa Vám 
chcem poďakovať za spo-
luprácu a podnety, ktorý-
mi ste prispievali k rozvoju 
nášho spoločného mesta.

Šťastný a úspešný rok 2016!

Jozef Švagerko,
primátor mesta Poprad

Novoročný príhovor primátora mesta Poprad• MESTSKÉ ZASTUPITEĽ-
STVO bude v prvej polovici 
roka 2016 zasadať 24. februára, 
27. apríla, 22. júna a 24. au-
gusta. Na 20. januára 2016 je 
plánované mimoriadne zasa-
danie MsZ.

• ODDELENIE školstva, mlá-
deže a športu MsÚ na základe 
odporúčania ministerstva škol-
stva odporúčalo základným 
školám v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta, aby riaditelia 
udelili na piatok 8. januára voľ-
no. Nie je totiž efektívne plne 
vykurovať školy na jeden deň. • POČAS XIII. tradičného 
vianočného jarmoku v Popra-
de vyzbierali za predaj medov-
níčkov a rôznych dekoračných 
a úžitkových predmetov, ktoré 
vyrobili deti zo ZŠ a MŠ na Ko-
menského ul. v Poprade, 535 
eur. Výťažok dostalo detské 
oddelenie Nemocnice Poprad.• V PREDVIANOČNOM 
čase zavítala do Popradu naj-
väčšia hudobná show Roz-
právkoland pre deti. Jej orga-
nizátori spolu s primátorom 
Popradu Jozefom Švagerkom 
navštívili deti na pediatrickom 
oddelení s JIS a obdarovali ich 
CD so šmolkovskými hitmi a 
ďalšími milými darčekmi.• TATRAS TALENT CUP - 
medzinárodný multižánrový 
umelecký festival v detskej a 
mládežníckej tvorivosti, sa 
uskutoční v Poprade od 12. do 
18. januára. Hlavná galashow 
sa bude konať v sobotu 16. 
januára o 17. hod. v Dome 
kultúry v Poprade. Vstup je 
voľný. Hosťom galashow bude 
Adrianka a Jadranka.• DO 14. JANUÁRA 2016 
môže verejnosť hlasovať v onli-
ne hlasovaní v súťaži o ocene-
nie v kategóriách Naj kultúrne, 
ubytovacie, reštauračné, infor-
mačné zariadenie a Naj kavia-
reň/bar/čajovňa v Prešovskom 
kraji. Hlasuje sa tiež za zamest-
nancov v kategóriách Naj baris-
ta/barman/someliér/ka a Naj 
kuchár/ka. Hlasovať môžete na 
www.severovychod.sk.• ROK 2015 bol bohatý nie-
len na tatranské historické 
okrúhle výročia, ale aj na tvor-
bu tatranského vydavateľstva 
I&B, ktorého témou sú Tatry. 
Vlani vyšli okrem Tatranských 
nosičov aj tituly Na štíty a 
sedlá a Tatranské doliny.• ZMENY v premávke spo-
jov v Mestskej hromadnej 
doprave v Poprade sa uskutoč-
nia v druhej polovici januára 
2016. Čitateľov budeme včas 
informovať.  (ppm)

Stručne
(Dokončenie zo str. 1)

Vianočné pohladenie pre opustené psíky
V Mestskom útulku pre psov v Popra-

de to po roku opäť ožilo. Minulý týždeň 
v pondelok opustené psíky navštívili ľu-
dia s dobrým srdcom, ktorí im priniesli 
pod stromček množstvo darčekov. Niek-
torí štvornohí miláčikovia dostali aj ten 
najcennejší dar - nový domov.

Každý rok sa v medzisviatočnom ob-
dobí koná v Mestskom útulku pre psov 
v  Poprade akcia Vianoce a  opustené 

psíky. Tentokrát nabrala nový rozmer. 
„Tento rok sme akciu obohatili o ukážky 
poslušnosti, dogdancingu a  agility psov 
z partnerských združení Canislog, Kam-
zík, či MK Tatry. Účasť ľudí nás milo 
prekvapila, množstvo darčekov vytvorilo 
zásoby minimálne na mesiac,“ uviedla 
Viktória Paperáková.

V  útulku bolo do minulého týždňa 
umiestnených 39 psíkov z  toho 9 šte-

niat. Aj takáto akcia však dokáže počty 
veľmi rýchlo meniť. „V dočasných opate-
rách máme asi osem šteniat, no väčšinou 
z toho vznikajú aj nové domovy pre psí-
kov. Práve v tento deň nám traja majitelia 
oznámili, že si chcú psíka nechať doma. 
Počas akcie si našlo domov ešte jedno šte-
niatko. Ľudia sa veľmi zaujímali najmä 
o  dočasné opatery a  tiež o  cvičenie psí-
kov,“ dodala V. Paperáková.  (mav)

Protipovodňový vozík dostali Strážania
Protipovodňový vozík, 

ktorý dostalo mesto Poprad 
od  Ministerstva vnútra SR, 
bude mať svoj domov v Strá-
žach pod Tatrami. Rozho-
dol o tom primátor Popradu 
Jozef Švagerko.

„V Strážach máme najväč-
ší problém s vodou a preto si 
takúto techniku zaslúžia. Je 
to ale vozík pre mesto Poprad, 
takže, ak aj niekde inde vy-
vstane potreba jeho využitia, 
tak bude k dispozícii,“  vy-
svetlil  primátor. „Vozík má 
plávajúce čerpadlo, kalové 
čerpadlo, elektrocentrálu, po-
vodňové bariéry a ďalšie veci, 
s ktorými sa dá pomáhať v 
prípade povodní,“ uviedol 

riaditeľ OR HaZZ v Poprade 
Ondrej Šproch. „Sme radi, 
že primátor rozhodol prideliť 
vozík Strážam, pretože tie sú v 

Poprade najviac ohrozené po-
vodňami. Ale samozrejme, ak 
bude treba, budeme pomáhať 
aj v iných častiach,“ doplnil 

tajomník Dobrovoľného ha-
sičského zboru Poprad - Strá-
že Milan Palko.

Mesto Poprad je jednou zo 
621 samospráv na Slovensku, 
ktoré protipovodňový vozík 
dostali.  Špeciálna technika 
bude umiestnená priamo v 
obciach, kde bude k dispozí-
cii pre dobrovoľných hasičov 
na zásahy v čase záplav. Dis-
tribúcia vozíkov po celom 
Slovensku bola súčasťou pro-
jektu Aktívne protipovodňo-
vé opatrenia, ktorý je finan-
covaný z Kohézneho fondu 
prostredníctvom operačného 
programu Životné prostredie. 
Hodnota jedného vozíka je 
zhruba 14 500 eur.  (mag)
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urologickej a inter-
nej ambulancii. 

Dva úrazy priamo 
súviseli s oslavami, 
keď jednému pa-
cientovi vybuchla 
v rukách petarda a 
ďalší si poranil oko 
pri otváraní šam-
panského. V ušno-
- n o s o v o - k r č n e j 
ambulancii zašili niekoľko tržných rán a v jednom prípade ošet-
rili pacienta s rybacou kostičkou v krku.  (mar)

• BEZPLATNÉ parkova-
nie na všetkých parkovis-
kách vo vlastníctve mesta 
Poprad bolo obyvateľom a 
návštevníkom  umožnené 
od 15. decembra do včera 6. 
januára. Spoplatnený režim 
začína opäť dnes 7. januára.  
• BEZPLATNÁ právna po-
radňa pre obyvateľov mesta 
bude k dispozícii v  stredu 
13. januára od 14. do 16. 
hod. Bezplatná mediačná 
poradňa bude následne 14. 
januára. Do oboch porad-
ní je možné prihlásiť sa v 
Kancelárii prvého kontaktu 
MsÚ v Poprade. 
• V  UTOROK 12. januára 
organizuje Občianske združe-
nie Život a zdravie prednášku 
MUDr. P. Polláka s  názvom 
Čas, je dôležitý? Uskutoční 
sa o 17. hod. v priestoroch na 
Ul. Fraňa Kráľa 21 vo Veľkej. 
Vstup voľný.
• PRERUŠENÁ distribú-
cia elektriny z  dôvodu plá-
novaných prác na zariadení 
nízkeho napätia bude v pon-
delok 11. januára od 7. do 
15.30 hod. v  Matejovciach 
na Lidickej ul. č.d. 2, 4, 6, 
1667, 1669.
• POČAS silvestrovskej noci 
boli v pohotovosti aj hasiči. Tí 
v prvý deň nového roka hasili 
požiar vo Vysokých Tatrách.  
Krátko po polnoci museli 
zasahovať pri požiari lesného 
porastu medzi obcami Tat-
ranská Štrba a Štrbské Pleso.   
Na miesto bolo vyslaných šesť 
hasičských vozidiel a 11 hasi-
čov z  Popradu  a Menguso-
viec. Išlo o požiar zvyškov po 
ťažbe a požiar trávy. Hasičom 
sa ho podarilo zlikvidovať 
krátko po pol siedmej ráno. 
• V  SOBOTU 16. januá-
ra sa v  Spolcentre vo Svite 
uskutoční Prvý ples primá-
tora mesta Svit.
• PLES Spišiakov sa bude 
konať v  sobotu 16. januára 
v  Spišskej Novej Vsi. Hlav-
ným hosťom bude Lucie 
Bílá.
• OD januára platí na vy-
brané potraviny znížená daň 
z  pridanej hodnoty. Tieto 
potraviny majú DPH zní-
ženú z  20% na  10%. Patria 
medzi ne napríklad vybra-
né druhy čerstvého mäsa, 
čerstvé sladkovodné ryby, 
mlieko, maslo a  niektorý 
druh chleba.  (ppš)

S platnosťou od 1. januára 1946 sa zlúčili do spoločného mesta Poprad so Spišskou Sobotou a Veľkou. Pri tejto príležitosti pri-
pravilo mesto pre všetkých Popradčanov a hostí umelecký zážitok. Bola ním 3. januára v popradskej Aréne opereta Gejzu Dusíka 
Hrnčiarsky bál v podaní Štátnej opery z Banskej Bystrice. Podujatie poctil svojou prítomnosťou i prezident SR Andrej Kiska. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal: „Pripomíname si významnú historickú udalosť v novodobých dejinách náš-
ho mesta a tento program bol darčekom pre všetkých Popradčanov. Zároveň bol i poďakovaním všetkým, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj Popradu. V tomto roku si pripomenieme 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade a Spišskej Sobote, 765. o 
Matejovciach a 740. o Strážach pod Tatrami. Dôkazov o bohatej histórii nášho mesta je veľa. Je na nás, aby sme mali do-
statok síl a odhodlania na tomto odkaze našich predkov stavať a mesto ďalej zveľaďovať.“    (mar)

V Nemocnici Poprad sa 1. 
januára 2016 iba 24 minút po 
polnoci narodilo prvé dieťa, 
ktoré sa stalo zároveň prvým 
novorodeniatkom na Sloven-
sku. Dievčatko Patrícia, ktoré 
meria 49 centimetrov a váži 
3320 g, je novoročným dar-
čekom a prvým dieťaťom pre 
manželov Timeu a Róberta 
Kobetičovcov. Gynekologicko-
-pôrodnícke oddelenie počas 
prvého tohtoročného sviatoč-
ného dňa zaznamenalo ešte 

ďalšie tri pôrody. Celkovo na 
svet prišli v popradskej ne-
mocnici v prvý januárový deň 
4 deti - 3 dievčatká a 1 chlapec. 

Mladí rodičia - 21 ročná 
mamička a 23 ročný otecko 
očakávali svoj prvý prírastok 
už na Štedrý deň. Šťastná prvo-
rodička povedala: „Mal to byť 
vianočný darček, ale nechcelo 
sa jej ísť z bruška, tak sa naro-
dila až na Nový rok. Pôvodne 
mi pôrod vyvolávali, ale došlo k 
určitým komplikáciám, tak mi 

museli urobiť akútny 
cisársky rez.“ Novo-
pečený ocko bol celý 
deň v napätí. Dodal: 
„Celá rodina sme boli 
v strese a nakoniec 
šťastní, keď sa Patrícia 
narodila.“ Kobetičov-
ci plánujú bývať v Poprade, ke-
ďže však mamička ešte študuje 
v Trnave, odkiaľ je mladý otec, 
budú tráviť určitý čas i v tomto 
meste. Podotkla: „Hoci teda už 
kočík máme po sestre, budeme 
kvôli tomu potrebovať druhý.“ 

Čerstvým rodičom prišli 
zagratulovať a obdarovať ich 
potrebnými vecami primátor 
Popradu Jozef Švagerko a od 1. 
decembra 2015 nový generálny 
riaditeľ Nemocnice Poprad Pe-
ter Petruš. Obaja zaželali prvej 
malej Popradčanke hlavne 
veľa zdravia a šťastia. Primátor 
mladým rodičom podaroval 
plienky, ale ešte ich chce obda-
rovať na prijatí v obradnej sie-
ni mesta tým, čo budú najviac 
potrebovať. Povedal: „Som rád, 

že Poprad má zase nejaké prven-
stvo, tentoraz v narodení malej 
Patrície. Nový ľudský život je 
niečo unikátne a teším sa, že sa 
o našom meste hovorí pri takejto 
milej príležitosti. Želám tomuto 
dieťatku, aby vyrastalo a bolo 
šťastné v našom meste.“  

Generálny riaditeľ Peter 
Petruš (na foto prvý zľava) 
tiež netajil radosť: „Teším sa, 
že popradská nemocnica je pr-
vou na Slovensku, kde sa naro-
dilo prvé bábätko v roku 2016. 
Bol to veľmi úspešný štart do 
nového roka. Novorodeniatku, 
ktoré je hlavne obrovským da-
rom pre svojich rodičov, želám 
krásny život, v pokoji, mieri a 
láske, aby bolo pre svojich ro-
dičov šťastím.“  (mar)

Prvé novoročné dieťa v Poprade

Rozlúčka so starým rokom a príchod nového je vždy prí-
ležitosťou na oslavy a nebolo tomu inak ani v našom meste.

Mnohí obyvatelia Popradu privítali Nový rok tak, ako 
býva zvykom v mnohých končinách sveta - ohňostrojmi a 
petardami (foto zo sídliska Juh). Náčelník Mestskej polície v 
Poprade Štefan Šipula konštatoval: „Na počudovanie na Sil-
vestra bol pokoj a noc bola bez problémov. Dúfam, že tento 
trend sa udrží čo najdlhšie. Iste na tom malo svoj podiel aj 
mrazivé počasie.“ 

Ako nás informovala hovorkyňa Nemocnice Poprad Syl-
via Galajda, na oddelení centrálneho príjmu ošetrili počas 
silvestrovskej noci v rámci traumatologicko-chirurgickej 
ambulancie 62 pacientov a ďalších 8 bolo ošetrených v ne-

Popradčania privítali nový rok ohňostrojmi

Krátke správy
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Hrdo, odborne, slušne

Zvýšenie dotácie pre TV Poprad a PCS 
po výmene konateľov považuje za pred-
časné. K dotáciám v oboch týchto spo-
ločnostiach, kde má mesto stopercentnú 
účasť, reagovali obaja viceprimátori Igor 
Wzoš aj Pavol Gašper. Vysvetľovali, že 
ide predovšetkým o zvýšenie kvality ich 
činnosti a dotácie sú opodstatnené. S 
faktickými poznámkami sa do diskusie 
zapojili aj ďalší poslanci.

K návrhu rozpočtu predložila svo-
je stanovisko hlavná kontrolórka 
Zita Kozlerová, ktorá konštatovala, 
že návrh rozpočtu príjmov ako ce-
lok je zostavený na základe reálneho 
zhodnotenia potenciálnych príjmov 
a návrh rozpočtu výdavkov bude fi-
nančne krytý potenciálnymi príjmami 
a zdrojmi z rezervného fondu. Hlavná 
kontrolórka mala však značné výhra-
dy: „Nestotožňujem sa s navrhovanou 
výškou dotácií pre naše obchodné spo-
ločnosti, pretože z roka na rok dochá-
dza k ich navýšeniu. Mali by vyvinúť 
vlastnú snahu, aby mali vyššie príjmy. 
Čo sa týka dotácií na šport, kultúru, 
sociálne veci, najviac ide na športové 
kluby a s tým sa takisto nemôžem sto-
tožniť. Každý rok sa zvyšuje finančný 

objem dotácie hlavne na hokej. Mesto 
nemôže dotovať platy hráčov. Poprad 
má vyše 50 tisíc obyvateľov a finančné 
prostriedky by sa mali efektívnejšie vy-

užiť pre potreby všetkých občanov.“ Za 
nehospodárne a neefektívne označila 
hlavná kontrolórka aj bežné výdavky 
na súťaže návrhov a vyhľadávacie štú-
die v objeme 67 tisíc eur a vzhľadom 
na množstvo viac ako 50 investičných 
akcií sa jej javí aktuálne personálne 

obsadenie oddelenia investičného roz-
voja MsÚ za nedostačujúce.

Predseda finančnej komisie pri 
MsZ Štefan Pčola uviedol, že návrh 

rozpočtu odporúčala komisia schvá-
liť, ale bez vecnej náplne kapitálo-
vých výdavkov. Na základe pozme-
ňujúceho návrhu poslankyne Aleny 
Madzinovej, ktorá si ho osvojila od 
primátora mesta, poslanci vypustili 
z rozpočtu vecnú náplň kapitálo-

vých výdavkov. Za návrh rozpočtu 
hlasovalo 11, zdržalo sa 8 poslancov. 
Primátor Popradu Jozef Švagerko k 
rozpočtu uviedol: „Som spokojný, že 
ho poslanci schválili, ale nespokojný 
s tým, že sa dosť poslancov zdržalo. 
Myslím si, že tento dokument bol dob-
re pripravený. Vecná náplň kapitálo-
vých výdavkov bude témou rokovania 
MsZ v januári 2016.“

Rozpočet, ktorý predkladala vedúca 
ekonomického odboru MsÚ Jitka Pú-
čiková (na foto), bol schválený ako vy-
rovnaný v celkovej výške 38 miliónov 
187 tisíc 520 eur, čo je oproti rozpočtu 
schválenému pre rok 2015 viac o 3,5 
mil. eur. Bežné príjmy boli stanovené 
vo výške 33,9 mil. eur, bežné výdavky 
32,8 mil. eur, teda bežný rozpočet je 
prebytkovým s celkovou výškou pre-
bytku 1,1 mil. eur. Kapitálové príjmy 
boli schválené vo výške 150 tisíc eur 
a kapitálové výdavky v celkovej výške 
4,9 mil. eur. Budú kryté čiastočne pre-
bytkom bežného rozpočtu vo výške 
620 tisíc eur, čiastočne kapitálovými 
príjmami v schválenej výške 150 ti-
síc eur a použitím finančných pros-
triedkov z Rezervného fondu mesta 
vo výške 4,1 mil. eur.  (mar)

Poslanci schválili rozpočet, k vecnej náplni sa vrátia v januári

Predstavitelia Slovenskej 
národnej strany, ktorá kandi-
duje v marcových parlament-
ných voľbách pod číslom 12, 
boli súčasťou vianočného 
koncertu v Poprade. 

Predseda SNS Andrej 
Danko prezradil, že sa cíti 
byť aj trochu Popradčanom, 
lebo v našom meste je pra-
covne tak často, ako málok-
de. Povedal: „Poprad naozaj 
milujem a Popradčanom, 
ako aj všetkým občanom Slo-
venska, by som zaželal také 
šťastie v očiach, aké vidím, 
keď prejdem rakúske hranice. 
Aby naši ľudia mohli sviatky 
vychutnávať doma a nemuse-
li byť v cudzine za lepšími zá-

robkami, aby mohli byť rodi-
ny spolu, aby vládla pohoda 
a šťastie.“ A. Danko pôsobil 
desať rokov ako advokát pre 
popradský aquapark, preto 
dobre pozná náš región a 
podmienky, v akých oby-
vatelia Popradu a širokého 
okolia žijú. Na základe skú-
seností a poznatkov, ktoré 
získal v Poprade, sa dostala 
do volebného programu SNS 
téza: Vytvoriť systém efektív-
nejšieho využívania prírod-
ného a nerastného bohat-
stva Slovenska, zachovania 
krajinotvorného dedičstva, 
osobitnú pozornosť venovať 
vodným zdrojom a možnos-
tiam využitia geotermálnych 

prameňov, obnoviť kúpeľ-
né centrá. „Chceme, aby sa 
rozvíjali kúpeľné centrá, lebo 
máme najviac termálnych 
prameňov v Európe, ale kým 
v minulosti sme ich mali cca 
100, teraz je ich len cca 20. V 
tejto oblasti chceme vytvoriť 
lepšie podmienky,“ uviedol 
Andrej Danko. 

Na kandidátnej listine 
SNS figuruje i podnikateľ 
Eduard Markovič (na foto 
dole druhý sprava) z Po-
pradu. Zdôraznil: „Do vo-
lieb vstupujeme so sloganom 
Hrdo, odborne a slušne. V 
prvom rade sa budeme sna-
žiť o vyššiu zamestnanosť, 
program rodinnej politiky, 
zlepšiť podnikateľské prostre-
die pre malých a stredných 
živnostníkov, zvýšiť podpo-
ru v školstve, zdravotníctve, 
rozvoju cestovného ruchu vo 
Vysokých Tatrách, rozvoju 
podtatranského regiónu, v 
spolupráci s podtatranskými 
obcami a mestami Poprad, 
Svit, Kežmarok, Levoča a ďal-
šími. Želáme si, aby Sloven-
sko bolo silný a stabilný štát s 
hrdými občanmi, aby sa roz-
víjal národný, demokratický, 
právny a sociálny charakter 
štátu. Chceme tvoriť budúc-
nosť, ale s úctou k minulosti.“ 

Za SNS kandiduje vo voľ-
bách do NR SR primátor 
mesta Svit Miroslav Škvarek 
(na foto druhý zľava). Ako 
predstaviteľ samosprávy vy-
zdvihol, že nikto nepozná 
problémy občanov lepšie ako 
mestá a obce. Uviedol: „Zá-
mery, ktoré chce SNS presa-
diť, sú môjmu srdcu blízke a 
sú v prospech tohto národa. 
Tento kraj má obrovský defi-
cit v spoločnom presadzovaní 
regionálnych záujmov, ale po 
komunálnych voľbách v roku 
2014 sa už celý podtatranský 
región začal stmeľovať a zača-
li sme spolu presadzovať ciele, 
ktoré súvisia s jeho rozvojom. 
Máme veľmi veľa klenotov, 
ktoré treba spoločne spropago-
vať a využiť na tejto aj poľskej 
strane Tatier a v spoločnom 
regionálnom súzvuku tu do-

stať investorov, ktorí ho po-
sunú dopredu.“ 

Predseda SNS Andrej Dan-
ko (na foto hore) v Poprade 
uviedol do života nové CD 
Kandráčovcov, ktorí vystú-
pili so svojím vianočným 
koncertom za účasti hostí 
Moniky Kandráčovej, Anky 
Poráčovej, Veroniky Šolty-
sovej Rabadovej a detského 
speváckeho zboru Pro Musi-
ca - Magnólia. 

Zástupcovia SNS z Popradu 
odovzdali aj finančnú pomoc 
pre detské jasle a materskú 
školu Trojruža v Poprade a 
lukostrelcov zo Svitu.

Prioritným cieľom SNS je, 
aby Slovensko bolo silným 
štátom, zvlášť v dobe, kedy sa 
v rámci EÚ stáva problémom 
islamizácia.

Naša vlasť si zaslúži viac.  PP-3

(Dokončenie zo str. 1)
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Za šesť mesiacov trvania projektu Senior 
Ombudsman - celoslovenská sieť - od júna 
do konca decembra 2015 sa na poboč-
ky v  Poprade a  Bratislave obrátilo spolu 
takmer 600 seniorov. Veľkému záujmu sa 
teší najmä bezplatná telefonická linka, 
ktorá bola seniorom k  dispozícii počas 
pracovných dní. 

“Aj keď práca so seniormi nie je vždy jed-
noduchá, sme radi, že záujem o naše služby 
rastie. Ukazuje sa, a sami seniori to potvr-
dzujú, že je treba vzdelávanie seniorov rea-
lizovať všetkými možnými prostriedkami a 
nájsť pre tieto informácie jednotnú platfor-
mu aj v  rámci krajín Vyšegrádskej štvorky. 
Čerstvou novinkou je v tomto kontexte spus-
tenie projektu Združenia českých spotrebite-
ľov, ktorý sme inšpirovali, s názvom Senioři 
mají svá ústavní práva; pomůže - SENIOR 
OMBUDSMAN! Na novom webovom por-
táli www.seniorombudsman.cz už aj českí 
seniori nájdu  množstvo informácií, týka-
júcich sa ich ľudských a ekonomických práv, 
odkazy na semináre finančného vzdelávania 
pre seniorov či poradenské organizácie, kam 
sa môžu obrátiť,” vysvetlil predseda Spoloč-
nosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad  
Michal Fáber.

V  rámci projektu bolo vďaka spolupráci 
s Jednotou dôchodcov na Slovensku zorga-
nizovaných šestnásť vzdelávacích seminá-
rov. „Na základe najčastejšie sa opakujúcich 
podnetov sme vytypovali tri „najbolestivejšie“ 

miesta slovenských dôchodcov. Sú nimi ma-
jetkové spory, dlhy a  exekúcie a dodávatelia 
energií. Preto sme k  týmto trom oblastiam 
vydali tri vzdelávacie manuály, ktoré budeme 
postupne distribuovať po celom Slovensku,“ 
dodal M. Fáber.

Existencia pracoviska v Prešovskom kra-
ji v minulom roku ukázala veľký dopyt po 
jeho službách nielen zo strany seniorov, ale 
aj ich rodinných príslušníkov a priateľov. 
Preto v týchto aktivitách združenie plánuje 
pokračovať aj v roku 2016.  

Hlavným cieľom projektu Senior Om-
budsman - celoslovenská sieť, ktorý je rea-
lizovaný s finančnou podporou Ministerstva 
zahraničných vecí a  európskych záležitostí 
SR v  rámci dotačného programu Podpora 
a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015,  
je zabezpečiť v súlade s Ústavou SR spôso-
bilosť každého na práva. Naučiť seniorov, 
že ponižujúce zaobchádzanie či tresty, kto-
rým sú vystavení doma, na úradoch alebo 
pri nákupoch, nesmú tolerovať. Tiež, že 
nik nesmie obmedziť ich osobnú slobodu v 
snahe prinútiť ich konať v ich neprospech. 
Ďalej, že Ústava SR deklaruje právo vlast-
niť majetok i ochranu vlastníctva, a nemô-
žu sa ho vzdať prostredníctvom podpisu 
zmluvy uzavretej v tiesni, v nevedomosti, 
na diaľku či pod nátlakom. A tiež, že každý 
musí rešpektovať ich ústavné právo na ne-
dotknuteľnosť obydlia a nevstupovať do ich 
bytu či domu bez povolenia.  (pvč)

Senior Ombudsman pokračuje

Od polovice decembra je 
novým konateľom obchod-
nej spoločnosti TV Poprad 
Róbert Merva. Stal sa ním 
po odvolaní zástupcu mes-
ta Poprad Gejzu Skokana 
z  tohto postu. Poslanci no-
vého konateľa schválili a ta-
kisto schválili v  rozpočte 
na rok 2016 pre popradskú 
televíziu dotáciu 160 tisíc 
eur, čo je o 15 tisíc viac ako 
v uplynulom roku. 

Zmeny v popradskej televí-
zii vyvolali otázky poslancov. 
Rudolf Kubus sa  zaujímal 
o  vlastníctvo frekvencie pre 
vysielanie, Vladimír Laj-
čák sa pýtal na konkrétne 
dôvody, ktoré vytýkali TV 
Poprad a  viedli k  odvolaniu 
predchádzajúceho konate-
ľa, Štefan Pčola požadoval 
väčší počet členov valného 
zhromaždenia TV. Vicepri-
mátor Igor Wzoš zdôraznil, 
že mestská televízia má viac 
informovať a  byť spravodaj-
skou televíziou, nie propago-
vať vedenie mesta a bude tiež 
podporovať edukačný proces 
prostredníctvom TV. TV 
Poprad obsadila v  minulosti 
5. miesto v  hodnotení mest-

ských a regionálnych televízií 
na Slovensku a  je dôležitým 
komunikačným kanálom pre 
občanov mesta aj regiónu. 

Poslanci umožnili vystúpiť 
novému konateľovi TV Po-
prad Róbertovi Mervovi (na 
foto). Okrem iného povedal: 
„Aké zmeny nastanú sa uká-
že v priebehu roku 2016. Pri-
stúpime k tomu, aby televízia 
plnila informačnú úlohu so 
spravodajským obsahom. 
V  prvom rade sa potrebu-
jem oboznámiť s  fungova-
ním televízie dovnútra, aké 
sú v  nej právne procesy, ako 
momentálne funguje proces 
výroby spravodajstva. Mám 

už premyslenú koncepciu, 
ako by mala v  budúcnosti 
fungovať a  ako by mala slú-
žiť obyvateľom mesta Poprad, 
nielen predstaviteľom mesta. 
Do budúcna nás tiež čaká 
prechod na vysielanie v  HD 
kvalite. Je to dnes už štan-
dardný spôsob, ale je to aj 
finančne náročné. Takisto 
potrebujeme posilniť webo-
vé vysielanie TV. Spolieham 
sa tiež na to, že bude oveľa 
užšia spolupráca s novinami 
Poprad, tak aby obe média 
vytvárali synergiu, vedeli sa 
vzájomne dopĺňať a  pôsobiť 
na trhu, získavať divákov aj 
čitateľov.“ 

R. Merva získal post ko-
nateľa po výberovom ko-
naní, do ktorého sa prihlá-
sili traja uchádzači. Jeden 
sa nedostavil, druhý získal 
menej bodov. Nový konateľ 
má skúsenosti z oblasti mé-
dií - pôsobil ako hovorca, 
v  rokoch 2004-2010 viedol 
vlastnú súkromnú regionál-
nu televíziu v  Banskej Bys-
trici, má za sebou úspechy 
v  tvorbe rôznych reklam-
ných spotov a hudobných vi-
deoklipov a pod.  (mar)

Popradská televízia má nového konateľa

Na decembrovom zasadnutí 
volebného obvodu č. 2 - síd-
liská Juh a Kvetnica sa poslan-
ci zaoberali problémom so 
suchými stromami, na ktoré 
poukázali obyvatelia bytového 
domu Antimón a žiadajú ich 
výrub. Poslanci požiadali, aby 
oddelenie životného prostre-
dia zmapovalo všetky stromy 
v meste, ktoré je treba vyrúbať 
resp. orezať. Na zasadnutie pri-
šiel i občan z bloku Laborec, 
ktorý požiadal, aby mesto dalo 
vymaľovať čiary na parkovanie 
pozdĺž chodníka na parkovis-
ku. Vodiči parkujú hocijako, 

zaberajú veľa miesta a po na-
maľovaní čiar by mohlo par-
kovať viac áut. Občan takisto 
požiadal o vyrovnanie jám pri 
garážach v tejto lokalite. Pred-
seda VO č. 2 Peter Brenišin 
zhodnotil minuloročnú prá-
cu tohto volebného obvodu. 
Vybavilo sa veľa podnetov od 
občanov k ich spokojnosti a 
verí, že tak tomu bude aj v bu-
dúcnosti. Spokojnosť vyjadrili 
aj ostatní poslanci. 

Najbližšie zasadnutie bude 
druhý štvrtok v januári v kan-
celárii MsÚ na Dostojevského 
ul. 25 v Poprade.  (ppw)

Stromy aj parkovanie

Vianočným koncertom Radostná zvesť potešili Popradčanov 
na Štefana v Kostole sv. Egídia Petra Humeňanská a  ľudová 
hudba Prešovčan. V ich podaní zazneli najkrajšie vianočné ko-
ledy a piesne.    FOTO - Marta Marová

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Poprade na svojom de-
cembrovom rokovaní rozhodli 
o zvýšení platu primátora Popra-
du Jozefa Švagerka o  70 per-
cent, čo je maximálne možné 
zvýšenie. Primátor však s  tým 
súvisiace uznesenie nepodpísal, 
pretože s ním nie je stotožnený. 
Uviedol: „Teší ma, že väčšina 
poslancov moju prácu takto 
vysoko ohodnocuje a  vyjadrila 
sa, že si maximum zaslúžim. 
Snažím sa robiť čo najlepšie, ale 
myslím si, že moja doterajšia 
práca počas jedného roka ešte 
nie je dôvodom na maximál-
nu odmenu 70 percent a  cítim, 
že mám vo fungovaní mesta čo 
vylepšovať. Zrejme však budem 
prvým primátorom, ktorý ne-
podpísal zvýšenie svojho platu.“ 

Primátor na najbližšom za-
stupiteľstve, ktoré by malo byť 
v  januári, požiada poslancov, 
aby netrvali na maximálnom 
zvýšení. Zastupiteľstvo však 
môže toto uznesenie trojpäti-
novou väčšinou hlasov všet-
kých poslancov potvrdiť. Ak 
ho nepotvrdí do dvoch mesia-
cov od schválenia, uznesenie 
stráca platnosť. 

Primátor nepodpísal
zvýšenie svojho platu

Doteraz poberal popradský 
primátor plat zvýšený o  30 
perc. Návrh na zvýšenie zák-
ladného platu primátora o  70 
perc. predložil 1. viceprimátor 
Igor Wzoš: „Zaslúži si maxi-
málnu výšku. Oceňujem jeho 
maximálne nasadenie, ústreto-
vosť a  množstvo vecí, ktoré sa 
podarilo „rozbehnúť.“ Poslanec 
Štefan Pčola sa vyjadril, aby 
sa s  takýmto zvýšením ešte 
počkalo. Poslanec Vladimír 
Lajčák pokladá doterajší plat 
primátora za primeraný a  bol 
skôr za postupné zvyšovanie. 
Poslankyňa Beáta Sichrovská 
poukázala na fakt, že primá-
tor Popradu má plat na úrovni 
kežmarského primátora, ktorý 
riadi iba približne 15 tisícové 
mesto a za svoju náročnú prácu 
si zaslúži maximálne zvýšenie. 

Primátorovi mesta patrí pod-
ľa zákona minimálne plat vo 
výške 3,19 násobku priemernej 
mzdy v  národnom hospodár-
stve, ktorá v súčasnosti činí 858 
eur. Spolu je to teda 2  737,02 
eur. Zvýšením o  70 perc. by 
primátor dostával s účinnosťou 
od 1. februára 2016 celkovo 
plat vo výške 4 653 eur.  (mar)
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10. január o 10. hod. - diva-
delná sála DK v Poprade
ZVIERATKOVO - Divadlo
THEÁTRUM Rožňava  
Príbeh do Zvieratkova pozýva 
na rozprávku o psíkovi Muc-
kovi a mačičke Mucke, čo pre 
dávny spor v novej škriepke sú 
zas...  Vstupné: 1,50 €                                                                           

16. január o 17. hod. - diva-
delná sála DK v Poprade
TATRAS TALENT CUP / GA-
LASHOW
Výber slovenských finalistov 
Tatras Talent Cup 2015 bol 
realizovaný z účastníkov STF 
2015 a TTF 2015 - výhercov 
zlatých miest s najvyšším 
počtom bodov v kategórii 
spev, hudba, tanec a divadlo.  
Vstup voľný

17. január o 10. hod. - diva-
delná sála DK v Poprade
S ELÁNOM DO
NOVÉHO ROKA
Deti zo Súkromnej  materskej 
školy Stella z Popradu prenesú 
malých aj veľkých cez rozpráv-
ku „O dvanástich mesiačikoch“  
priestorom času, dobra, pomo-
ci a lásky. Vstupné: 1,50 €

23. január o 18. hod. - Dom 
kultúry Poprad - koncertná 
sála ZUŠ
COUNTRY SALÓN
KENTUCKY
Country tancovačka s  hudobnou 
skupinou ASCALONA, s tanečný-
mi skupinami SMOKIE MOUN-
TAINS DANCERS, ALIMACH 

FUSION a  výborná nálada. To 
všetko čaká publikum na 20. na-
rodeninách tanečnej skupiny Ken-
tucky z Popradu.  Vstupné: 5 € 

24. január o 10. hod. - diva-
delná sála DK v Poprade
NEOBYČAJNÝ PRÍBEH
OBUVNÍKA JAKUBA
Divadlo pod balkónom Banská 
Bystrica
Krehký príbeh o  obuvníkovi 
Jakubovi, ktorý zanevrel na 
celý svet a od nikoho dlhé roky 
nič nedostal. Vstupné: 1,50 € 

27. január o 9. hod. - Podtatran-
ská knižnica, Poprad - Západ
ŠALIANSKY MAŤKO 
23. ročník súťaže Šaliansky 

Maťko J. C. Hronského v pred-
nese slovenskej povesti pre žia-
kov 2. - 7. ročníka ZŠ a žiakov 
reálnych gymnázií.  Bližšie in-
formácie na tel. č. - 0910590323

30. január o 18. hod. - diva-
delná sála DK v Poprade                 
EXPLÓZIA TANCA / PRI 
MESAČNOM SVITE
Tanečné stvárnenie noci v po-
daní orientálnych tanečníc z 
BELLA ARABIA v spolupráci s 
tanečno-pohybovým zoskupe-
ním ART DANSE. Vstupné: 5 
€, deti a dôchodcovia 3 € 

31. január o 10. hod. - diva-
delná sála DK v Poprade
KRÁĽ DROZDIA BRADA  

Divadlo MASKA Zvolen
Pôvodné činoherné predstave-
nie na motívy rozprávky bratov  
Grimmovcov. Rýmované pred-
stavenie plné fantázie so šašom, 
žobrákom, princeznou  a pes-
ničkami. Vstupné: 1,50 €

Celý január -  foyer - Dom 
kultúry Poprad
ZIMNÉ ZÁHRADY ALEBO 
ČAJOVÉ POKUŠENIE
Výtvarné „pojednanie“ žiakov 
ZUŠ zo Spojenej školy na Let-
nej ulici v Poprade o tom, ako 
krásne môžeme prežiť zimu.  

Zmena programu
vyhradená !

Informácie, predpredaj:
MIK 052/436 11 92

Dom kultúry  052 /772 22 55

KultúrNy  KaleNdár  Na  jaNuár  2016
Program mesta Poprad

VÝSTAVY
Celý január
Marko Vrzgula POLČAS | PRINTEMPS | PRI-
ME TIME
Expozíciu tvoria práce autorových nosných cyklov 
(Prieniky, Mosty, Pohyby, Špirály, Pulzary), v ktorých 
prezentuje mnohorakosť maľby postmediálnej doby. 

Celý január
Tomáš Agát Błoński - CD-Tom
Fotografia od analógu via digitálneho média po 
aplikácie v mobile a na internete. Z autorských cyk-
lov - CD-Tom, Entries, Ja som!, lampyris_insanus.

Art club Tatranskej galérie
Do 20. januára
Anjeličkovo - výstava Anjel Vianoc 2015. 

Od 21. januára
Vladimír Koštial - HĽADANIE FOTOGRAFIE
Fotograf tvoriaci v rokoch 1935 – 1975. Jeho tvor-
ba bola zameraná na krajinu, dokumentáciu a pro-
pagáciu Slovenska, hlavne Vysokých Tatier. 
21. januára o 17. hod. - vernisáž výstavy.

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC

13. január o 16. hod.
Slávnostné otvorenie výstavných priestorov po re-
konštrukcii.
Výstavy
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie
Robo Kočan, Jozef Česla Tatry inak
Kabinet kuriozít výstava s  témou Tatier zo zbie-
rok súkromných zberateľov.

KINOKLUB FILM EUROPE POPRAD 
SEVERSKÁ FILMOVÁ LEKCIA - SCANDI 2016
21. január o 19. hod. - Harold, Nórsko 2014, do 
15 r. nevhodné
24. január o 15. hod. - Prdiprášok doktora Prok-
tora, Nórsko 2014
26. január o  19. hod. - Druhá šanca, Dánsko, 
Švédsko 2014, do 15 r. nevhodné
28. január o 19. hod. - Hundroš, Fínsko 2014, do 
15 rokov nevhodné

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výsta-
vám určené žiakom základných a stredných škôl, 
po dohode s galerijným pedagógom

Viac na www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria v Poprade 
vyhodnotila tesne pred Via-
nocami výtvarnú súťaž Anjel 
Vianoc 2015. Zapojilo sa do 
nej 98 škôl z celého Slovenska 
s viac ako 1300 prácami. 

V piatich kategóriách - mater-
ské, základné, stredné, základné 
umelecké a špeciálne školy, boli 
prihlásené práce vytvorené naj-
rôznejšími technikami a mate-
riálmi. Bola to kresba, maľba, 
modelovanie, grafika, muchláž, 
mozaika, origami, papier, dre-
vo, sadra, farba na sklo, kniha, 
textílie. Spolu bolo udelených 
140 ocenení. Výstava bude 
otvorená do 20. januára 2016.

Grand Prix si odniesol 9-roč-
ný Marcel Miškovský (na foto) 

zo ZŠ Francisciho Poprad, za prá-
cu Lietajúci anjel. Popradským 
deťom sa darilo i v ďalších kategó-
riách, keď v kat. materské školy 
obsadila 1. miesto 5-ročná Mária 
Vicianová z MŠ Dostojevského, 
v kat. ZŠ 1. miesto získali okrem 
ďalších Zuzka Gerberyová, Natál-
ka Havlíková, Laurika Horníko-
vá, Maroš Raček, Miško Šperka, 
Matej Tomusko a Maťko Truska, 
všetci zo ZŠ Francisciho Poprad. 
V kat. stredných škôl dostala jed-
no z prvých miest Radka Ilčíko-
vá zo SOŠ technickej v Poprade, 
v kat. špeciálnych škôl 1. miesto 
získala Ľubomíra Genčúrová zo 
SŠ Partizánska v Poprade a v kat. 
ZUŠ Annet Anderle, Mariana 
Gavalierová, Moana Pekáriková, 

Anna Vegátová, Aurélia Veštúro-
vá, Jakub Veštúr, Laura Veštúrová 
a Dianne Zavacká za cyklus An-
jelské príbehy, všetci zo ZUŠ na 
Štefánikovej ul. v Poprade. (ppm)

Z  dôvodu rekonštrukcie ex-
pozícii bude Podtatranské 
múzeum v  Poprade v  januári 
zatvorené. Otvorená bude len 
expozícia  v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Popra-
de - pobočka Spišská Sobota,  
Sobotské námestie 1773/33:

Do 15. januára
VIANOCE ROKOV
SEDEMDESIATYCH
Návštevníkov privítajú vianoč-
ne vyzdobené expozície v štýle 
70-tych rokov.

Expozície:
Cechy a  remeslá, Meštianske 
bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

Otvorené: utorok - piatok od 
10. do 15. hod. a nedeľa od 11. 
do 15. hod., pondelok a sobota 
zatvorené. 

OC Forum Poprad do 10. ja-
nuára
Čaro tradičných Vianoc
Prezentácia vianočnej dedin-
skej izby a  rôznych prvkov ľu-
dovej kultúry.

Gánovce - nálezisko neander-
tálskeho človeka
Záujemcovia  si ju môžu pozrieť 
v čase úradných hodín na OÚ v 
Gánovciach. 

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Celý január
Výber z tvorby - Peter Ujčík

Výstava talentovaného výtvarníka z podtatranského regiónu.
Otvorené: pondelok, štvrtok, piatok od 8. do 15. hod.

Do 15. januára - VIANOCE KEDYSI
Výstava podoby dávnych Vianoc

Od 11. januára - Fotografická výstava fotoklubu OKO
Výstava fotografií z Ústí nad Orlící

Od 11. januára - Fotoklub „OKO“
- výstava fotografií z družobného mesta Ústí nad Orlicí

Na budove oddelenia umenia v Spišskej Sobote naďalej
pokračujú rekonštrukčné práce.

Z uvedeného dôvodu je tam knižnica zatvorená.

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1548/1

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie č. 1729/4, Poprad - Spišská Sobota

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad                  www.muzeumpp.eu

Vianoční anjeli v galérii

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
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SpoločenSká kronika

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili
Vo štvrtok 17. decembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 17. decembra 2015
vo Veľkej s

V piatok 18. decembra 2015
vo Veľkej s

V sobotu 19. decembra 2015
v Matejovciach s

V sobotu 19. decembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 21. decembra
2015 v Novej Lesnej so

V utorok 22. decembra 2015
vo Veľkom Slavkove s

V utorok 22. decembra 2015 
v Prievidzi s

Annou Poláškovou,
63-ročnou

Věroslavou Markovou,
77-ročnou

Ing. Petrom Dulom,
73-ročným

Andrejom Horníkom,
81-ročným

Dagmar Kaprálovou,
72-ročnou

Stanislavom Lackom,
41-ročným

Alžbetou Husárovou,
81-ročnou

Františkom Petrášom,
77-ročným

VitaJte meDZi nami
V Nemocnici Poprad sa narodila 13. decembra 2015:
Ella Valigurská, Poprad.

V stredu 23. decembra 2015
vo Veľkej s

V utorok 29. decembra 2015
vo Veľkej s

V utorok 29. decembra 2015
vo Veľkej s

V stredu 30. decembra 2015
vo Veľkej s

V stredu 30. decembra 2015
vo Veľkej s

V stredu 30. decembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. decembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. decembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. decembra 2015
vo Veľkej s

V sobotu 2. januára 2016
v Tatranskej Lomnici s

V pondelok 4. januára 2016
v Matejovciach s

V pondelok 4. januára 2016
vo Veľkej s

V pondelok 4. januára 2016
vo Veľkej s

V utorok 5. januára 2016
vo Veľkej s

V utorok 5. januára 2016
vo Veľkej s

Jozefom Pramukom,
65-ročným

Stanislavom Vykydalom,
55-ročným

Teréziou Bartkovou,
62-ročnou

Máriou Tökölyovou,
88-ročnou

Michalom Gronským,
91-ročným

Emilom Dúbravským,
65-ročným

Idou Andrášovou,
84-ročným

Jozefom Kohútom,
57-ročným

Martou Marušinovou,
94-ročnou

Jozefom Brejčákom,
74-ročným

Jozefom Marom,
75-ročným

Máriou Buglociovou,
76-ročnou

Ing. Petrom Frankom,
70-ročným

Zitou Kieferovu,
74-ročnou

Jánom Vojčíkom,
61-ročným

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Nový rok 
z a č n e t e 

zhurta, najmä v pracovnej oblas-
ti. Na obzore sú priaznivé zmeny 
a úspechy.

Vo vašom 
živote za-

vládne mimoriadne pekné ob-
dobie tak v práci, ako aj v rodine. 

Nejaké vaše 
rozhodnutie 

sa ukáže ako veľmi správne. Máte 
dobrý odhad na ľudí.

Potešíte sa 
v  kruhu 

priateľov a  rodiny a  navyše sa 
stane niečo, čo vám ukáže ďalšiu 
cestu. Bude pre vás najlepšia.

Všetko pôj-
de ľahko 

a  bezstarostne. Využite január, 
ktorý praje najmä podnikaniu 
a vybavovaniu na úradoch.

Okruh va-
šich zná-

mych sa rozrastie o  ďalších prí-
jemných ľudí, ktorí vás pozvú na 
zaujímavé udalosti.

P o k o j n é 
obdobie vy-

strieda veľký rozruch v  rodine. 
Čakajú vás mnohé prekvapenia.

Splní sa 
vám niečo, 

čo si už dlho prajete. Konečne 
vo vašom vnútri zavládne pokoj 
a utíši sa vaša nervozita.

Vo vašom 
živote sa 

všetko zmení, akoby niekto švi-
hol čarovným prútikom

Potrebujete 
dlhší oddych 

a starosti vám budú robiť aj star-
šie osoby. Čoskoro však zavládne 
aj pre vás pohoda.

Číha na vás 
láska. Nie-

kto v pozadí už dlho zbiera odva-
hu, aby sa vám vyznal zo svojich 
citov.

Nájdete vy-
nikajúce vý-

chodisko z  nejakého dôležitého 
problému, ktorý vás dlhodobo 
ťažil.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 7. januára - Včela, v piatok 
8. januára - Lekáreň Nemocnice 
Poprad, v  sobotu 9. januára - 
Limba, v nedeľu 10. januá-
ra - Sunpharma - Kaufland, 
v  pondelok 11. januára 
- Sunpharma - Kaufland 
a v utorok 12. januára - Zlatý had.
Včela: Tatranské nám. č. 1, Le-
káreň Nemocnice Poprad: Ba-

nícka 28, Limba: Podtatranská 
5, č. t. 772 26 57, Sunpharma: 
Kaufland, Moyzesova 3, č. t. 

788 03 36, Zlatý had: Novo-
meského 19, č. t. 773 10 26.
Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 8. do 22. hod.

V tomto roku mesto Poprad 
už po 13-krát podávalo v Za-
riadení pre občanov bez prí-
strešia  štedrovečerné, ale aj 
silvestrovské menu.

Nechýbalo ani obdarova-
nie tých, ktorí žijú na ulici a 
nemajú to šťastie byť počas 
vianočných sviatkov v kru-
hu rodiny.  Klienti zariadenia 
neskrývali radosť z darčekov, 
ktorými boli obdarovaní pri-
mátorom mesta. Ponožky, 
spodné prádlo, hygienické 
potreby, konzervy, káva, čaj, 
lupienky, sladkosti,  polievky 
a pod., to všetko si našli pod 
vianočným stromčekom. 

Mesto Poprad na „Vianoce 
v nocľahárni„ neprispieva 

žiadnymi finančnými pros-
triedkami, všetko zabezpe-
čuje s pomocou sponzorov 
a ľudí,  ktorým touto cestou 
ďakuje. Sú to: FEGA FROST  
s. r. o. Kežmarok, Kaufland 
Poprad, Reštaurácia Zim-
ný štadión Poprad, Perkins 
Poprad, Denné centrum 
Veľká, Everland s r. o. Po-
prad, Kvety Victor Poprad, 
Baliarne obchodu Poprad, 
Sintra spol. s r. o. Poprad, 
Podtatranská hydina, MVDr. 
Konkoľová Hana, Tatrakon 
spol. s r. o. Poprad, Územný 
spolok SČK Poprad, OZ Ko-
rene Poprad. Poďakovanie 
patrí aj pánovi Františkovi 
z Popradu.  (soc)

Poďakovanie sponzorom

Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Poprad ďakuje 
mestu Poprad za spoluprácu 
a poskytnutie dotácie v roku 
2015 spolu vo výške 4 tisíc eur, 
ktorá bola použitá na zakúpe-
nie vybavenia do kuchyne a 
jedálne Domu SČK v Poprade 
- Spišskej Sobote. 

-- * --
Občianske združenie Kore-

ne so sídlom v Poprade ďakuje 
mestu Poprad za poskytnutie 
dotácie v roku 2015 vo výške 
650 eur. Dotácia bola použi-
tá na nákup teplých ponožiek 
a spodnej bielizne pre 50 ľudí 
bez domova.  (ppp)

Na Štefana o  16. hodine 
bolo policajtom oznámené, 
že v  podzemnom centrálnom 
parkovisku na Štrbskom ple-
se došlo ku krádeži osobného 
motorového vozidla Škoda Oc-
távia AC Combi  1,9 TDI, rok 
výroby 2008, striebornej svet-
lej metalízy,  TEČ: SV023AY. 
Vozidlo má poškodený predný 
ľavý nárazník.  (krp)

Krádež auta

Poďakovanie

Občianske združenia 
v  Spišskej Sobote privítali 
nový rok pri studni na So-
botskom námestí presne na 
sklonku starého a  nového 
roka.

Pod kostolnou vežou, na 
ktorej sa skvela 760 - ka 
a  pod sobotskou vlajkou za 
zvukov štátnej hymny SR 
a  s  prípitkom šampanského 
si zaželali, aby nový rok 2016 
bol úspešný. Zdravie sme že-
lali aj najstarším občanom 
Spišskej Soboty - manželom 
Lopušekovým, pánovi Koval-
číkoví, ale i  ďalším mladším 
účastníkom, ktorí sa stretnu-
tia zúčastnili. Skvelý pocit 
spolupatričnosti a  hrdosti 
na naše krásne historické  
rodisko premohol a  ohrial 
mrazivé ovzdušie silvestrov-
skej polnoci. Vstup do roku 
760. výročia najstaršej pí-
somnej zmienky o Spišskej 
Sobote dáva nové nádeje, že 
spoločným úsilím starých 
i mladých dosiahneme dobré 
spolunažívanie a veľa aktivít, 
ktoré nás budú zbližovať.

Anna Gordiaková

Sobotčania do 
jubilejného roka

Napísali ste nám
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• MINULÝ týždeň v  stre-
du večer potreboval pomoc 
záchranárov HZS 26-roč-
ný turista, ktorý sa vybral 
ráno na Havran, najvyšší 
vrch belianskych Tatier, kde 
nevedie žiaden značený tu-
ristický chodník. Z  túry sa 
nevrátil a  mobil nedvíhal. 
Záchranári pri pátraní spo-
lupracovali s  Letkou MV 
SR. Muža našli až na druhý 
deň na poludnie v Hlásnom 
žľabe, no zistili, že si pádom 
privodil zranenia nezluči-
teľné zo životom.

• V  SOBOTU 2. januára 
popoludní vyrazili záchra-
nári na pomoc 41-ročnému 
poľskému prvolezcovi, kto-
rý si na Tisovkách pri lezení 
Mrozekovho ľadopádu po-
ranil dolnú končatinu. Po 
ošetrení ho transportovali 
na štátnu hranicu, kde ho 
prevzala poľská záchranná 
zdravotná služba.

• VÝZVU na zásah prijala 
HZS v sobotu popoludní aj 
od Záchrannej zdravotnej 
služby. V  hoteli Popradské 
pleso sa nachádzal 24-roč-
ný turista, ktorému prišlo 
náhle nevoľno, pociťoval 
tŕpnutie končatín a  mal 
triašku. Záchranári turistu 
vyšetrili a  transportovali 
do  Starého Smokovca, kde 
mu podali infúznu liečbu.

• V  NEDEĽU 3. januára 
bol popoludní nahlásený 
pád horolezca z  Prednej 
Bašty smerom do Mly-
nickej doliny, kde liezol 
spoločne s  ďalšími dvoma 
horolezcami. O  súčinnosť 
bola požiadaná posádka 
VZZS z  Popradu, ktorá na 
miesto nehody vysadila 
záchranárov HZS spoločne 
s  lekárom. Muž pád dlhý 
približne 200 metrov ne-
prežil. Pomoc potreboval aj 
ďalší muž z trojice, ktorý po 
páde kolegu uviazol v mies-
te pošmyknutia.

• V  NEDEĽU podvečer 
HZS požiadali o  pomoc 
pre 60-ročného českého tu-
ristu, ktorý sa pri zostupe 
Malou Studenou dolinou 
pošmykol, spadol a  utrpel 
menšie tržné poranenia. 
Záchranári zraneného ošet-
rili a transportovali do Sta-
rého Smokovca.  (hzs)

Zásahy HZS

inZercia
preDaJ

• Predám 3-izb. byt s  bal-
kónom, prerobený, 70 m2 
na sídl. Juh 3 v  Poprade, 
cena dohodou. Inf.: č. t. 
+421 917 508 160.  1/16-P

• Predám používaný ska-
teboard. Inf.: č. t. 0904 
860 951.   2/16-P

Kolobeh prírody sa ne-
zastaví. Je tu január, ale 
záhradkári sa na ďalší rok 
začali pripravovať už po 
skončení jesenných prác. 
Rozmýšľali, kde a ako na 
ploche rozmiestniť výsadbu 
na ďalší rok.  Je potrebné, 
aby nesadili tie 
isté plodiny nie-
koľko rokov po 
sebe, tiež je potrebné zistiť, 
ktoré plodiny nevytvárajú 
dobré podmienky na rast, 
alebo je po nich treba pou-
žiť maštaľný hnoj alebo  pre-
vápnenie. Najlepším kro-
kom je dať si urobiť rozbor 
kyslosti pôdy.

   Nezabúdame, že iba dobré 
semená zabezpečujú dobrú 
úrodu a preto napriek dopes-
tovania si vlastných semien a 
následnej výmeny  sadeníc, 
nemusíme mať dobrú úrodu 
na budúci rok.

Od polovice decembra sme 
mohli začať odoberať vrúble 
kôstkovín. Odoberáme ich 
len zo zdravých stromov, na 
južnej strane stromu, tie sú 
najlepšie vyzreté. Odkladáme 

ich do pivníc uložené v hline, 
dbáme, aby nepučali.

Záhrada v zime začína od-
dychovať, ale ak nám príroda 
nepomáha, musíme sa po-
starať a pridať ruku k dielu. 
Jedným z potrieb chránenia 
prírody je starostlivosť o lik-

vidátorov škodcov – vtákov. 
Je nutné, aby si záhradkár 
zabezpečil kŕmidlá. Tým, že 
vtáky nakŕmime  cez zimu 
zdravými semenami, lojom, 
ale nie chlebom, či inými so-
lenými potravinami, oni sa 
vrátia aj na jar, keď sa príroda 
zobudí. Prví sa prebúdzajú 
prezimujúci škodcovia a tak 
nám vtáky prirodzene zabez-
pečia kolobeh ich likvidácie.

Niektoré kríky a stromy si 
pri zasnežení oddýchnu, ale 
tým že bez snehu sú ohro-
zené koreňové sústavy nie-
ktorých rastlín, musíme ich 
ochrániť napríklad prekry-
tím chvojami z ihličnanov, 
ale pomôžeme si aj zakrytím 
slamou, či niekedy aj zostat-

kom niektorých zastrihnu-
tých kvetov alebo konárov po 
jesennom strihu.

Ak trvá teplejšia zima a ne-
stihli sme zatrieť kmene stro-
mov vápenným mliekom, 
urobme to čo najskôr. Kmene 
tak chránime pri nepriaz-

nivých vplyvoch 
striedania slneč-
ného ohrievania a 

nočných mrazov. Cez deň sa 
voda dostáva do spórov kôry, 
cez noc namrzne a denným 
ohriatím narúša celistvosť 
kôry. Zatretím vápnom tejto 
prírodnej katastrofe predí-
deme, lebo vápenné mlieko 
zabraňuje extrémnym roz-
dielom teplôt na kmeňoch, 
ale aj zaplní otvory v kôre, 
kde zaliezajú škodcovia a ich 
potomstvá.

Na začiatku nového roka 
prajem všetkým záhradká-
rom, aj  sympatizantom,  veľa 
zdravia, vzájomnej pomoci a 
pochopenia do nasledujúcej 
práce v jednom z  najdrah-
ších, ale najkrajších koníčkov.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

Záhradkár v januári

Minulý týždeň v stredu 
predpoludním prijala po-
sádka Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby ATE 
z  Popradu výzvu na pomoc 
horolezcovi, ktorý spadol 
v  oblasti Rovienkovej doli-
ny vo Vysokých Tatrách. To 
však zďaleka nebolo všetko. 
Tragický deň si v našich veľ-
horách vyžiadal štyri obete.

V  prvom spomínanom 
prípade utrpel horolezec po 

300-metrovom páde zrane-
nia nezlučiteľné so životom. 
Jeho kamaráta transportova-
la posádka ATE do Starého 
Smokovca.

Záchranári leteli následne 
zo Starého Smokovca opäť 
do Vysokých Tatier k  pádu 
dvoch horolezcov, žiaľ so 
smrteľnými zraneniami. Telá 
obetí ponechali na transport 
HZS.

Popoludní potreboval po-

moc leteckých záchranárov 
26-ročný český turista, kto-
rý v  oblasti Baranieho sedla 
spadol a  šmýkal sa po ľade 
ešte približne 300 metrov. 
Do Vysokých Tatier vzlietol 
vrtuľník s  lekárom aj  hor-
ským záchranárom. Oboch 
vysadili neďaleko zraneného. 
Po ošetrení chrbtice a  hor-
nej končatiny ho vrtuľník 
evakuoval do popradskej 
nemocnice.  (zut)

tragický deň v tatrách

Na Obvodné oddelenie PZ 
vo Svite oznámil v pondelok 
28. decembra 57-ročný muž 
zo Štrby dva prípady kráde-
že krmiva.

Zatiaľ neznámy páchateľ 
mal v dobe od 7. novembra do 
27. decembra odcudziť krmi-
vo z riadne uzamknutého zá-
sobníka zrubového typu. Ten 
sa nachádza v lokalite zvanej 
Zemská v katastri obce Štrba. 
Celkovo bolo odcudzených 23 
kusov vriec jačmenného šrotu 
o hmotnosti 820 kg. Miestne-
mu poľovníckemu združeniu 
bola krádežou spôsobená ško-
da vo výške 161 eur.

Druhý prípad krádeže sa 
stal v  rovnakom časovom 
rozmedzí v  lokalite zv. Has-
nová. Páchateľ vzal z riadne 
uzamknutého zásobníka kr-
miva 50 kusov vriec jačmen-
ného šrotu o hmotnosti 1 775 
kg. V tomto prípade bola ško-
da vyčíslená na sumu 350 eur.

Policajti zo Svitu začali 
trestné stíhanie pre prečin 
krádeže, kde páchateľovi 
v  prípade preukázania viny 
hrozí trest odňatia slobody až 
na dva roky.  (krp)

krádež krmiva

Novela cestného zákona pla-
tí od 1. januára. Jej hlavným 
cieľom je úprava niektorých 
ustanovení o objektívnej zod-
povednosti držiteľa vozidla, 
zmena sankcií za prekročenie 
najvyššej dovolenej rýchlosti a 
prijatie legislatívnych opatrení 
na ochranu najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky. 
K sprísneniu postihov vodi-
čov dôjde najmä pri doprav-
ných priestupkoch v súvislosti 
s prekročením rýchlosti, pri 
ktorých môže byť uložená po-
kuta až do výšky 1000 €. No-
vela tiež prísnejšie upravuje 
postihy za ohrozenie chodcov 
a cyklistov pod hrozbou sank-
cie až do 300 eur.  (ppp)

NOVELA
cestného zákona

program kina cinemaX poprad

DETSKÉ KINO: Malý 
princ - o  13.10 hod. (ví-
kend ako DK, cez týždeň 
neplatí cena DK), Kikirikí 
a  pár vajec 3D - o  15.30 
hod., Padesátka - o  17.40 
hod., PREMIÉRA: Osem 
hrozných - o 19.50 hod., 
Žabiak Ribbit - o 14. hod., 
Perfektný deň - o  15.20 
(hrá sa 12. januára) a 16. 

Od 7. januára do 13. januára
Javisko v divadelnej sále 

v Spišskej Sobote sa od 17. 
januára do 20. marca stane 
miestom Divadelných fašian-
gov 2016. Ako prvé vystúpi v 
nedeľu 17. januára o 18. hod. 
Divadlo Commedia Poprad s 
komédiou Kapustnica, ktorá 
patrí do zlatého fondu súbo-
ru. Je to jeho už 120. repríza. 

V nedeľu 24. januára takis-
to o 18. hod. bude účinkovať 
Divadlo DINO z Piešťan s ko-
médiou Horí ohník, horí a 31. 
januára o 18. hod. CMD zo Sta-
rého Tekova s komédiou Poze-
rajte bez predsudkov. Vstupné 
na všetky predstavenia je 6 eur. 
Info: 0903 82 50 50.  (ppp)

hod. (nehrá sa 12. januára), 
Bod zlomu 2D - o 18.20 
hod. (nehrá sa 12. januá-
ra), PREMIÉRA: Stávka 
na neistotu - o 20.40 hod., 
PREDPREMIÉRA: Už te-
raz mi chýbaš - o 18. hod. 
(hrá sa 12. januára), Star 
Wars: Sila sa prebúdza 3D 
- o 13.20 hod, PREMIÉRA: 
Joy - o  16.10 hod., Voj-
tech - o  18.50 hod., Cre-
ed - o  20.50 hod.Viac na 
www.cine-max.sk   (ppp)

divadelné 
fašiangy

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

www.noviny-poprad.sk
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turana pri kormidle HK Poprad nahradil Peter Žifčák
Minulý týždeň bol v  klu-

be HK Poprad prelomo-
vý. V  utorok predpoludním 
Správna rada HK ŠKP Poprad 
schválila nového konateľa 
a  výkonného riaditeľa Petra 
Žifčáka potom, ako ešte pred 
Vianocami odvolala z týchto 
funkcií Tibora Turana.

„Hľadali sme vhodného 
kandidáta, prihlásil sa jeden. 
Jednohlasne bol do daných 

funkcií odsúhlasený Peter 
Žifčák. Bude mať na starosti 
hlavne ekonomickú časť a ob-
lasť stabilizácie klubu,“ uvie-
dol na stredajšom brífingu 
prezident HK Poprad a záro-
veň primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko.

Peter Žifčák pochádza zo 
Spišskej Novej Vsi, pôsobil 
v médiách a od roku 2004 aj 
v  SZĽH ako marketingový 

manažér. Má za sebou nie-
koľko mládežníckych pro-
jektov a v  roku 2009 založil 
Inštitút hokejbalových a 
hokejových štúdií. Do horú-
ceho kresla v Poprade sa po-
sadil 1. januára 2016. „Vážim 
si ponuku, ktorú som dostal 
od akcionárov klubu. Prichá-
dzam ako krízový manažér 
do situácie, ktorá v  poprad-
skom hokeji je. V prvom rade 

je potrebné klub stabilizovať 
a  vyriešiť finančné záväzky. 
Všetko ostatné sa bude od 
toho odvíjať. Som presvedče-
ný, že v spolupráci s doteraj-
šími, ale aj budúcimi part-
nermi budeme vedieť vyriešiť 
najpálčivejšie otázky, ktoré 
nás dnes trápia,“ vysvetľoval 
novopečený konateľ a  vý-
konný riaditeľ HK Poprad 
Peter Žifčák.  (mav)

Popradskí hokejisti majú 
za sebou zaujímavé zákulisné 
obdobie, ktoré vyústilo až do 
vymenovania nového konate-
ľa a  výkonného riaditeľa HK 
Poprad. Hráči sa však v Tip-
sport lige sústredili iba na 
hokej. Deň pred Silvestrom 
podľahli doma Košiciam 2:3 
po predĺžení a  v  prvom zá-
pase nového roka dokázali 
zvíťaziť v Piešťanoch. Zápas s 
Martinom odohrali kamzíci v 
den Troch kráľov po uzávier-
ke vydania novín Poprad. Vo 
východniarskom derby mal 
dôvod na oslavu dlhoroč-
ný kronikár klubu Stanislav 
Muskolay (na foto), ktorý 
pri príležitosti krásnych 70. 
narodenín dostal pred úvod-
ným buly dar v  podobe pa-
mätného dresu s číslom 70.

Výsledky: 31. kolo v utorok 
22. decembra MsHK Žilina 
- HK Poprad 1:4 (1:2, 0:0, 
0:2), góly Popradu: 6. Patrik 
Števuliak (L. Paukovček, R. 
Rapáč), 10. Patrik Števuliak 
(ts), 52. Jaroslav Kasík (M. Pa-
ločko), 53. Richard Rapáč (P. 
Števuliak, L. Paukovček). 32. 
kolo v  sobotu 26. decembra 
HK Poprad - HC ´05 iClinic 
Banská Bystrica 1:4 (0:1, 1:1, 
0:2), gól Popradu: 22. Ľuboš 
Bartečko (J. Kasík, L. Paukov-

ček). 33. kolo v pondelok 28. 
decembra HK Nitra - HK Po-
prad 1:2pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1), 
góly Popradu: 20. Patrik Šte-
vuliak (A. Kroták), 64. Ondrej 
Rusnák. 34. kolo v stredu 30. 
decembra HK Poprad - HC 
Košice 2:3pp (0:1, 2:1, 0:0 - 
0:1), góly Popradu: 22. Matúš 
Paločko (D. Gaborčík, A. Kro-
ták), 38. Richard Rapáč (Ľ. 

Malina, Š. Fabian). 35. kolo 
v nedeľu 3. januára 2016 ŠHK 
37 Piešťany - HK Poprad 1:2 
(0:0, 0:1, 1:1), góly Popradu: 
30. Richard Rapáč (R. Heizer, 
J. Kasík), 43. Štefan Fabian (A. 
Kroták, R. Heizer).

Program: 37. kolo v  pia-
tok 8. januára o  17.30 hod. 
HK Poprad - HKM Zvolen, 
38. kolo v nedeľu 10. januára 
o 17. hod. HK Poprad - Duk-
la Trenčín.  (ppv)

   Z V Vp Pp P S B

1. Nitra 37 23 2 1 11 128:92 74

2. Košice 37 18 7 4 8 104:62 72

3. Zvolen 37 20 3 5 9 131:92 71

4. B. Bystr. 37 19 3 4 11 115:78 67

5. Poprad 37 15 4 5 13 108:98 58

6. Trenčín 37 14 5 6 12 89:97 58

7. Piešťany 37 14 3 2 18 96:106 50

8. Martin 37 13 3 2 19 83:93 47

9. Žilina 37 12 4 3 18 85:107 47

10. Skalica 37 10 0 3 24 80:134 33

SR 20 20 2 1 0 17 27:87  8

Tabuľka Tipsport ligy

Kamzíci vyhrali prvý zápas v novom roku

BaM Poprad na prelome rokov
Basketbalistky BAM Poprad 

vyhoreli na prelome rokov 
v  Šamoríne i  Ružomberku, 
zvíťaziť dokázali iba pred Via-
nocami doma nad Banskou 
Bystricou (na foto). Chuť si 
môžu napraviť už najbližšiu 
sobotu v  Aréne Poprad proti 
košickej Casovii.

Výsledky: 16. kolo v  sobotu 
19. decembra ŠBK Šamorín 
- BAM Poprad 79:66 (26:19, 
13:13, 28:18, 12:16), najviac 
bodov BAMP: Lucia Hada-

čová - 22. 17. kolo v utorok 22. 
decembra BAM Poprad - BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica 64:51 
(25:16, 12:10, 7:13, 20:12), naj-
viac bodov BAMP: Katarína 
Petríková - 19. 18. kolo v nedeľu 
3. januára MBK Ružomberok 
- BAM Poprad 105:36 (32:13, 
28:4, 18:6, 27:13), najviac bodov 
BAMP: Katarína Petríková - 12.

Program: v  sobotu 9. ja-
nuára o 17.30 hod. BAM 
Poprad - BK SOŠŽ Casso-
via Košice.  (ppv)

 V/P %

1. GA Košice 17/0 100

2. Piešťany 14/2 87,50

3. Ružomberok 14/4 77,78

4. Šamorín 8/10 44,44

5. Poprad 5/13 27,78

6. B. Bystrica 5/13 27,78

7. Slovan 5/13 27,78

8. Cassovia KE 1/14 6,67

Tabuľka extraligy
Základná časť

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov kraja za rok 2015. Ocenených jed-
notlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v tomto roku najprenika-
vejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených 
kritérií. Nominácie je potrebné zasielať do 10. januára.

Už tradične budú ocenené kategórie najúspešnejší športo-
vec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, 
najúspešnejšie kolektívy dospelých, najúspešnejšie kolektívy 
mládeže, najúspešnejší študenti stredných škôl v pôsobnosti 
PSK, najúspešnejšia stredná škola v pôsobnosti PSK.

Návrhy na ocenenia úspešných športovcov a športových ko-
lektívov môže posielať aj široká verejnosť a športové kluby na 
email sportovec@vucpo.sk alebo kscpresov@gmail.com, prí-
padne poštou na adresu Úrad PSK, Športovec 2015, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov. Základnou podmienkou nominácie je 
pôsobnosť športovca alebo klubu na území Prešovského sa-
mosprávneho kraja.

Nominácie budú zverejnené na webovej stránke samospráv-
neho kraja a verejnosť bude môcť rozhodnúť aj o víťazovi in-
ternetového hlasovania.    (vef)

Športovec PSK 2015

Na poslednú súťaž v minulom roku vycestovali popradskí karatisti 
klubu Shihan Poprad v polovici decembra do Nitry. V kategórii 
ml. žiačky si Veronika Jalowiczorová a Barbora Glatzová vybojo-
vali strieborné medaily, Igor Hauser a Marko Jalowiczor bronzo-
vé medaily. V kategórií kadetiek skončila Petra Píchová na dru-
hom mieste.          FOTO - Ján Glatz
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• POPRADSKÉ hokejistky v  ne-
deľu 3. januára porazili doma v 14. 
kole 1. hokejovej ligy žien na do-
mácom ľade Prešov 4:3 a v predsti-
hu vyhrali základnú časť. Posledný 
zápas pred Play-off odohrali po-
pradské líšky v stredu v Spišskej 
Novej Vsi po uzávierke vydania 
novín Poprad.• FUTSALISTI FC K_Corp Poprad 
nastúpia na ďalší zápas 3B Extrali-
gy v sobotu 9. januára o 20. hodine 
v Aréne Poprad proti tímu Bardejov-
ské Kúpele Stará Ľubovňa.• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
ešte pred Vianocami porazili doma 
Nitru 98:66, na prelome rokov pod-
ľahli domácemu Komárnu 69:83, no 
a v sobotu 2. januára sa im nepoda-

rilo zvíťaziť ani v  prvom novoroč-
nom súboji v Iskra Aréne, keď pre-
hrali s  KB Košice 74:84. V sobotu 
9. januára privítajú doma Spišskú 
Novú Ves o 18. hod.• V  SOBOTU 9. januára sa 
v priestoroch kongresovej sály Aqu-
aCity Poprad od 11. hodine uskutoč-
ní VI. AquaCity Spinning Maraton. 
Cieľom tejto športovo-charitatívnej 
akcie je siahnuť si na limity počas 
180 min. jazdy pod vedením Mas-
ter Spinning inštruktorov pre Čes-
ko a  Slovensko Milana Dvořáka 
a  Rostislava Čadu. Zároveň chcú 
organizátori pomôcť malej-veľkej 
bojovníčke Sabinke Fajnorovej zo 
Starej Turej, pre ktorú bude určený 
výťažok z tohto podujatia.  (ppv)

Krátko zo športu

Popradská hokejová mládež čelila koncom roka 2015 turnajovej výzve v rámci do-
máceho turnaja O pohár oslobodenia mesta Poprad. S bilanciou dve výhry a  tri 
prehry skončilo družstvo HK ŠKP Poprad v nabitej konkurencii na predposlednom 
piatom mieste. Pohár si odniesla reprezentácia Rakúska U16, druhé miesto obsadilo 
Poľsko U16, bronzové medaily získal Slovan Bratislava, štvrtý skončil výber Slová-
kov do 15 rokov a posledné šieste miesto obsadilo Maďarsko U16. Najlepším útoční-
kom turnaja sa stal Popradčan Dominik Šeliga.         FOTO - Marek Vaščura

Pred Vianocami ukázali veľké hokejové srdce aj popradské hokejistky, ktoré už po tre-
tíkrát vyzvali na „súboj“ deti z detského domova v Podolínci v rámci charitatívneho 
zápasu. Na zimnom štadióne pomáhal obom stranám okrem Mikuláša, čerta a anjela 
aj cyklotrialista Ján Kočiš, a tiež popradskí hokejisti Matúš Paločko, Andreas Štrauch, 
Branislav Rapáč a Ondrej Rusnák. Deti z detského domova si okrem vecných darov 
odniesli aj víťazstvo nad „líškami“ v pomere 10:9.           FOTO - Marek Vaščura

V stredu 30. decembra sa na ľadovej ploche pred Arénou Poprad uskutočnil 1. 
ročník amatérskej súťaže 4-členných družstiev v curlingu Popradský vianočný šu-
ter (shooter), ktorý zorganizovalo mesto Poprad v spolupráci s curlingovým klu-
bom CC Poprad. V úvode si, pod vedením inštruktorov v zastúpení majstrov Slo-
venska - bratov Pitoňákovcov, mohol každý tento olympijský šport vyskúšať. Do 
samotnej súťaže sa následne mohlo prihlásiť osem družstiev, no záujem bol oveľa 
väčší. Víťazom sa stalo družstvo Lenka + Lenka (na foto vpravo). Celkovo sa do 
akcie zapojilo približne 120 detí a dospelých.   FOTO - Jozef Pavlík

Mesto Poprad pripravilo pre ve-
rejnosť aj na túto zimu verejné kor-
čuľovanie na mobilných ľadových 
plochách.

Prvá je k dispozícii pri Aréne Poprad 
denne v čase od 10. do 20. hod. Kaž-
dý utorok, stredu a štvrtok je však do 
11.30 hod. pre verejnosť uzatvorená. V 
tomto čase na nej prebieha výuka kor-
čuľovania detí z materských škôl.

„Druhá mobilná ľadová plocha - na 
Námestí sv. Egídia bola inštalovaná 

Korčuľovanie v meste
o čosi neskôr,“ uviedol Miroslav Kal-
naši z Arény Poprad, ktorej technický 
personál prevádzku verejných klzísk 
zabezpečuje. Malá mobilná ľadová 
plocha na Námestí sv. Egídia je urče-
ná deťom do výšky 140 cm.

Vstup na verejné ľadové plochy je 
pre verejnosť zadarmo. Popradská 
samospráva zabezpečuje prevádzku 
bezplatných klzísk pre verejnosť ako 
súčasť podpory možností športo-
vého vyžitia v meste.  (ppg)
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Tesne pred Vianocami vyvrcholila vy-
hlásením výsledkov súťaž popradských ZŠ 
o najkrajší vianočný stromček. V súťaži si 
zmerali sily a tvorivosť základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad a 
jedna súkromná škola.

Zdobenie stromčekov sa uskutočnilo 
priamo na Námestí sv. Egídia pod dozo-
rom pedagogických pracovníkov. Ozdoby 
na stromčekoch boli individuálnym alebo 
kolektívnym dielom žiakov pod vedením 
pedagógov a boli vytvorené ľubovoľnými 
technikami. Verejnosť mohla vyjadriť svoj 
názor na webovom sídle mesta a rovnako 
na vybraných sociálnych sieťach. O naj-
lepších rozhodol počet hlasov získaných v 
súčte všetkých hlasovaní. Konečné poradie 
napokon vyzerá takto: 1. ZŠ Fraňa Krá-
ľa (1695), 2. ZŠ Francisciho (1165), 3. ZŠ 
Jarná (766), 4. ZŠ Kopernikova (577), 5. 
ZŠ Tajovského (441), 6. ZŠ Dostojevského 
(378), 7. ZŠ Vagonárska (362), 8. ZŠ Ko-
menského (295), 9. ZŠ Life Academy (208), 
10. ZŠ Letná (187).

Víťazný stromček ukázal všetkým, ako 
zaujímavo sa dá spracovať odpad do via-
nočnej výzdoby. „Na výzdobu sme použili 

PET fľaše, filc, separátor, stuhy, drôt, papier, 
fóliu, polystyrénové obaly z  kinder vajíčok, 
lepidlo, špendlíky, polystyrénové gule, šišky, 
koráliky. Náš stromček je výnimočný, pre-
tože je ekologický,“ povedal o víťaznom 
stromčeku Radovan Brutovský zo ZŠ s MŠ 
Fraňa Kráľa v Poprade - Veľkej.

Každá zo škôl, ktorá sa do súťaže zapojila, 
získala darčeky v podobe sladkostí od part-
nerov a členov OZ Pre mesto. Traja najlep-
ší získali navyše špeciálne darčekové koše. 
Odmeny získali aj pedagógovia, ktorí de-
ťom pomohli pri účasti v súťaži.  (mag)

Najkrajší stromček je z Veľkej

NOVÉ
OBCHODNÉ

V POPRADE
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TAPETY  FAREBNÝ SVET NA STENE

Hraničná 5300, Poprad                                         www.mirad.sk                                     Bardejovská  23, Prešov

WC KOMBI ARTECO
ZADNÉ PREVEDENIE
SO SEDÁTKOM 
POLYPROPYLÉN

HONEYWELL 
IZBOVÝ 
TERMOSTAT
CM707

KRBOVÉ 
KACHLE
HARO 8kW

KRBOVÁ 
VLOŽKA 
DOVRE
2180 CBC 
11-15kW 1 162,95 € 

1.488,84 €
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V rámci vianočných podujatí mohli Popradčania vi-
dieť v  Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a  Pavla 
a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie maľo-
vať talentovanú umelkyňu Evu Aibaz z Ruska. Preces-
tovala takmer celý svet a so svojím vystúpením Vianoce 
maľované pieskom zavítala aj do Popradu. Vytvárala 
z  piesku vianočné obrazy, ktoré sa vzájomne prelí-
nali, dopĺňali, logicky vrstvili či zanikali v priamom 
prenose pred očami divákov.  FOTO - Silvia Šifrová

Aké by to boli Vianoce bez tradičnej kapust-
nice pre ľudí bez strechy nad hlavou. Primá-
tor Popradu Jozef Švagerko s manželkou na 
Štedrý deň nezabudli ani na takýchto obča-
nov a v Zariadení sociálnych služieb pre ľudí 
bez prístrešia na Levočskej ulici nakladali 
vianočné menu. Zariadenie má kapacitu 35 
osôb a ľuďom bez domova poslúži v chlad-
ných dňoch aj nízkoprahové ubytovanie v 
stane s 15 miestami.  FOTO - Marta Marová

Ani minulé Vianoce nezostali obyvatelia Zariadenia pre se-
niorov na Komenského ulici bez hosťa. Kým vlani prišiel 
osobne prezident SR Andrej Kiska, tohto roku pozdravil star-
ších obyvateľov mesta primátor Jozef Švagerko. Zaželal im 
veľa zdravia, šťastia a pokoja. FOTO - Marta Marová

V polovici decembra sa v AquaCity Poprad 
konala už po druhýkrát módna prehliadka 
s názvom Fashion Charity Night popradskej 
rodáčky Jany Pištejovej. Diváci mohli vidieť 
nádherné šaty tejto známej slovenskej návr-
hárky. Celé podujatie malo hlavne charitatív-
ny rozmer. Návštevníci, ktorí si kúpili vstu-
penku na túto módnu šou, podporili rodiny 
s  chorými detičkami. Pomohli tiež hotely z 
Tatier, ktoré týmto rodinám venovali pobyty, 
ale aj popradský aquapark, ktorý im umožní 
regenerovať sa počas celého nasledujúceho 
roka. Výťažok z  dražby šiat, ktoré predvied-

la známa modelka  Simona Krainová  získalo 
konto Nadácie Televízie Markíza. Poukaz na 
obrovské akvárium si z  tejto akcie odnies-
lo aj detské oddelenie Nemocnice Poprad. 
Takmer 200 hostí  videlo aj najstaršiu slo-
venskú modelku 86-ročnú Ruženu Zachve-
jovú zo Ždiaru, ktorá sa  po dlhých rokoch 
prešla v  ľudovom kroji po móle. Zaujalo aj 
vystúpenie  Sisy Lelkes Sklovskej, Lúčnice či 
tanečníkov The Pastels. Záver šou patril Mo-
nike Bagárovej, ktorú na móle s  lampášik-
mi a  krídelkami sprevádzali malí anjeliko-
via z popradskej Life Academy.  (šif)

V Poprade pomáhali rodinám s chorými deťmi

Už tradične poslednú ne-
deľu pred Vianocami or-
ganizuje Klub Veličanov 
a  mesto Poprad koncert 
Posolstvo Vianoc. Spe-
vokol Bratskej jednoty 
baptistov, rímskokatolíc-
ky mládežnícky spevácky 
a rímskokatolícky kostolný 
spevácky zbor, evanjelický 
spevokol z  Veľkej a  gréc-
kokatolícky spevácky zbor 
z  Popradu aj na osem-
nástom ročníku podu-
jatia pripravili nevšed-
ný umelecký zážitok. Najmä spoločne 
zaspievané skladby dali vyznieť du-

chovnému posolstvu Vianoc. S  básňa-
mi sa pridali deti zo ZŠ s  MŠ vo Veľkej. 

Súkromná stredná odborná škola vo Veľkej sa na vianočné sviatky 
prichystala ako obvykle. Tradičný deň otvorených dverí ponúkol 
v polovici decembra minulého roka mix zábavy, umenia a v ne-
poslednom rade ukážku tvorivosti tunajších žiakov z piatich štu-
dijných a siedmich učebných odborov.   FOTO - Marek Vaščura

Ani ostatné Vianoce neza-
budli pracovníci sociálneho 
odboru MsÚ Poprad a  zá-
stupcovia Apoštolskej cirkvi 
v  Poprade na deti zo sociál-
ne slabších rodín. Spoločne 
v  polovici decembra 2015 
rozdali celkovo 420 balíčkov.

V  priestoroch okresného 
úradu nechýbal bohatý kul-
túrny program. „Podujatie 
bolo pripravené pre rodiny, 
ktoré strádajú. V  daný deň 
bolo z  kapacitných dôvodov 
odovzdaných 150 balíčkov 
z celkového počtu 420. Zvyšné 
boli ešte do Vianoc rozdané 
aj ďalším rodinám. Sociálny 
odbor veľmi pozorne monito-

ruje situáciu v meste a sleduje 
sociálny stav ľudí. Tým, ktorí 
sa ocitajú na hranici núdze 
sa venuje zvýšená pozornosť. 
Chceme, aby kvôli horšej so-
ciálnej situácii v  rodine ne-
bolo žiadne dieťa ukrivdené,“ 
povedal druhý viceprimátor 
mesta Poprad Pavol Gašper. 
„Spája nás jedno srdce, ktoré 
majú aj pracovníci sociálne-
ho odboru a  ľudia, ktorí tie-
to darčeky pripravili. Dary 
pochádzajú od ľudí s  veľkým 
srdcom väčšinou zo západnej 
Európy, z Holandska, Nemec-
ka, či Anglicka,“ doplnil Jozef 
Králik z  Apoštolskej cirkvi 
v Poprade.  (mav)

Mesto a cirkev rozdávali darčeky


