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Poprad sa ocitol pod návalmi snehu

Nech neupadnú do zabudnutia ...

Po snehovej kalamite bolo rušno aj na popradských sídliskách. Od samého rána množstvo Popradčanov 
doslova vyhrabávalo svoje autá spod návalov snehu a lopatami hľadalo stratené chodníky. Popradským 
cestárom tak svojpomocne pomáhal každý, kto mohol. Sneh však poskytol aj nevídané obrázky bežkárov 
na sídlisku, či romantické námestie pod záľahou snehu.     FOTO - Marek Vaščura, Silvia Šifrová

Rekordná snehová nádielka 
zasiahla Poprad z piatka na so-
botu, keď v  priebehu 24 hodín 
napadlo 39 cm snehu, čo je pod-
ľa meteorologických meraní pod 
Tatrami najviac za takýto krátky 
časový úsek od roku 1951. 

Už od piatkového popoludnia 
bola Správa mestských komu-
nikácií (SMK) v  plnom nasa-
dení s  posilnenými zmenami. 
Do boja s  návalmi snehu boli 
nasadené všetky mechanizmy. 
Vzhľadom na náročnosť situácie 
SMK zabezpečila na výpomoc 
aj techniku z externých zdrojov 
- tri nakladače, ktoré pomáhali 
pri čistení parkovísk v  jednotli-
vých častiach mesta. V uliciach 
bolo vzhľadom na množstvo 
snehu nonstop 6 traktorov, 2 
malé posypové vozy s radlica-
mi a 3 veľké sypače s radlicami. 
Na čistenie chodníkov boli na-
sadené aj ručné frézy. Údržbu 
počas víkendu zabezpečova-
lo v posilnených zmenách 54 
pracovníkov SMK. Prioritne 
boli od snehu čistené príjaz-
dové komunikácie ku zdra-
votníckym zariadeniam, trasy 
mestskej hromadnej dopravy 
a najfrekventovanejšie a najrizi-
kovejšie úseku ciest a chodníkov.

(Pokračovanie na str. 12)

Od skončenia druhej sveto-
vej vojny uplynie v máji tohto 
roku už sedemdesiat rokov. V 
januári a februári 1945 boli 
postupne oslobodzované od 
nemeckých okupantov sloven-
ské mestá a obce.

Poprad bol oslobodený 28. 
januára 1945. Pri príležitosti 
okrúhleho výročia sa minulú 
stredu uskutočnila slávnostná 
schôdza Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistic-

kých bo-
jovníkov v 
Poprade. 
Z a v í t a l i 
na ňu i 

armádni predstavitelia a zástup-
covia Ministerstva obrany SR. 
Dôvodom bolo odovzdávanie 
pamätných medailí k 70. výro-
čiu SNP a ukončenia 2. sveto-
vej vojny. Dušan Juhás z MO 
SR podotkol: „Medailu dostane 
na Slovensku celkom 1715 ži-
júcich veteránov Povstania a 
bojov v druhej svetovej vojne. Je 
to morálne ocenenie tých, ktorí 
bojovali za slobodu a odvážne 
bránili našu vlasť.“ Predseda OV 
SZPB v Poprade Michal Kopko 
prezradil: „V pôsobnosti nášho 
oblastného výboru bola medaila 
udelená 46 občanom. Najstarším 
žijúcim vojnovým veteránom 

bojov v druhej svetovej vojne je 
Emil Mareš z Popradu. Zdravot-
ný stav mu však už neumožnil 
prísť na odovzdávanie medailí 
osobne - tohto roku bude mať sto 
rokov.“ Jeden zo žijúcich odbo-
járov 89-ročný Ján Hubáček zo 
Svitu zaspomínal na obdobie, 
keď sa zúčastnil Povstania. Stál 
zoči-voči nemeckým vojakom, 
v horách prežil zimu aj hlad, na-
šťastie nebol vážnejšie ranený, 
hoci zatúlaná guľka ho „škrab-
la“ na nohe a pri bojoch v Ga-
derskej doline, keby nemal pril-
bu, tak už nie je medzi živými. 
Povedal: „Bol som veľmi mladý, 
keď sa začalo Povstanie. Bola 

vyhlásená mobilizácia, naruko-
val som, obliekli ma do vojenskej 
uniformy, ale šiel som do hôr a 
zapojil sa do bojov v SNP. Som 
rád, že ani po rokoch sa neza-
búda na vojnové udalosti, v kto-
rých mnohí položili svoj život.“ 

(Pokračovanie na str. 6)
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Stručne V programe tiež zriadenie mestskej rady a komisií
• ĎALŠIE premietanie v  kino-
klube Film Europe v  Tatranskej 
galérii v Poprade sa uskutoční za-
jtra 5. februára o 19. hod. Diváci 
uvidia film Leviatan.

• DIVADELNÁ Šuňava bude 
tohto roku prebiehať od piatka do 
nedele 13. až 15. februára v  Kul-
túrnom dome v  Šuňave. Účinko-
vať budú aj popradské divadelné 
súbory Trma - vrma, Divbilinky 
a Šťastlivec.

• ORGANIZAČNÝ tím Ná-
rodného stretnutia mládeže P15 
zverejnil akordy a  mp3 nahrávku 
hymny P15. Ktorýkoľvek záujemca 
ju môže nájsť na internetovej strán-
ke www.narodnestretnutiemlade-
ze.sk Vznikla v štúdia speváka Ri-
charda Čanakyho, na husliach hrá 
Miriam Šebestová, na akordeón 
Ondrej Druga.

• V  PIATOK 13. februára sa 
v športovej hale Aréna v Poprade 
bude konať pod záštitou primá-
tora Jozefa Švagerka piaty ročník 
Učiteľského plesu. 

• TRINÁSTY ples Gemerčanov 
a  priateľov Gemera sa uskutoční 
v hoteli Satel v Poprade 14. februá-
ra. Na plese vystúpia tanečníci FS 
Stromíš s ľudovou muzikou z Vla-
chova. Hosťom bude i  speváčka 
Jadranka Handlovská. Viac infor-
mácií na tel. čísle 0904 408 038. 

• FESTIVAL umeleckého pred-
nesu poézie a prózy žien Vansovej 
Lomnička, ktorý sa koná tento rok 
už po 48-krát na počesť spisova-
teľky Terézie Vansovej, sa usku-
toční 25. februára  2015 vo Svite. 
Písomnú prihlášku je potrebné 
zaslať do 13. februára 2015 na ad-
resu Obvodná organizácia ÚŽS, 
Jilemnického 838/36, 059 21 Svite. 
Informácie na tel. číslach 052/775 
59 89, 0904 879 926. 

• KONCERT skupiny Inekafe sa 
uskutoční v Poprade v sobotu 21. 
februára v  športovej hale Aréna. 
Hosťami koncertu budú kapely 
Zoči Voči a Rybičky 48.

• SLOVENSKÁ speváčka Kata-
rína Knechtová a kapela Cigánski 
diabli pridali ďalšie koncerty v rám-
ci spoločného turné. Interpreti sa 
od 4. februára do 4. júna predstavia 
v 17 slovenských mestách, pričom 
20. apríla vystúpia aj v Poprade.

• VÝJAZDOVÝ odber Národ-
nej transfúznej služby z  Popradu 
sa uskutoční v  pondelok 9. feb-
ruára od 8. do 12. hod. v SOŠ na 
Kukučínovej ul. v Poprade a v pia-
tok 13. februára od 9. do 14. hod. 
v  popradskom zábavno-obchod-
nom centre Max.  (ppš)

UMB chce v Poprade nový študijný program
Univerzita Mateja Bela (UMB) 

v Banskej Bystrici chce v Popra-
de etablovať nový študijný 
program. Primátora mesta Jo-
zefa Švagerka o tom informoval 
rektor UMB Vladimír Hiadlov-
ský. „Hovorili sme o koncipova-
ní takého študijného programu,  
ktorý bude jednak predmetom 
záujmu uchádzačov, ale hlavne 
žiadaný praxou. Vzhľadom na 
štruktúru podnikateľského za-
merania priemyslu v regióne by 
to mal byť technicky zameraný 
študijný program s prvkami eko-
nomiky a manažmentu,“ uviedol 
minulý týždeň po spoločnom ro-
kovaní rektor Hiadlovský.

UMB pôsobí v Poprade od 
roku 1992, kedy Ekonomická fa-
kulta UMB zriadila pod Tatrami 
svoje detašované pracovisko. To 
sa v roku 2007 transformovalo na 
Inštitút manažérskych systémov, 
ktorý má v súčasnosti takmer 

500 študentov na všetkých stup-
ňoch a  vo všetkých formách 
štúdia. „Jeden z kľúčových fakto-
rov, prečo môžeme hovoriť o viac 
ako 20-ročnej histórii pôsobenia 
UMB v Poprade, je veľmi silná a 
významná podpora mesta Poprad 
pre dlhodobé udržanie tohto pra-
coviska. Verím, že táto podpora, 
ktorá je základom úspešnej spo-
lupráce, bude pokračovať. Radi by 
sme na túto úspešnú spoluprácu 
nadviazali projektom, ktorý - pev-
ne verím - bude ešte úspešnejší  pre 
univerzitu, mesto i podnikateľské 
subjekty v tomto regióne,“ doplnil 
V. Hiadlovský.  Garanciu konti-
nuity vyzdvihol na spoločnom 
rokovaní aj primátor Popradu 
Jozef Švagerko. „Dôležité je, že 
nový študijný program, ktorý je 
spolu so samostatnou fakultou sú-
časťou našej vízie do budúcnosti, 
bude vychádzať od nás, od potrieb 
podnikateľov v našom regióne,“ 

povedal primátor. Na stretnutí 
vedenia mesta s vedením UMB 
nechýbali ani zástupcovia firiem 
pôsobiacich v Poprade, ktorí 
definovali svoje požiadavky na 
nový študijný odbor tak, aby čo 
najlepšie zodpovedal potrebám 
výrobných závodov. „Jednoznač-
ne by to mal byť študijný odbor 
zameraný na technické zručnosti. 
Vyskytol sa nedostatok inžinierov 
strojníckych,  elektrotechnických 
alebo v kombinácii. Teraz bude-
me mať priestor pri tvorbe toho 
študijného plánu zorientovať sa 
podľa požiadaviek priemyselných 
podnikov. Potrebujeme absolven-
ta, ktorý sa naučí nielen technic-
ké veci, ale bude schopný svoje 
zručnosti aj zaviesť do praxe. Ten 
manažér by mal mať technické i 
ekonomické vzdelanie, aby sa ve-
del správne rozhodnúť,“ uzavrela 
Zuzana Rošková zo spoločnosti 
Pasell Slovakia.  (mag)

Primátor Popradu Jozef 
Švagerko zvoláva 1. zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční v stredu 11. 
februára 2015 o 9. hod. v zasa-
dačke MsÚ v Poprade.

Po procedurálnych záležitos-
tiach sa budú poslanci zaoberať 
návrhom na zriadenie mestskej 
rady a voľbou jej členov, návrhom 
na zriadenie komisií MsZ a voľ-
bou jej predsedov, podpredsedov 
a členov komisií. Do programu 
je zaradená tiež voľba predsedov 
výborov volebných obvodov. MsZ 
sa bude zaoberať i návrhom na 
schválenie dodatku č. 1 k Zásadám 
prenájmu nebytových priestorov a 
stanovenie minimálnych cien za 
prenájom nebytových priestorov. 
Ďalej je v programe informatívna 
správa ohľadne riešenia problému 
prístupových lávok k polyfunkč-

ným bytovým domom na Námestí 
sv. Egídia v Poprade, návrh na 
zrušenie uznesenia MsZ, ktoré sa 
týka schváleného spôsobu prevo-
du nehnuteľností v areáli bývalých 
Duklianskych kasární a schvále-
ných podmienok obchodnej verej-
nej súťaže a ďalšie návrhy týkajúce 
sa hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta. MsZ prerokuje 
aj návrh na zrušenie Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o po-
užívaní symbolov mesta Poprad,  
návrh VZN o ustanovení sumy 
úhrady za vydanie náhradnej evi-
denčnej známky pre psa, o ustano-
vení podrobností o vodení psa, o 
vymedzení miest, kde je voľný po-
hyb psa a vstup so psom zakázaný 
a o ustanovení podrobností o zne-
čisťovaní verejných priestranstiev 
na území mesta Poprad, návrh na 
odvolanie a delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do rád škôl i do rady 
školského zariadenia v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Poprad a 
do obecnej školskej rady. V progra-
me bude i návrh na vecnú náplň 
rozpočtu na rok 2015 v programe 
šport, návrh na schválenie vstupu 
mesta Poprad do miestnej akčnej 
skupiny ProTatry, návrh na schvá-
lenie zástupcu mesta v Rade Zdru-
ženia Euroregión Tatry, zástupcov 
v predstavenstve a dozornej rade 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry, návrh 
zmeny v komisii pre priestorové 
plánovanie mesta Poprad, návrh 
na zmenu rozpočtu mesta na rok 
2015, návrh na schválenie podrob-
ností o spôsobe a vykonaní voľby 
hlavného kontrolóra mesta Poprad 
a ďalšie. Súčasťou programu sú i 
interpelácie poslancov. Zasadanie 
MsZ je verejné.  (pmm)

Čerstvý osemdesiatnik Popradčan Augustín Kuchár 
považuje za jeden z najrozumnejších krokov vo svo-
jom živote, keď pred 56 rokmi vystúpil z autobusu 
v  Poprade, kde zostal žiť a  pracovať s  kratučkou 
prestávkou celé tie desaťročia. Vyštudovaný učiteľ 
pôsobil dlhé roky ako známy stredoškolský pedagóg 
na popradskom gymnáziu. Bol nielen vynikajúcim 
učiteľom, ale svojich študentov viedol aj k  rôznym 
aktivitám, najmä divadelným. Založil Divadielko 
OKO, ktoré bolo úspešným súborom v  rámci ma-
lých javiskových foriem. Dodnes tvorí - napísal už 
7 kníh s  literárnymi miniatúrami. Pri príležitosti 
80. narodenín jubilanta prijal primátor Popradu 

Jozef Švagerko. Poďakoval mu za všetko, čo urobil pre mesto: „Zo srdca vám želám, aby každá strana, ktorá 
pribudne vo vašej knihe života, bola poznačená zdravím, šťastím, životným optimizmom a spokojnosťou v kruhu 
vašich najbližších.“ Príhovor zakončil slovami samotného A. Kuchára: Nezabudni, že život je jedinečná a neopa-
kovateľná príležitosť byť šťastným! Oslávenec ju iste naplno využil.         FOTO - Marta Marová
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Krátke správy

Poprad bude oceňovať naj pedagógov

V sobotu bude referendum o rodine • SIEDMY ročník kontrak-
tačného dňa cvičných firiem sa 
uskutoční 4. februára predpo-
ludním v popradskej Obchodnej 
akadémii. Okrem cvičných fi-
riem z OA Poprad sa na podujatí 
zúčastnia aj študenti z  Prešova, 
Dolného Kubína, Žiliny a Košíc. • HEREC Bolek Polívka bude 
mať vlastnú poštovú známku. 
Záujemcovia si ju budú môcť 
zakúpiť pred predstaveniami zá-
bavnej šou Manéž Bolka Polívku. 
Známka 65-ročného rodáka z 
Vizovic sa bude predávať v limi-
tovanom počte. V Poprade bude 
predstavenie B. Polívku v utorok 
10. februára o 19. hod. v športo-
vej hale Aréna.• ZAJTRA 5. februára o  16.30 
hod. sa v Podtatranskej knižnici 
na sídlisku Západ uskutoční au-
torský večer pri príležitosti 80. 
narodením Augustína Kuchára.• V  PIATOK 6. februára sa 
v  Spišskom divadle v  Spišskej 
Novej Vsi uskutoční už 60. reprí-
za slovenskej klasiky v spišskom 
nárečí Ženský zákon od Jozefa 
Gregora Tajovského. • VEĽKÝ detský karneval sa 
bude konať zajtra 5. februára 
o 15. hod. v športovej hale Iskra 
Aréna vo Svite.• SIEDMY Tatranský lyžiarsky 
ples, ktorého témou je od Elvisa 
po AC/DC sa uskutoční v piatok 
6. februára v hoteli Morava v Tat-
ranskej Lomnici. Nevyžaduje sa 
spoločenský úbor, ale vítaný je 
neformálny rockový štýl. • NOVÁ legislatívna úprava 
dáva daňovým subjektom po 1. 
januári 2015 možnosť vybaviť si 
pridelenie daňového kódu po-
kladnice (DKP) pre elektronickú 
registračnú pokladnicu na kto-
romkoľvek, nielen na miestne prí-
slušnom daňovom úrade. Zákon-
ná lehote na tento úkon je 30 dní. • 18  MIESTNYCH politikov 
z  celého  Slovenska  bolo vyme-
novaných do Európskeho výbo-
ru regiónov (VR) - politického 
zhromaždenia EÚ miestnych 
a  regionálnych orgánov. Delegá-
cia, ktorú navrhla slovenská vlá-
da a  minulý týždeň  schválila 
Európska rada, bude počas bu-
dúcich piatich rokov zasadať vo 
VR a  zastupovať záujmy  sloven-
ských  miest a  regiónov v  EÚ. 
Slovenská delegácia bude súčas-
ťou nového 350-členného zhro-
maždenia VR. Za riadneho člena 
bol zvolený z nášho kraja jeho 
predseda Peter Chudík a  za ná-
hradníka Ján Ferenčák, primátor 
Kežmarku.  (ppš)

Mesto Poprad vyhlásilo an-
ketu NAJ PEDAGÓG 2015. V 
rámci nej chce pri príležitosti 
Dňa učiteľov oceniť najak-
tívnejších a  najúspešnejších 
pedagogických zamestnancov 
(učitelia MŠ, ZŠ, ZUŠ a vycho-
vávateľky ŠKD) zo škôl, kto-
rých je zriaďovateľom.

„Chceme všetkým pedagogic-
kým zamestnancom poprad-
ských škôl dať aj takýmto spôso-
bom najavo, že si vysoko vážime 
ich prácu a poslanie. Táto anketa 
by mala byť prvým signálom 
toho, že oblasti školstva bude 
samospráva v najbližšom obdo-
bí venovať mimoriadnu pozor-
nosť,“ uviedol 1. viceprimátor 
Popradu Igor Wzoš.

Priestor na hodnotenie naj-
lepších popradských pedagó-
gov dostanú žiaci, pedagógo-
via i verejnosť. V prvom kole 
sa uskutoční hlasovanie žiakov 
a pedagogických zamestnan-
cov v jednotlivých školách. 
Žiaci a pedagógovia budú 
vyberať NAJ PEDAGÓGOV 
2015 v týchto kategóriách: 1. 
Akčný /tvorivý učiteľ/ peda-
gogický zamestnanec, 2. Učiteľ 
s  mimoriadnymi výsledkami, 

3. Zaslúžilý  učiteľ, 4. Najsym-
patickejší učiteľ.

Nominácie do kategórie Naj-
sympatickejší učiteľ môže posie-
lať aj verejnosť v čase od 2. 2. do 
27. 2. 2015 na adresu najucitel@
poprad.sk. Podrobné informá-
cie o  jednotlivých kategóriách 
a  možnostiach hlasovania sú 
uverejnené na webovom sídle 
mesta Poprad.

Po vyhodnotení školského 
kola riaditelia do 27. febru-
ára 2015 zašlú nominácie s 
najúspešnejšími pedagógmi 
oddeleniu školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade. Od-
borná porota následne z pred-
ložených návrhov určí víťazov 
v prvých troch kategóriách. 
V kategórii „Najsympatickej-
ší učiteľ“ rozhodne o víťazo-
vi spomedzi nominovaných 
hlasovanie na webovom sídle 
mesta Poprad www.poprad.
sk, ktoré sa uskutoční od 2. 
3. 2015 do 20. 3. 2015. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov 
ankety NAJ PEDAGÓG 2015 
sa uskutoční počas galavečera 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
v Dome kultúry v Poprade 
24. 3. 2015.  (mag)

V sobotu krátko po 4. hod. ráno 
havaroval pri Spišskom Štvrtku 
český linkový autobus. Na výjazde 
z diaľnice D1 pri Jánovciach počas 
snehovej kalamity zišiel z cesty a 
narazil do stĺpa. Autobus na pra-
videlnej linke Praha - Užhorod 
viezol 42 pasažierov. Pri nehode 
zahynuli dve cestujúce – Češka a 
Ukrajinka, český vodič autobu-
su bol ťažko zranený. Záchranári 
na mieste ošetrili 31 zranených 
cestujúcich, ktorých odviezli do 
nemocníc v Poprade, Levoči a 
Spišskej Novej Vsi. Vodiča pre-
viezli do popradskej nemocnice, 
mal operovanú panvu, ošetrené 
zlomeniny dolných končatín a 
mnohé rezné poranenia. Neskôr 
si jeho stav vyžadoval ďalšiu ope-
ráciu na vyššom špecializovanom 
pracovisku v Prešove. V utorok 
ráno bol naďalej v kritickom sta-
ve, v ohrození života.  V Nemoc-
nici Poprad sú hospitalizovaní 5 
zranení pacienti, ktorých lekári 
operovali, ale sú mimo ohrozenia 
života. V sobotu navštívil poprad-
skú nemocnicu aj minister zdra-
votníctva SR Viliam Čislák, ktorý 
novinárov informoval o stave zra-
neného vodiča autobusu aj ďalších 
pasažierov.  (ppp)

V sobotu 7. februára od 7. do 
22. hod. sa bude konať referen-
dum, v ktorom budú zúčastne-
ní občania rozhodovať o týchto 
otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa man-
želstvom nemohlo nazývať žiad-
ne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a 
jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rovnaké-
ho pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy 
nemohli vyžadovať účasť detí na 
vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich ro-

dičia alebo deti samé nesúhlasia 
s obsahom vyučovania?

Oprávnený občan dostane v 
miestnosti na hlasovanie v prís-
lušnom okrsku po preukázaní sa 
preukazom totožnosti hlasovací 
lístok.

Na hlasovacom lístku v prís-
lušnom rámčeku značkou „x“ 
vyznačí, že na otázku odpovedá 
„áno“ alebo, že na otázku odpo-
vedá „nie“. 

Oprávnenému občanovi, ktorý 
nebude môcť hlasovať v okrsku 
pre konanie referenda, v ktorého 
zozname je zapísaný, vydá obec 
na jeho žiadosť hlasovací preu-
kaz pre referendum a zo zozna-
mu ho vyčiarkne s poznámkou 

o vydaní hlasovacieho preukazu. 
Oprávnený občan môže požiadať 
o vydanie hlasovacieho preukazu 
najneskôr dva dni pred konaním 
referenda. Hlasovací preukaz 
oprávňuje na zápis do zoznamu 
v ktoromkoľvek inom okrsku. 
Oprávnený občan môže zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvo-
dov požiadať okrskovú komisiu 
pre referendum o možnosť hlaso-
vania do prenosnej schránky.  

Referendum bude platné 
vtedy, ak sa na ňom zúčastní 
nadpolovičná väčšina všetkých 
oprávnených občanov a ak bolo 
rozhodnutie prijaté nadpolovič-
nou väčšinou účastníkov refe-
renda.   (ppm)

Pred sobotňajším referendom o rodine mesto zabezpečova-
lo všetko potrebné pre bezproblémový priebeh hlasovania. 
Okrem iného patrilo k povinnostiam samosprávy opečiatko-
vať všetky hlasovacie lístky, ktoré dostali už opatrené odtlač-
kom pečiatky ústrednej komisie a pridali odtlačok úradnej 
pečiatky mesta. Pečiatkovanie je práca na niekoľko dní a 
bude hotové v týchto dňoch. Približne dve hodiny pred začiat-
kom hlasovania v referende v sobotu ráno budú hlasovacie 
lístky odovzdané okrskovým komisiám pre referendum. Pri 
referende nie sú obálky, oprávnený občan dostane iba hlaso-
vací lístok. Mesto Poprad ich má k dispozícii takmer 43 tisíc 
- pre všetkých občanov, ktorí sa môžu na referende zúčastniť.

nehoda autobusu
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Rád maľoval
važecké mladuchy

Požiarov bolo menej, prispel k tomu mokrý rok

Mesto opätovne zverejňuje zoznam dlžníkov

Vlaňajší daždivý rok prispel 
k zníženému počtu zásahov pri 
hasení ohňa. Popradskí hasiči v 
minulom roku zasahovali celko-
vo pri 149 požiaroch, ktoré spô-
sobili priamu škodu za 878 300 
eur. Uchránené hodnoty však 
predstavovali až 1,5 milióna eur. 

Riaditeľ OR HaZZ v Poprade 
Ondrej Šproch dodal, že plamene 
si vyžiadali šesť zranených osôb, 
našťastie si nevzali žiadny ľudský 
život. Konštatoval: „K najväčším 
požiarom v minulom roku patril 
požiar chaty v extraviláne obce Hra-
novnica, lokalite Rakač s priamou 
škodou 40 tisíc eur, takisto požiar 
chaty v extraviláne obce Kravany s 
priamou škodou 10 tisíc eur, požiar 
domu na Vagonárskej ulici v Popra-
de so škodou takisto 10 tisíc eur, po-
žiar domu v Gerlachove s priamou 
škodou 15 tisíc eur, požiar reštaurá-
cie vo Veľkom Slavkove so škodou 
33 tisíc eur a ďalšie. U mnohých sú 
príčiny známe, niekde napr. pri po-
žiari penziónu Limba v Tatranskej 

Kotline sa ešte vyšetrujú.“ Všeobec-
ne však zhrnul, že najčastejšou 
príčinou požiarov býva neodborná 
manipulácia alebo neznalosť pri 
používaní otvoreného ohňa. Ha-
siči robia i preventívno-výchovnú 
činnosť, aby poučili občanov, ako 
zabezpečiť starostlivosť o komíny 
- ich vyčistenie, ako majú vyzerať 
dymovody, aby si dávali pozor na 
zlý technický stav vykurovacích 
telies a pod. Veď stačí iskra a oheň 
môže vzplanúť raz-dva. V posled-
ných rokoch stúpla obľúbenosť 
kozubov, preto je dôležité, aby s 
nimi ľudia vedeli správne narábať. 
„Sme radi, že požiarovosť má v na-
šom okrese za posledných 5 rokov 
klesajúcu tendenciu. Kým v roku 
2011 sme mali 276, v roku 2012 – 
243 a v roku 2013 - 157 požiarov, 
v uplynulom roku ich bolo už iba 
spomínaných 149. Pod tento údaj 
sa vlani podpísal mokrý rok, čo spô-
sobilo, že občania menej vypaľovali 
trávnaté porasty, ale iste k tomuto 
údaju prispelo aj naše preventív-

no-výchovné pôsobenie,“ 
konštatoval O. Šproch.  

OR HaZZ však zasa-
huje aj pri dopravných 
nehodách a rôznych 
technických zásahoch. 
Zaznamenali takisto 
mierny pokles oproti 
predchádzajúcim ro-
kom. Pomáhali tiež pri 
rôznych kurióznych prí-
hodách - prichádzali na pomoc 
nielen ľuďom, ale aj zvieratám, 
napr. mačke na strome, včelám, 
pomáhali vytiahnuť kľúče od 
domu či auta zo šachty. Veď riadi-
teľ zdôraznil, že ochraňujú životy, 
zdravie i majetok občanov. Hasiči 
si cenia, že občania im dôveru-
jú a v prípade potreby neváhajú 
zavolať 150. HaZZ v Poprade im 
dokáže pomôcť, pretože dispo-
nuje profesionálne pripravenými 
príslušníkmi, no i kvalitným a 
moderným vybavením. V mi-
nulom roku im pribudli dve cis-
ternové automobilové striekačky 

určené na hasenie lesných po-
žiarov. Opotrebovanie techniky 
je však veľké, pretože popradskí 
hasiči pracujú často v ťažkom zle 
prístupnom teréne, kde dostane 
technika poriadne zabrať. Ob-
lasť Vysokých Tatier je nesporne 
náročná, aj vlani veterná smršť 
spôsobila, že museli odpratávať z 
ciest spadnuté stromy a bez dob-
rých vozidiel by sa nezaobišli. Keď 
treba musia na pomoc priletieť 
takisto vrtuľníky Ministerstva 
vnútra, ale aj obrany, pri monito-
rovaní terénu im neraz pomohli aj 
helikoptéry ATE.  (mar)

FOTO - archív OR HaZZ z hasenia pen-
ziónu Limba v T. Kotline.

Mesto Poprad opätovne zverejňuje od 16. feb-
ruára 2015 na svojom webovom sídle zoznam da-
ňových dlžníkov na daniach a miestnom poplat-
ku podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení.

Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých evi-
duje nedoplatky na dani:

    - z nehnuteľností,
    - za psa,
    - za užívanie verejného priestranstva,
    - za ubytovanie,
    - za predajné automaty,
    - za nevýherné hracie prístroje,
ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady evi-
dované k 31. decembru 2014.

Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok 

presiahol výšku 160 eur a právnických osôb, u kto-
rých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým 
spôsobom - bankovým prevodom, poštovým pou-
kazom alebo priamo do pokladnice mestského úra-
du v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbách 
je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v za-
sielaných rozhodnutiach, alebo je možné si ho zistiť 
u zamestnancov oddelenia daní a poplatku na 2. po-
schodí Mestského úradu v Poprade.

Mesto Poprad vyzýva všetkých dlžníkov, aby svo-
je nedoplatky uhradili najneskôr do 10. februára 2015 
a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena, respektíve ob-
chodného mena na webovom sídle mesta.

V prípade, ak si občan alebo obchodná spoloč-
nosť potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a 
poplatku, môže tak urobiť na tel. čísle 0910 890 272 
kedykoľvek počas úradných hodín.  (pmp)

Primátor Popra-
du Jozef Švagerko 
počas oficiálnej 
návštevy talianske-
ho mesta Bassano 
del Grappa minulý 
týždeň diskutoval 
s primátorom Ric-
cardom Polettom o 
možnom partner-
stve oboch miest 
nielen v oblasti 
rozvoja cestovného 
ruchu, ale i pod-
nikateľskej sféry a 
výmenných progra-
mov pre mladých 
ľudí a študen-
tov. FOTO - PVč

V Tatranskej galérii vystavujú 
diela Jana Hálu zo svojho depozitu. 
Od narodenia tohto významného 
českého umelca, ktorý pôsobil a žil 
v podtatranskom regióne, uplynu-
lo 19. januára 125 rokov. Výberová 
kolekcia diel predstavuje najmä 
jeho tvorbu z posledných tridsia-
tich rokov umeleckej činnosti. 
Koncom 20-tych a začiatkom 30-
tych rokov 20. storočia sa Hálov 
rukopis postupne odpútava od 
folklorizmu a rozhodujúcu úlohu 
zohráva v jeho tvorbe objav témy, 
ktorá sa stáva pre maliara erbovou 
- portrétu važeckej mladuchy. Zá-
ujem o svojrázny ženský typ pový-
šil Hála až do akéhosi maliarskeho 
vytrženia nad obrazom pracujúce-
ho človeka na monumentálnom 
pozadí tatranských brál.

Okrem maliarstva sa J. Hála 
venoval tiež literárnej tvorbe a 
ilustrácii, najmä pre deti. Zomrel 
v máji 1959 vo Važci.    (ptg)
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Dalí v Poprade aj vďaka linke z Rigy

Aj dnes sú slovenské povesti stále živé
V  stredu 28. januára sa 

v  priestoroch Podtatranskej 
knižnice na sídlisku Západ ko-
nal 17. ročník oblastného kola 
žiakov základných škôl v pred-
nese slovenských ľudových 
povestí pod názvom Šaliansky 
Maťko. V troch kategóriách sa 
predstavilo päťdesiat detí z 26 
škôl popradského okresu.

Vyhlasovateľom súťaže je Ma-
tica Slovenská, organizačne sa na 
podujatí podieľalo oddelenie škol-
stva, mládeže a športu v Poprade, 

ale aj vo Svite, Centrum voľného 
času v  Poprade a  Podtatranská 
knižnica. „Tento ročník sa konal 
práve v čase, keď vláda SR vyhlási-
la Rok Ľudovíta Štúra v jubilejnom 
roku 200. výročia jeho narodenia. 
Aj on pojal povesti do centra svojej 
kultúrnej a národnobuditeľskej čin-
nosti. Sám napísal dielo O národ-
ných povestiach a piesňach plemien 
slovanských,“ povedala Ľudmila 
Hrehorčáková z  MO Matice Slo-
venskej v Poprade.

Počas podujatia sme zastihli aj 

zakladateľku okresnej súťaže - ta-
jomníčku MO MS Elenu Lacko-
vičovú. „Veľmi ma teší, že k  nám 
prichádzajú deti z celej podtatran-
skej oblasti a vždy máme okolo 50 
súťažiacich. Myslím, že súčasný 
počet je najvyšší na celom Sloven-
sku. Veľmi často postupujú naše 
deti do celoslovenského kola a  tak 
im aj teraz držíme palce,“ uviedla. 
„Deti by mali poznať našu národ-
nú históriu. Poézia môže byť sveto-
vá, ale stále je viac osobná. Povesti 
sú o našom národnom bohatstve,“ 
dodala vedúca oddelenia školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Poprade 
Edita Pilárová.

Šesťčlenná porota sa rozdelila 
na polovicu. Prvá a druhá kategó-
ria sa spojila v jedno, samostatne 
súťažila tretia kategória žiakov. 
„Vybral som si povesť o  bojazli-
vom paholkovi a smelom gazdovi 
od Jozefa Melichera. Trému som 
vôbec nemal, pretože som bol na 
javisku už veľakrát,“ povedal víťaz 
prvej kategórie Peter Šaling (na 
foto hore) zo ZŠ v  Batizovciach. 

„Chodievala som prednášať každý 
rok, no toto je poslednýkrát. Chce-
la som si to čo najviac užiť. Už 
som sa raz do Šale dostala a zís-
kala som cenu časopisu Slniečko,“ 
doplnila víťazka tretej kategórie 
Ivana Mečárová zo Spojenej školy 
Letná v Poprade.

Do krajského kola, ktoré sa 
uskutoční 20. februára v Prešove, 
sa z  druhej kategórie ešte pre-
bojovala Simona Janigová zo ZŠ 
v Tatranskej Lomnici.       (mav)

Tatranskej galérii sa poda-
ril priam neuveriteľný kúsok 
- získala do svojich priestorov 
unikátnu výstavu diel z tvorby 
svetoznámeho predstaviteľa 
surrealizmu Salvadora Dalího 
a tiež privátnu kolekciu diel 
Marca Chagalla, Andrého De-
raina, Raoula Dufyho a Jeana 
Carzoua - známych francúz-
skych umelcov z prvej polovice 
20. storočia.

Riaditeľka TG Anna Ondru-
šeková neskrývala nadšenie: 
„Výstava diel Salvadora Dalího 
v takomto rozsahu ešte na Slo-
vensku nebola. Po prvýkrát je v 
Poprade a predstavuje sto diel, 
nielen papierových litografií, li-
tografií na hodvábe, ale aj kera-

miku, medaily, pamätné brošne, 
plastiky, etikety na vína a ďalšie. 
Sme radi, že návštevníci galérie 
budú môcť uvidieť aj tieto drobné 
predmety.“ TG  v Poprade nad-
viazala už predčasom kontakty s 
francúzskou galerijnou spoloč-
nosťou SARL Amience, ktorá vo 
svojich zbierkach vlastní viacero 
výstavných kolekcií. „Zo začiat-
ku sme sa ani neodvážili dúfať, 
že sa nám podarí výstavu získať, 
pretože prepravné, finančné a 
bezpečnostné podmienky sú dosť 
náročné. Ale nakoniec sme si na 
to trúfli,“ poznamenala riaditeľ-
ka. Veľmi im pomohlo zavede-
nie leteckej linky Riga - Poprad, 
keďže SARL má svoje pobočky 
v rôznych častiach Európy a pre 

pobaltské republiky 
práve v Rige. Priaz-
nivá súhra okolností 
teda nahrala uspo-
riadaniu jedinečné-
ho výstavného pro-
jektu. „Francúzi boli 
veľmi potešení, keď 
videli naše priestory 
a vybavenie. Nemu-
seli sme vôbec zatieňovať okná, 
lebo máme špeciálne fólie proti 
všetkým druhom žiarenia, máme 
špeciálne osvetlenie šetriace obra-
zy a ďalšie moderné vybavenie, čo 
ich presvedčilo, aby nám požičali 
ešte viac diel,“ dodala A. Ondru-
šeková. 

Projekt otvorila na štvrtko-
vej vernisáži a potrvá do 22. 

marca. Pridal sa k mnohým, 
ktorými galéria príjemne pre-
kvapila v minulých rokoch. 
TG hodnotila vlaňajší rok ako 
úspešný - zdvojnásobila náv-
števnosť. Určite na tom má 
zásluhu bohatý a zaujímavý 
výstavný program, realizáciu 
ktorého umožňujú výnimočné 
galerijné priestory.  (mar)

V nedeľu 1. februára sa v priestoroch Domu kultúry v Popra-
de uskutočnili Tvorivé dielničky pre šikovné detičky pod vede-
ním Mariany Ďurasovej. Tentokrát sa podujatie nieslo v duchu 
karnevalov.

Deti si spoločne s rodičmi vyrábali karnevalové klobúky a  fantázii 
sa medze nekládli. „Máme fašiangové obdobie a tak sú to klobúky pre 
princezné, či čarodejníkov. Vyrábame prevažne z papiera, pretože pre 
deti je to zvládnuteľné,“ povedala lektorka Mariana Ďurasová. „Mysleli 
sme, že bude divadlo, ale nevadí. Ostali sme a neľutujeme. Prišli sme sem 
prvýkrát a veľmi sa nám to páčilo,“ prezradila Katarína Mayer. Jej dcér-
ka Mia už vie, ako klobúk využije. „Vyrábala som modrý klobúk, ktorý si 
vezmem na karneval. Bude zo mňa princezná,“ dodala.

Najbližšie dielne pod vedením Mariany Ďurasovej sa uskutočnia 
22. marca, kedy budú deti pracovať na tému Vítanie jari pred Veľ-
kou nocou.     (mav)
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Mesto Poprad má veľa význam-
ných výročí. Medzi ne nepo-
chybne patrí 28. január, kedy si 
pripomíname oslobodenie náš-
ho mesta od nemeckej okupácie. 
Nebol to koniec druhej svetovej 
vojny, ľudia naďalej umierali, ale 
v  oslobodených mestách a  ob-
ciach sa mohol začať nový život 
bez strachu a utrpenia.

Už v  novembri 1944 nastalo 
medzi obyvateľmi vzrušenie. Blí-
žila sa Červená armáda. Občania 
nemeckej národnosti začali mať 
obavy z  budúcnosti a  pripravovali 
sa na evakuáciu. Nemecké veli-
teľstvo nariaďovalo kopať zákopy, 
ale muži tento rozkaz sabotovali. 
Nemci pozbierali rádiá, nikto nebol 
spoľahlivý, v každom videli partizá-
na. Pri evakuácii sa takto nemeckí 
obyvatelia vyhrážali slovenským 
spoluobčanom: „Ideme do Nemec-
ka a potom sa vrátime, ale vás tu už 
nebude, lebo vás boľševici pobijú!“ 
(zápis z  Kroniky mesta Poprad). 
Nikto im neveril, obyvatelia sa však 
báli fronty. V  posledných dňoch 
pred oslobodením mesta prišli ne-
mecké autá a doviezli delostrelecký 
materiál, ktorý uložili na západ-
nom okraji Spišskej Soboty. Obavy 
ľudí narastali. V noci zo 17. na 18. 
januára sa podarilo sabotážnikovi 
Čapkovi prerušiť telefónne vedenie. 
V  krátkom čase prišli kontrolovať 
vedenie členovia gestapa. Sabotáž-
nik sa v  krutej zime ukryl v  sne-
hovom záveji. Gestapo namiesto 

neho chytilo robotníka Františka 
Halása, ktorý chodil za prácou do 
bane v  Kišovciach. Začali ho tĺcť 
a kopať. To bol iba začiatok vyšetro-
vania. Potom ho vzali so sebou do 
Popradu na veliteľstvo, kde týranie 
pokračovalo. Napriek tomu, že ro-
botník spozoroval sabotážnika a aj 
ho spoznal, ho gestapo neprinútilo 
prezradiť jeho meno.

20. - 25. januára 1945 nariadilo 
ministerstvo vnútra dobrovoľnú 
evakuáciu troch okresov - Spišskej 
Starej Vsi, Kežmarku a  Popradu, 
pretože cez ne prejde fronta. 26. 
januára mal byť evakuovaný do 

Liptovského Mikuláša aj okresný 
a  poštový úrad v  Spišskej Sobote. 
K tomu už nedošlo. 27. januára ne-
meckí vojaci odišli zo strachu pred 
blížiacou sa Červenou armádou zo 
Spišskej Soboty na Liptov, ale pri 
odchode ešte ukradli, čo sa dalo 
a  podmínovali niektoré objekty. 
Tieto začali vybuchovať o pol sied-
mej večer po odchode vojska. Most 
vedúci do Popradu bol silne po-
škodený, súčasne boli poškodené aj 
rodinné domy v jeho blízkosti. 28. 
januára 1945 okolo pol deviatej vo-
šli prví ruskí vojaci do Spišskej So-
boty. Nezastavili sa, ale šli ďalej na 
západ smerom na Štrbu. Za nimi 
prišli ďalší vojaci. Príchod Červe-
nej armády ľudia vítali s radosťou. 
Zvony zvučali a  ľudia vychádzali 

zo svojich príbytkov. Zmizli oba-
vy z ruských vojakov, ktoré medzi 
ľuďmi rozširovali hitlerovci a  do-
máce nemecké obyvateľstvo. Ruskí 
vojaci boli ubytovaní v obecných aj 
rodinných domoch. Vojaci odišli 
zo Spišskej Soboty ďalej na front 
ku Liptovskému Mikulášu až 20. 
februára 1945.

Podobne to bolo aj v  Poprade. 
Nemci drancovali hospodárske 
zásoby a  zariadenia, vyhodili do 
povetria všetky dôležité mosty, 
odpaľovali nálože pod železnič-
nými vagónmi. Požiar a detonácie 
vážne poškodili niekoľko budov. 

Poškodená bola železničná stanica 
a podpálené boli letecké kasárne. 
Nemci našťastie nestihli vyhodiť 
do povetria všetky dôležité objekty 
v meste, ktoré mali v pláne.

V  ranných hodinách v  nedeľu 
28. januára 1945 vstúpili do Popra-
du prvé hliadky 8. jampolskej stre-
leckej divízie plukovníka Nikolaja 
Stepanoviča Ugrjumova. Podľa 
publicistu a predsedu historicko 
- dokumentačnej komisie pri OV 
SZPB Marcela Maniaka za nimi do 
mesta prichádzali jednotky soviet-
skej armády aj časti tretej brigády 
Československej armády. Vtedy sa 
už v meste nenachádzali nemecké 
ani maďarské jednotky. Z Popradu 
odišli okolo tretej hodiny popo-
ludní. Počas 28. januára 1945 oslo-

bodili sovietske a československé 
jednotky aj ďalších 51 obcí a osád. 

Oslobodenie mesta Poprad je 
nepriamo spojené s  nešťastným 
osudom jedného obyvateľa Hôrky. 
Ráno 28. januára 1945 šiel Pavol 
Sopko ukázať prichádzajúcim so-
vietskym vojskám cestu do Popradu. 
Pritom stúpil na nemeckú mínu, 
ktorá bola ukrytá v  hlbokom 
snehu. Tá explodovala a  na ceste 
medzi Ondrejom a Kišovcami mu 
odtrhla nohu pri členku. Vojaci ho 
hneď dopravili do blízkej nemoc-
nice v Poprade. Potom ho previezli 
do Sovietskeho zväzu, kde sa liečil 
asi rok.

Do jedného článku nie je mož-
né zhrnúť jedno z najdôležitejších 
období našich dejín - oslobodenie 
mesta. Uplynulo už 70 rokov a my 
spomínajme - na našich otcov 
a starých otcov, ale aj matky a staré 
matky, ktorí neohrozene bojovali 
za našu slobodu. Nie je to klišé, je 
to skutočnosť, o ktorej nám hovo-
ria žijúci pamätníci, dokumenty 
v archívoch, zažltnuté stránky kro-
ník. Zachovali sa zoznamy osôb 
padlých počas SNP, zoznamy osôb 
Nemcami odvlečených, usmrte-
ných, väznených, súpisy sirôt a po-
losirôt po obetiach vojny. Každé 
mesto, každá obec má svojich voj-
nových hrdinov, ktorým vzdáme 
úctu tým, že nezabudneme.

Božena Malovcová
Štátny archív v Levoči,

pobočka Poprad

Tak prišla sloboda do Popradu

Na slávnosti tiež uviedli do ži-
vota knižku Stanislava Bursu a 
Marcela Maniaka Nedoleteli. Pre 
M. Maniaka (na foto na 1. strane), 
ktorý je predsedom historicko-do-
kumentačnej komisie pri OV SZPB 
v Poprade, je to už piata publikácia 
z vojenskej histórie. Tohto roku 
uzrie svetlo sveta aj šiesta - venova-
ná priebehu oslobodenia okresov 
Poprad a Kežmarok. Knižka Ne-
doleteli prináša zaujímavé fakty o 
haváriách lietadiel, ktoré sa zrútili 
počas jestvovania vzdušného mos-
ta na pomoc SNP a smerovali na 
letisko Tri duby. Prelietavali i po-
nad Tatry. Jedno z lietadiel havaro-

valo na Zadnom Gerlachu. Autori 
zdokumentovali aj pád lietadla pri 
Hranovnici a ďalšie letecké prího-
dy. Na Zadnom Gerlachu zahynula 
6 členná sovietska posádka a 16 
príslušníkov delostreleckého od-
dielu 2. čs. samostatnej paradesant-
nej brigády. Všetci sú pochovaní 
na cintoríne v Gerlachove. Sym-
bolicky hrsťou zeme práve z tohto 
miesta uviedli publikáciu do života. 
Obsahuje 132 strán textu s histo-
rickými údajmi i výpoveďami ľudí 
a viac ako 50 fotografií, z ktorých 
mnohé doteraz neboli publikova-
né. Vydanie podporil aj prezident 
SR Andrej Kiska.

Odbojári za účasti predstavi-
teľov okresu, mesta, 
politických subjek-
tov a ďalších hostí, 
položili vence a ky-
tice kvetov k dvom 
pamätníkom v parku 
pri železničnej stani-
ci. Uctili si pamiatku 
osloboditeľov, ktorí 
padli v bojoch za 
našu slobodu - voja-

kov Červenej armády i ďalších 
občanov. Viceprimátor Popradu 
Pavol Gašper v príhovore uviedol: 
„Vyjadrujeme úctu a vďaku všet-
kým ľuďom, ktorí sa s odhodlaním 
a vierou v lepší zajtrajšok pred 70. 
rokmi postavili nepriateľovi v sna-
he zachrániť svoje mesto a životy 
ľudí v ňom. Ďakujeme najviac tým, 
ktorí priniesli najvyššiu možnú 
obeť - svoj vlastný život. Vážime si, 
spomíname a rešpektujeme bojov-
níkov, ktorí z nášho mesta vytlačili 
fašizmus, takisto všetkých obyva-
teľov mesta, ktorí majú podiel na 
jeho záchrane pred zničením, ale 
aj tých, ktorí pracovali v skrytom 
odboji a riskovali svoj život za do-
siahnutie slobody.“  (mar)

Nech neupadnú do zabudnutia ...
Význam slova sloboda naj-

silnejšie chápu tí, ktorí prežili 
vojnové hrôzy. Rozbité mestá, 
vypálené dediny, neúplné ro-
diny, množstvo krížov s mena-
mi neznámych i známych na 
cintorínoch.

Na sobotskom cintoríne je 10 
hrobov. Sedemnásťročný par-
tizán, Sobotčan, menom Lojek 
mal iste túžby a  plány, ale ne-
splnili sa. Spočívajú tu i ďalší 9 
slovenskí vojaci, ktorí padli za 
slobodu. Mladí už ani neveria, že 
vojnové útrapy boli skutočné. Aj 
preto MsO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v  Poprade, členky 
SČK v Spišskej Sobote a členovia 
Denného centra seniorov v Spiš-
skej Sobote si pri príležitosti 70. 
výročia oslobodenia nášho mesta  
položením kytice, príhovorom a 
minútou ticha uctili pamiatku 
tých, ktorí sa slobody nedožili, 
ale obetovali to najvzácnejšie čo 
mali - svoj život za nás. A jediné, 
čo môžeme my všetci, je nezabú-
dať!  Anna Gordiaková

Padli za
slobodu(Dokončenie zo str. 1)
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PoVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

Ja pravda, že mládež musí viesť autorita, ale tak, aby neostala stále 
mládežou.          CH. M. WIELAND

Vo štvrtok 29. januára 2015
vo Veľkej s

V piatok 30. januára 2015
vo Veľkej s

V piatok 30. januára 2015
v Matejovciach s

V sobotu 31. januára 2015
vo Veľkej s

V pondelok 2. februára 2015
vo Veľkej so

V utorok 3. februára 2015
vo Veľkej s

Máriou Salokyovou,
88-ročnou

Ing. Teodorom Jančiarom,
72-ročným

Margitou Kratochvillovou,
93-ročnou

Vlastou Dytrychovou,
89-ročnou

Štefanom Želonkom,
91-ročným

Annou Paraňovou,
81-ročnou

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 4. februára má meniny - Veronika, zajtra 5.februára - Agáta, 
v piatok 6. februára - Dorota, v sobotu 7. februára - Vanda, v nedeľu 
8. februára - Zoja, v pondelok 9. februára - Zdenko a v utorok 10. 
februára - Gabriela.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
Každý skutok 
má svoj násle-

dok, o čom sa presvedčíte aj vy.

Znenazdajky 
sa objaví po-

moc, ktorá vám padne vhod, hoci 
ste si chceli pomôcť v prvom rade 
sami.

Konajte uvá-
žene, lebo od 

vášho rozhodnutia bude závisieť 
vaša dlhodobá budúcnosť.

Neplánované 
výdavky na-

koniec povedú k väčším ziskom.

Zoznámite sa 
s osobou, kto-

rá zostane vo vašom živote navždy. 

Vaše plány sú 
momentálne 

nerealizovateľné. Musíte počkať až 
do jesene, vtedy bude vhodnejšie 
obdobie.

Radosť vám 
budú robiť 

mladšie osoby. Máte veľkú šancu 
polepšiť si v práci alebo získať lep-
šie zamestnanie.

Nevšímajte si 
neprajníkov. 

Vám budú vždy niečo závidieť. 

Dávajte si po-
zor na svoje 

zdravie. Hrozia vám virózy a neprí-
jemné prechladnutia.

Všetko sa bude 
pribrzďovať a 

nič nepôjde podľa vašich predstáv. 

Trápite sa pre 
niečo, čo vô-

bec nie je také vážne, ako sa vám 
zdá.

Prospel by 
vám oddych, 

ale ten si momentálne nemôžete 
dopriať.

PoHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 4. februára - Aduscen-

trum, zajtra 5. februára - Dr. 
Max - ZOC Max, v piatok 6. 
februára - Cyprián, v sobotu 
7. februára - Adus, v nedeľu 
8. februára - Altea, v ponde-
lok 9. februára - Včela a v utorok 
10. februára - Styrax.

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 
22/49, Dr. Max - ZOC Max: Dlhé 
hony 1, Cyprián: L. Svobodu 

2689, č. t. 773 22 40, Adus: Mno-
heľova 2, č. t. 428 31 34, Altea: 

Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 
22, Včela: Tatranské nám. 1, č. 
t. 772 36 67, Styrax: L. Svobo-
du 3782, č. t. 773 22 78.  

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a  sviatkov od 8. do 22. hod.

naVŽDY Sa roZlÚčiMe

V stredu 4. februára 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 4. februára 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 4. februára 2015
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 5. februára 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 6. februára 2015
o 12. hod. vo Veľkej s

V pondelok 9. februára 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Rudolfom Bošjakom,
78-ročným

Miroslavom Macuškom,
62-ročným

Vladimírom Suchomelom,
78-ročným

Ján Kowalczykom,
84-ročným

Helenou Kariškovou,
67-ročnou

Evou Jankovičovou,
74-ročnou

Poslanec MsZ Peter Gápa prijal v obradnej sieni mesta v sobotu 31. janu-
ára občanov Popradu, ktorí svoje životné jubileum oslavujú v januári. Ku 
krásnym 85 rokom zablahoželal Anne Jirušovej, Gizele Krkoškovej, Vero-
nike Nemcovej, Anne Wielandovej a  Jánovi Francovi. 80 rokov v januári 
oslávila Mária Krajčová, Ľudmila Labašová, Vlasta Lučivjanská, Mária 
Majzlová, Vladimír Dusík, Cyril Kupčik a Vojtech Ondruš, 75 rokov - Má-
ria Diabelková, Zuzana Hybenová, Anna Kupčová, Erika Michaliková, 
Eliška Pajerchinová, Bernadeta Wzošová, Ján Jendruščák, 70 rokov - Ire-
na Kišidajová, Mária Kubíková, Viera Nováková, Mária Reľovská, Božena 
Sabová, Danka Slavkovská, František Kocur, Ladislav Krempaský, Pavol 
Lompart, Ján Michalák, Marián Reichwalder, Pavel Stano a Tomáš Svo-
boda. Prijatia sa zúčastnila aj Zuzana Mindoková, ktorá 70 narodeniny 
oslávila v novembri minulého roka.         FOTO - Silvia Šifrová

čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva... 

V týchto dňoch si pripomíname 
šieste výročie úmrtia mojich drahých rodičov 
LADISLAVA A MARGITY FIĽOVCOV.

S láskou spomína dcéra s rodinou

Pred pár mesiacmi 
navždy odišiel vý-
borný hokejista a 
človek Jožko Ivan a 
v minulých dňoch 
priaznivcov hoke-
ja zastihla ďalšia 
smutná správa. Vo 
veku 68 rokov sko-
nal ďalší vynikajúci 

bývalý popradský hokejista Peter Korvín. Popradčan Karol Pažitný nám 
poslal do redakcie fotografiu, ktorá pripomína krásne hokejové roky v 
Poprade (P. Korvín je štvrtý sprava).           FOTO - archív K. P.

SPoMienka
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lúpežné prepadnutie čerpacej stanice

inZercia
PreDaj

rôZne

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

www.noviny-poprad.sk

8. februára o 18. hod. - Divadlo Actores Rožňava   
A.Hitchcock...  39 stupňov            Vstupné 5 €

15. februára o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov   
V. Savič - Počuješ mama...            Vstupné 7 €
22. februára o 18. hod. - Commedia Poprad 
F. Švantner - Malka                    Vstupné 4 €

1. marca o 18. hod. - Celkom Malé divadlo Starý Tekov    
I. Villkqist - Helverova noc           Vstupné 5 €

8. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   
M. Nikolič - Kováči                   Vstupné 4 €
15. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   

V. Pankovčín - Pastier                 Vstupné 4 €
22. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   

Dušek, Lipták... - Zabíjačka              Vstupné 4 €
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA !

11. a 12. apríla o 18. hod. - Commedia Poprad  
Zápisky dôstojníka Červenej armády     Vstupné 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote

PP-7

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866. 2 / 1 5 - P• Predám 1-izb. zariadený 
byt v centre, 3. posch., bez bal-
kóna, 34 000 €. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   6/15-P• Predám lyže zn. Head, 
180 v.,  s  viazaním a  palica-
mi, zachovalé, 40 €. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  7/15-P• Predám lyže zn. Blizzard, 
190 v., s  viazaním a  palica-
mi, zachovalé, 30 €. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  8/15-P

• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Ul. hra-
ničnej v  Poprade. Inf.č.t.: 
0903 905 070.  4/15-R• Dám do prenájmu na dob-
rom mieste skladové alebo pre-
dajné priestory vo Veľkej. Inf.: č. 
t. 0944 132 234.  6/15-R• Doučujem matematiku žia-
kov základných škôl. Inf.: č. t. 
0905 539 628.  8/15-R• WÜSTENROT centrum 
Poprad vypisuje konkurz na 2 
pracovné miesta. Inf.: č. t. 0905 
444 207.   10/15-R   • Ponúkame dlhodobé vý-
hodné hotelové ubytova-
nie v  Poprade. Inf.č.t.: 0917 
276 984.   12/15-R• Hľadáme chyžnú do ho-

tela v  Poprade. Inf. č. t.: 0917 
276 984.   13/15-R

• Riaditeľ  Strednej odbornej 
školy, Okružná 761/25, Poprad  
prijme do  pracovného pomeru 
sekretárku/asistentku na dobu 
určitú. Požadovaná kvalifikácia: 
stredoškolské vzdelanie s  matu-
ritou, zameranie ekonomické. 
Ďalšie požiadavky: znalosť práce 
s  PC (Word, Excel, PowerPoint 
- mierne pokročilý), komunika-
tívnosť, flexibilnosť. Požadované 
doklady: žiadosť o prijatie do za-
mestnania s kontaktom (tel., e-ma-
il), profesijný životopis, motivačný 
list, doklady o  vzdelaní a  praxi, 
výpis z  registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace - platí len pre prija-
tých uchádzačov, súhlas uchádza-
ča na  použitie osobných údajov 
pre potreby prijatia do zamestna-
nia v  zmysle zákona č. 122/2002 
Z.z. o  ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov. Ter-
mín podania žiadostí: Žiadosť 
s potrebnými dokladmi a označe-
ním „výberové konanie - sekre-
tárka“ posielajte na  adresu školy 
Stredná odborná škola, Okružná 
761/25, 058 01 Poprad alebo na 
e-mail: sosokruzna@gmail.com 
v termíne do 9. 2. 2015. Kontakt: 
Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ školy, 
tel: 052/772 18 76, riaditel@sos-
-pp.vucpo.sk.  11/15-R 

• PONÚKAME vám tesár-
ske práce, altánky, prístrešky. 
Inf.: www.maholz.sk, tel. 
0915 379 600.  15/15-R

Vo štvrtok 29. januára pod-
večer došlo k  lúpežnému pre-
padnutiu čerpacej stanice v obci 
Veľká Lomnica (okr. Kežma-
rok). Iba 24-ročný pracovník 
utrpel veľmi vážne zranenia, 
ktorým po prevoze do nemoc-
nice podľahol.

Na mieste zasahovali okrem 
policajtov aj záchranári. K  pre-
padnutiu došlo krátko po 18. ho-
dine. Doposiaľ nezistený páchateľ 
vstúpil do objektu stanice s krát-
kou guľovou strelnou zbraňou a 
pristúpil k pultu, za ktorým bol 
mladý zamestnanec. Po krátkej 
slovnej výmene mu neznámy 
muž strelil do oblasti hrudníka. 

Následne z pokladne ukradol 
najmenej 880 eur. Mladíka našiel 
v kaluži krvi zákazník. Napriek 
poskytnutej zdravotníckej po-
moci približne hodinu po útoku 
zranený v nemocnici zomrel. 

Polícia žiada občanov, ktorí sa 
29. januára v dobe od 17. do 18.30 
hod. pohybovali na inkriminova-
nom mieste a spozorovali napr. 
podozrivé odstavené motorové 
vozidlo alebo podozrivú osobu, 
či majú relevantné informácie, 
ktoré by mohli objasniť tento zá-
važný trestný čin, aby sa prihlásili 
na ktoromkoľvek policajnom od-
delení alebo na známom telefón-
nom čísle 158.  (krp)

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
pozemku vo včelársko - záhradkárskej osade Kvetnica,

časť parc. č. KN-C 3204/1 o výmere 1053 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Poprad,

zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 126,36 €/rok 
za celý predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. februára 2015 do 
12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 
052/716 72 81.       PP-11

Nedeľa 8. február o 10. hod./ 
Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
NAČO MÁME ZÚBKY
Divadlo Žužu
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 8. február o 18. hod./ 
DK Poprad - divadelná sála
KANDRÁČOVCI
Pod záštitou
primátora mesta Poprad
Jozefa Švagerka
VYPREDANÉ!

Štvrtok 12. február o 17. hod./ 
DK Poprad - divadelná sála
PETER A LUCIA
Hudobno-dramatický program 
v podaní Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade. Predpredaj: 0914 
105 556, Kníhkupectvo Chris-
tiánia Poprad.       Vstupné: 2 €

Nedeľa 15. február
o 10. hod./ pred Arénou Poprad
POCHOVÁVANIE BASY
A FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE
Vstup: voľný

Tretí ročník me-
dzinárodných maj-
strovstiev v tesaní 
ľadových sôch na 
Hrebienku vo Vyso-
kých Tarách prilá-
kal minulý víkend 
19 tisíc ľudí. Ani 
snehová kalamita 
ich neodradila od 
obdivovania ľadovej 
krásy, ktorá v závis-
losti od počasia vy-
drží do konca zimy.
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Krátko zo športu

chopok hostil najťažší pretek na svete

Tatry sa lúčili s univerziádou •	V  HOKEJOVOM tíme HK 
Poprad nebudú vo zvyšku se-
zóny pokračovať brankár Juraj 
Sedlačko, obrancovia Marek 
Pitka s  Dávidom Gáborčíkom 
a  útočníci Peter Gápa, Marek 
Nagy a  Filip Mlynčár. Vedenie 
klubu sa rozhodlo pred dôleži-
tou časťou sezóny uvoľniť ich do 
iných klubov.

•	BASKETBALISTKY BAM 
Poprad v  dôsledku snehovej 
kalamity neodohrali prvý zápas 
nadstavbovej časti 1. ligy na do-
mácej pôde proti BK EILAT PU 
Prešov v pôvodnom termíne 31. 
januára. O náhradnom termíne 
ešte nie je rozhodnuté.

•	FUTSALISTOV FC K_Corp 
Poprad čaká v sobotu 7. februára 
v 13. kole 2. Open ligy boj o prie-
bežné prvé miesto na pôde FK 
Dragons Podolie. Zápas sa začne 
večer o 20. hodine.

•	KADETKY VK Junior 2012 
Poprad odohrajú ďalší z ligových 
zápasov v nedeľu 8. februára o 10. 
hodine proti Športovej akadémii 
Košice v telocvični Spojenej ško-
ly Letná.

•	AJ popradskí odchovanci 
a hráči sa predstavia v dresoch 
Slovenska počas reprezentačnej 
prestávky. Od štvrtka 5. do so-
boty 7. februára sa výber do 25 
rokov predstaví v  rámci Euro 
Ice Hockey Challenge na turnaji 
vo Viedni. V  kádri by nemal 
chýbať Matúš Paločko, či Tomáš 
Sýkora. Na univerziádu do Špa-
nielska je zasa nominovaný Ma-
rek Marušiak, ale aj Peter Gápa, 
s ktorým sa vedenie HK Poprad 
len nedávno rozlúčilo.

•	V  DÔSLEDKU nepriaz-
nivých poveternostných pod-
mienok a chrípkového obdobia 
v iných mestách (Svidník a Pre-
šov) sa nemohol cez víkend 
uskutočniť v  Poprade pôvod-
ne plánovaný turnaj starších 
žiakov vo volejbale. Priebežne 
sa organizátori dohadujú na 
náhradnom termíne, ktorý by 
mohol byť 28. februára.

•	PROBLÉMY s  kalamitou 
postihli aj basketbalistov BK 
Iskra Svit. V stredu 28. januára 
cestovali na zápas Eurovia SBL 
do Prievidze, kde prehrali s do-
mácim tímom 60:82. V piatok sa 
mal odohrať duel v Iskra Aréne 
medzi Svitom a Banskou Bystri-
cou, no hostia nemali možnosť 
pricestovať. Termín dohrávky 
zatiaľ nie známy.  (ppv)

V sobotu 24.januára vyrazilo 2 367 pretekárov zo 17 krajín s bo-
jovým pokrikom „Arooo!“ na 7,7 km extrémne náročnú trať. Na 
Chopku sa konala jedinečná a prvá zimná verzia najťažšieho terén-
neho prekážkového behu na svete - Spartan Race.

Svoje odhodlanie zdolať 20 prekážok po kolená v snehu a mraze si 
splnil aj zdravotne ťažko postihnutý český pretekár Martin Zikmund, 
ktorý sa na trať vybral s francúzskymi barlami. 596 metrové prevýšenie 
trati s maximálnym sklonom 43% zdolával Zikmund takmer 4 hodiny. 
„Pre človeka s barlami je to komplikovaný a náročný pretek. Zvolil som 
taktiku  plazenia sa po štyroch. Páčila sa mi najmä úžasná lokalita, areál 
a dobre zorganizovaný pretek.“

Prvá 250 členná elitná vlna Sparťanov štartovala v  sobotu už o  10. 
hodine. Svoju rýchlosť, odolnosť, zručnosť, húževnatosť a  zanietenie 
pre tento druh behu dokazovali pretekári v mimoriadne exponovanom 
teréne. Na Chopku tak zdolávali disciplíny ako skok cez balíky slamy, 
brodenie sa v  potoku popod tunel v  mraze, zlej viditeľnosti a  snehu, 
šmýkanie sa na vreciach, hod snehovými guľami, prerúčkovanie cez 
prekážku, preskok ohnivého valu a  iné. Nepochybne pôsobivou pre-
kážkou bol aj samotný cieľ preteku - antický ľadový chrám zo 47 ton 
čistého ľadu. Najrýchlejším bežcom v tejto zimnej verzii šprintu sa stal 
27-ročný Peter Žiška, rodák z Hýb, ktorý do cieľa dobehol s časom 52 
minút. Medzi ženami dominovala česká pretekárka Tereza Klimešová 
s  časom 1 hodina 15 minút. Pretek na Chopku absolvoval aj samotný 
zakladateľ Spartan Race Američan Joe de Sena, ktorý si do Jasnej pri-
šiel vyskúšať výnimočnosť terénu.„Nikdy som nevidel toľko ľudí zdolávať 
hory s takou bezstarostnosťou a úsmevom pri behu hore kopcom tak, ako 
v Jasnej a navyše bez lyží. Každý, kto ma pozná vie, že ma pracovitosť vý-
chodoeurópanov vždy ohromovala. Moja účasť na prvom zimnom Sparta-
ne potvrdila, že som sa nemýlil,“ skonštatoval J. de Sena.  (zuf)

A je dobojované! V nedeľu 1. 
februára večer dohorel univer-
ziádny oheň nad Štrbským Ple-
som. Slovenská časť 27. Svetovej 
zimnej univerziády je minulos-
ťou, štafetu prevzali organizáto-
ri zo španielskej Granady.

Športové zápolenie univerzit-
ných športovcov vyvrcholilo v ne-
deľu popoludní súťažou mužských 
skokanských tímov. Nebolo pre-
kvapením, že aj z posledných zla-
tých medailí sa tešili reprezentanti 
Ruska. Táto výprava bola spome-
dzi 31 krajín najúspešnejšou, čo 
sa medailovej bilancie týka a nikto 
jej nedýchal ani len na chrbát. 14 
zlatých, 12 strieborných a 13 bron-
zových medailí - domov si odná-
šajú dovedna 39 vzácnych univer-
ziádnych kovov. Pre porovnanie, 
druhý Kazachstan vybojoval spolu 
„len“ sedem medailí. Slovenská 
výprava končí domácu časť uni-
verziády na ôsmom mieste s  jed-
nou zlatou, striebornou i bronzo-
vou medailou. Všetky tri pódiové 
umiestnenia vybojovala v  Osrblí 
jediná športovkyňa - biatlonistka 
Paulína Fialková.

Po naháňaní bodov, či sekúnd 
prišiel čas na ukončenie športo-
vého sviatku pod Tatrami. Počas 
záverečného ceremoniálu zhasol 
oheň planúci nad Štrbským Plesom 
a poputoval do rúk predstaviteľov 
organizačného výboru 27. SZU 

v  španielskej Granade. Od 4. do 
14. februára bude táto oblasť hlav-
ným dejiskom všetkých ostatných 
športových disciplín zaradených 
do programu univerziády. Orga-
nizátori, športovci, dobrovoľníci, 
všetci vyslovili veľkú spokojnosť 
nad priebehom podujatia. „Bolo to 
vydarených osem dní. Máme veľmi 
dobré odozvy od všetkých tímov a to 
je pre nás najdôležitejšie. Športovci 
boli spokojní s organizáciou, zabez-
pečením, ubytovaním, bežeckými 
i biatlonovými traťami a aj so sko-
kanským mostíkom. Dopadlo to 
výborne aj napriek tomu, že sme 
mali veľmi krátky čas na prípravu. 
Od začiatku sme však išli do toho s 
tým, aby to nebolo len strohé špor-
tové podujatie, ale zároveň i zábava 
pre všetkých. Sme radi, že to vyšlo,“ 

uviedol generálny sekretár orga-
nizačného výboru na Slovensku 
Peter Hamaj. „Slovensko pripravi-
lo nádherné podujatie, čo výrazne 
prispelo aj k úspešnému účinkova-
niu našich športovcov. Získali sme 
množstvo medailí a  verím, že sa 
nám rovnako bude dariť aj v Gra-
nade,“ dodal vedúci ruskej výpravy 
Sergej Sejranov.  (mav)

Futbalisti FK Poprad aj v mi-
nulom týždni zvádzali boje 
v rámci prípravy na jarnú časť 
sezóny. V  stredu 28. januára 
podľahli v  Prešove miestne-
mu Tatranu 3:5, keď za Poprad 
strieľali góly Galovič a  dva-
krát Melek. O  deň neskôr sa 
odohral pôvodne neplánova-
ný zápas v  Spišskej Belej, kde 
prehrali Popradčania s  tímom 
TJ Družstevník Veľké Ludince 
2:3. Góly za Poprad strieľali 
Melek a Ujčík. V  posledný ja-
nuárový deň cestovali hráči FK 
Poprad do Martina a tam opäť 
neuspeli. Podľahli domácemu 
MFK Fomat hladko 0:4. Dnes, 
v stredu 4. februára, sa Poprad 
stretne v Spišskej Belej s FK Vy-
soké Tatry o 17. hod., v sobotu 
7. februára na tom istom ihris-
ku bude súperom Popradčanov 
MFK Rožňava o 10:15 hod. 
a v utorok 10. februára by mali 
popradskí futbalisti odcestovať 
do Lipian na zápas proti domá-
cemu ŠK Odeva.  (ppv)

FK Poprad
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V sobotu 24. januára úspešne začali zverenci Judo Klubu Poprad 
novú súťažnú sezónu. Zúčastnili sa 1. kola Olympiády mladých 
judo talentov - Sever v Považskej Bystrici.

Najlepšie umiestnenie dosiahol Adamko Jacák, ktorý si vybojoval 
zlatú medailu. Tesne pod zlatým vrcholom skončili Natálka Štefániková 
a Miško Litvín. Bronzovú priečku obsadila Nika Štefániková.  (sis)

Judo Klub Poprad

Kamzíkov kalamita nerozhodila

Shihanisti v Košiciach
V Košiciach sa v so-

botu 24. januára konal 
8. ročník medzinárod-
ného turnaja v karate, 
Memoriál Michala 
Bozogáňa. Na turnaji 
sa tradične súťaží len 
v  kategóriách športo-
vého zápasu kumite. 
Karate klub Shihan 
Poprad si z metropoly 
východného Sloven-
ska priniesol poltucet 
medailí.

O  prvé sa postarali 
najmenšie pretekárky. 
V  kategórií mladších 
žiačok do 30kg sa na 
stupeň pre víťazov po-

stavili hneď tri. Ema Zacharová skončila strieborná a Veronika Jalowic-
zorová s Barborou Glatzovou bronzové. Rovnako bronzový skončil aj 
Filip Chudík v kategórii mladších žiakov do 32kg.

Medzi mladšími dorastencami do 45kg nenašiel Igor Hauser (na foto 
vpravo) premožiteľa a  kategóriu s  prehľadom vyhral. O  druhé zlato 
bojovala v kategórií mladších dorasteniek nad 50kg aj Petra Píchová. 
Finálový duel jej však nevyšiel celkom podľa jej predstáv a musela sa 
uspokojiť so striebrom.     (jag)

Ani hokejisti HK 
Poprad sa nevy-
hli problémom so 
snehovou kalami-

tou. Po utorkovom víťazstve 
v  Skalici sa hotovali doťaho-
vať na Nitru v  jej prostredí 
v piatok.

Dostali sa do polovice cesty, 
no museli sa vrátiť. Následne 
zabojovali v  nedeľu o  dobrý 
výsledok v  Žiline už aj s  no-
vou posilou v  útoku Dávidom 
Grígerom, ktorý sa vrátil do 
Popradu po pôsobení v junior-
ke Karlových Varov. Dohrávka 
46. kola medzi Nitrou a Poprad 
sa napokon uskutočnila v uto-
rok 3. februára po uzávierke 
vydania novín Poprad. V  Tip-
sport Extralige nasleduje repre-
zentačná prestávka. Najbližšie 
kolo odohrajú kamzíci až 11. 
februára na domácom ľade pro-
ti Zvolenu.

Výsledky: 45. kolo v  uto-
rok 27. januára HK 36 Skali-
ca - HK Poprad 1:3 (0:2, 1:0, 
0:1), góly Popradu: 15. Lukáš 

Paukovček (R. Suchý, Ľ. Bar-
tečko), 18. Juris Stals (J. Kasík, 
L. Hvila), 41. Ľ. Bartečko (T. 
Sýkora).

47. kolo v nedeľu 1. februára 
MsHK Žilina - HK Poprad 1:3 
(0:1, 0:1, 1:1), góly Popradu: 
19. Ľ. Bartečko (L. Paukovček, 
T. Sýkora), 25. Tomáš Sýkora 
(Ľ. Bartečko), 60. Juris Stals 
(L. Hvila).  (ppv)

1. Košice 49 29 5 6 9 132:94 103

2. B. Bystrica 49 27 5 5 12 168:123  9 6

3. Zvolen 49 27 3 5 14 160:138  9 2

4. Poprad 48 26 6 1 15 150:101  9 1

5. Nitra 48 24 7 5 12 171:123  9 1

6. Trenčín 49 18 9 3 19 119:104  7 5

7. Martin 48 13 6 9 20 119:139  6 0

8. Piešťany 48 14 4 6 24 130:173  5 6

9. Žilina 48 12 2 4 30 108:148  4 4

10. Skalica 48 11 1 6 30 114:189  4 1

 SR 20 20 1 2 0 17 29:68   7

Tabuľka Tipsport Extraligy

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 

celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozmeroch  
za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 
%, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. 

Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej 
inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za 
rámček sa pripláca 3 €.

V  uplynulých mesiacoch 
sa Stredná priemyselná škola 
v Poprade zapojila do súťaže 
Euroscola 2015. Organizovala 
množstvo ak-
tivít, ktoré boli 
zamerané na Európsku úniu, 
na voľby do EP, Európa - to 
sme my, tu a teraz, vzdelávanie 
mladých i  starých... Do súťaže 
sa prihlásilo celkom dvadsať-
sedem škôl z  celého Slovenka. 

Vyhodnotenie sa konalo kon-
com minulého roka v Bratisla-
ve a popradská SPŠ skončila na 
úspešnom treťom mieste. Veľmi 

sa tešíme, ako 
spomedzi nás 

vyberú 24 žiakov,  ktorí 7. mája 
2015 spolu s našimi učiteľkami 
Valériou Ovšákovou a  Alicou 
Šoltýsovou  pocestujú do EP v 
Štrasburgu. 

M. Pojedincová , SPŠ Poprad

Napísali ste nám

Už štvrtýkrát pôjdu popradskí
priemyslováci do Štrasburgu

Začiatok kalendárneho 
roka sa nesie v  duchu 
plesov a detských kar-
nevalov. Toto fašiango-
vé obdobie trvá až do 
popolcovej stredy, ktorá 
tohto roku bude 18. feb-
ruára. Uplynulý piatok 
sa telocvičňa Základnej 
školy s  materskou ško-
lou vo Veľkej zmenila 

na rozprávkovú krajinu, keďže do nej zavítalo mnoho postáv nielen 
z detských rozprávok, ale aj zo zvieracej ríše. Konal sa tam tradičný 
detský karneval pre žiakov prvého stupňa.      FOTO - archív školy
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ZDRAVOTNÍCKE POMôCKY

výdaj na lekárske poukazy, - inkontinencia,
rehabilitačné a ortopedické pomôcky (pre deti aj dospelých)
ortopedická obuv, - kompresívna liečba, - BIO produkty,

výbava pre bábätká a matky, - lekárske potreby

ADRESA:
Ul. Francisciho 20 (oproti bývalému úradu práce)

www.e-zdravotnickepotreby.sk PP-9

ROZVOZ TOVARU NA LEKÁRSKE POUKAZY
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PoPraD

Túžite objaviť
MAGICKÚ silu života

v sebe?
Hľadáte niečo nové?

Chýba Vám radosť zo života?
POZÝVAME VÁS 

DO KURZU

EZOTERIKY A TELESTÉZIE DISPOZIČNEJ PROGNOSTIKY,
ktorý otvárame 14. februára 2015, so zameraním na:

•	prácu s virguľou,

•	očistné techniky pre podporu zdravia,

•	duchovný a duševný rozvoj osobnosti,
vniknutie do tajov ezoteriky,

•	výber životného partnera a skvalitnenie
partnerského spolužitia,

•	rozpoznanie svojho životného poslania,

•	a mnoho ďalšieho ...

Miesto konania kurzu:
hotel Slovenský Raj

Bližšie informácie nájdete aj na www.NOETIS.sk alebo
na telefónnych číslach 0907 356 917, 0918 749 405,
0907 991 216, 0905 364 133, či na noetis@noetis.sk PP
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Predminulý víkend sa podaril ta-
nečníkom z klubu Fearless Poprad 
krásny úspech. Z  najprestížnejšej 
slovenskej breakdanceovej akcie 
pod názvom New Year Battle 2015 
si odniesli tri ceny. Spomedzi šesťde-
siatich účastníkov si druhé miesto 
vytancoval Daniel Bachleda, 3. 
miesto obsadil Peter Duda a  cenu 
divákov získal Juraj Buvala. Do 
štvrťfinále sa prebojoval aj Matúš 
Karabín. Popradský klub Fearless 
sa vďaka skvelým výkonom stal naj-
úspešnejšou skupinou podujatia.
FOTO - archív Fearless Poprad

Program kina cineMaX Poprad
Od 5. februára do 11. februára

Spongebob vo filme: Hubka na 
suchu 2D - o 13. hod. (hrá sa len 
cez víkend), Jupiter na vzostu-
pe 3D - o  15.10 hod. a  o  17.50 
hod., Jupiter na vzostupe 2D 
- o 20.30 hod., DETSKÉ KINO 
- Tučniaky z  Madagaskaru 
- o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Charlie Mortdecai - 
o 16. hod., Nezlomný - o 18.10 

hod., Žena v čiernom 2 - o 21. 
hod., Veľká Šestka 3D - o 13.30 
hod., Spongebob vo filme: 
Hubka na suchu 3D - o  15.50 
hod., Babovřesky 3 - o 18. hod. 
(nehrá sa 10.2.), Kód Enigmy 
- o  20.20 hod. (nehrá sa 10.2.), 
Adrenalín film festival - o  18. 
hod. (hrá sa len 10.2.). Viac 
na www.cine-max.sk   (ppš)
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Do prác pri čistení mesta od 
návalu snehu bolo od pondelka 
zapojených aj 50-70 pracovníkov 
menších obecných služieb, ktorí 
odpratávali sneh najmä z miest ve-
dúcich ku stanovištiam kontajne-
rov, aby mohol byť bez problémov 
vyvezený odpad. V správe SMK je 
v Poprade 68 km mestských ciest 
a 32 km chodníkov. Len počas 
víkendu technika SMK najazdila 
viac ako 3 tisíc km pri pluhovaní 
a posýpaní týchto komunikácií.

„Už od piatka popoludní, kedy 
sa začala snehová kalamita, bola 
nonstop nasadená technika SMK 
i zapožičaná technika. Odhadujem, 
že v  stredu by mohol byť Poprad 
vyprataný. Prvýkrát nás za nášho 
vedenia mesta postretla takáto si-
tuácia. Počasie je nevyspytateľné, 
preto plánujeme vytvoriť mestský 
havarijný plán, aby došlo ku koor-
dinácii SMK, mestskej polície, firmy 
Brantner a  chceme do budúcna za-
pojiť aj občanov. Aj v tomto prípade 
platí, keď sa spojíme, dokážeme viac,“ 
upresnil 1. viceprimátor Popradu 
Igor Wzoš, ktorý za vedenie mesta 
celú situáciu koordinoval. Primá-
tor Jozef Švagerko bol ešte od mi-
nulej stredy na dlhšie plánovanej 
ceste v Taliansku a v čase kalamity 
sa nemohol hneď vrátiť. Dodal: 
„Bol som v neustálom kontakte s vi-
ceprimátorom, upozornil som ešte 
aj na kontrolu ciest a  chodníkov 
v Kvetnici. Som rád, že sa situácia 
dobre riešila. Ďakujem občanom za 
trpezlivosť a  za ich iniciatívu, keď 
pomáhali pri odpratávaní snehu 
pri svojich domoch i  na parkovis-
kách.“ V  budúcnosti mieni vede-
nie mesta skvalitniť aj spoluprácu 
so Správou a údržbou Prešovského 
samosprávneho kraja. Účinným 
pomocníkom sa ukázal tiež City-
Monitor, ktorý fungoval skutočne 
na plné obrátky. Cez víkend boli 
stovky telefonátov a  hoci radnica 
operatívne všetko riešila, pri ta-
kom veľkom množstve snehu nie 
je možné zo dňa na deň vyčistiť 
celé mesto. Dočisťuje sa v  týchto 
dňoch. Samospráva dala skontro-
lovať aj strechy v  majetku mesta 
napr. na zimnom štadióne a  bý-
valej telocvični na Francisciho ul. 
a odstrániť z nich napadaný sneh. 
Na niektorých miestach boli pod 
ťarchou snehu zlomené i  stromy 
a  konáre a  na určitý čas vypadol 
elektrický prúd. Situáciu však 
mesto zvládlo a  skúsenosti z  nej 
využije v budúcnosti.  (mar)

Poprad
sa ocitol ...

(Dokončenie zo str. 1)

V piatok sa v  školách skončil prvý polrok školského roka 2014/2015. Žiaci si prevzali polročné hodnote-
nie z rúk svojich učiteľov. Sofia Stanková z 1. A ho dostala od triednej učiteľky Marcely Bjalončíkovej (na 
foto vľavo). Spolu s ňou si polročné výpisy prevzali aj jej spolužiaci (na foto vpravo) zo Základnej školy 
s materskou školou vo Veľkej. Túto základnú školu navštevuje 273 žiakov. S vyznamenaním prospelo na 
prvom stupni 63 žiakov a  na druhom 41. Riaditeľ školy Richard Bekess udelil tiež pochvalu deviatačke 
Viktórii Hudákovej za uverejnené ilustrácie v knihe Povesti piatich mestečiek.  FOTO - Silvia Šifrová

Zápisom sa všetko iba začína
V tomto týždni prebiehajú vo 

všetkých základných školách 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Poprad zápisy predško-
lákov do prvých ročníkov. Vša-
de plno hier a zábavy, no pozor! 
Nie vždy je zápisom všetko 
vybavené. Školská zrelosť je 
individuálna a  pozor si treba 
dávať na to, či sa dieťa dokáže 
adaptovať v  prvom ročníku aj 
po nástupe do školy.

Každé dieťa, ktoré sa zúčastní 
zápisu sa skutočne stáva žiakom 
prvého ročníka. Stáva sa len 
zriedka, že dieťa nezvládne 
tento dôležitý míľnik v  ži-
vote, ale predsa: „Pri zisťo-
vaní pripravenosti na vstup 
do prvého ročníka riešime so 
žiakmi úlohy, ktoré nacvičujú 
už v materskej škole. Na zák-
lade toho predpokladáme, že 
dieťa by malo byť zrelé. Môžu 
sa však neskôr u neho prejaviť 
určité nedostatky v  niektorej 
z oblastí,“ upozorňuje zástup-
kyňa riaditeľa pre prvý stu-
peň ZŠ na Jarnej ulici Alena 
Lopuchová. Pripomína, že 
zápis netrvá tak dlho, aby sa 
dalo stopercentne potvrdiť, 
že dieťa je na školu pripravené. 
„V takomto prípade spolupracuje-
me vždy v prvom rade s rodičmi, 
ktorých upozorníme na nedostat-
ky dieťaťa. Ak by takto pokračo-
valo v školskej dochádzke, bolo by 
to jeho prospechu na škodu. K spo-
lupráci priberieme aj psychológa, 
ktorý nám presnejšie ozrejmí, ako 
s takýmto dieťaťom ďalej pracovať. 
Je možné, že bude odporúčať, aby 
dieťa v  zaškoľovaní pokračovalo, 
no môže sa stať, že si prvý ročník 

zopakuje. Ak však vidíme, že dieťa 
má šancu vrátiť sa do materskej 
školy, radšej odporúčame túto 
možnosť, aby sme predišli školské-
mu neúspechu,“ dodáva A. Lopu-
chová.

Centrum pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a  preven-
cie v Poprade je inštitúciou, ktorá 
problémové prípady rieši. „Stáva 
sa, že dieťa má po nástupe do  1. 
ročníka problém adaptovať sa. Je 
dôležité zvažovať aj oblasť, v ktorej 
je problém. Iné je zlyhávanie vo vý-

kone (písanie, čítanie), iná je soci-
álna nezrelosť (ťažkosti v kolektíve, 
neodpútanie sa od matky a pod.). 
Deti potrebujú čas aj na to, aby si 
zvykli na pravidelný režim, písanie 
úloh, podávanie výkonu v  škole,“ 
ozrejmila psychologička CPPPaP 
v  Poprade Martina Kovalčíková. 
Priznáva, že pri zistení nedostatkov 
existuje riešenie v podobe návratu 
do MŠ. „Ak je to nutné, odporúča sa 
tak urobiť čo najskôr, neodkladať to! 
Zbytočne tým naťahujeme utrpenie 

dieťaťa a tiež sa dieťa „zbytočne“ 
učí to, čo mu ešte netreba. Dovolím 
si nesúhlasiť s názorom, že je lepšie 
vrátiť dieťa do MŠ, ako opakovať 1. 
ročník. Práve naopak. Opakovanie 
ročníka prijíma väčšina detí lepšie 
ako návrat. Zopakovať ročník pre 
ne znamená, že potrebujú len viac 
času na písmenká, ale ostávajú 
v škole,“ uviedla.

Návrat do MŠ podľa M. Ko-
valčíkovej berú deti ako veľké 
zlyhanie. Uvedomujú si, že nie sú 
dosť dobré na učenie a niekedy sa 

s touto traumou vyrovnávajú 
celý život. „Preto sa odporú-
ča rodičom naozaj dôkladne 
zvážiť, či je dieťa zrelé do ško-
ly. Veľmi zriedka sa stáva, že 
by sa u dieťaťa pred nástupom 
do školy neprejavovali žiadne 
znaky nezrelosti. Za 6 rokov 
praxe som ešte nemala dieťa, 
ktoré by bolo bez ťažkostí a po 
nástupe by začali problémy,“ 
povedala psychologička.

Návrat do MŠ deti zväčša 
samé naznačujú. „Netešia sa 
do školy, nezvládajú to a samé 
žiadajú o návrat, teda túžia 
vrátiť sa k hre. Vždy sa to po-
sudzuje veľmi individuálne. 

Škola je dosť náročná od začiatku 
na to, aby tam šlo dieťa nepriprave-
né. Dieťa má od prvého dňa zaží-
vať úspech, nie zlyhanie. Pri zápise 
sa dá veľa vecí zistiť, ale samozrej-
me je veľmi cenný pohľad rodiča a 
učiteliek z MŠ. Nie vždy znamená 
nezrelosť pri zápise okamžitý od-
klad. Je vždy ešte čas niečo dotiah-
nuť. Psychologické vyšetrenie je len 
odporúčanie! Rozhodnutie je vždy 
na rodičoch!,“ zdôrazňuje Marti-
na Kovalčíková.  (mav)

Ilustračné foto je z pondelkových zápisov v 
ZŠ Jarná. FOTO - Marek Vaščura


