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Športovcom roka 2017 v Poprade je Peter Hámor
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Chorobnosť stúpla o štvrtinu

Po dlhých rokoch sme vo štvrtok 
1. februára spoznali najúspešnejších 
športovcov mesta za uplynulý rok.

Organizátorom vyhlásenia anke-
ty Športovec roka 2017 v  Poprade 
bolo občianske združenie Pre mesto 
z iniciatívy miestneho nadšenca Mi-
kuláša Argalácsa a na podujatí sa 
podieľala aj Komisia školstva, športu 
a  mládeže pri MsZ v  Poprade. Po-
mocnú ruku podalo samotné mesto 
Poprad, ktoré zabezpečilo priestory, 
réžiu, či ocenenia.

V Dome kultúry vo štvrtok popo-

ludní boli odovzdávajúcimi prevaž-
ne bývalí úspešní športovci, či olym-
pionici z nášho regiónu. Nechýbal 
kultúrny program, o  ktorý sa po-
starala Základná umelecká škola na 
Štefánikovej ulici v Poprade.

Športové kluby zasielali do 15. de-
cembra uplynulého roka svoje no-
minácie, ktoré následne vyhodnotila 
deväťčlenná komisia. V kategórii do-
spelých sa celkovým víťazom stal ho-
rolezec a himalájista Peter Hámor (na 
foto hore vpravo), ktorý vlani zavŕšil 
výstupom na Dhaulágiri Korunu Hi-
malájí ako 37. človek na svete. Peter 
Hámor získal v  januári aj ocenenie 
Krištáľové krídlo v  kategórii šport. 

Dve druhé miesta v  popradskej an-
kete Športovec roka 2017 priznala ko-
misia hokejistovi Patrikovi Svitanovi 
a futbalistovi Stanislavovi Šestákovi.

Najlepším kolektívom dospelých 
sa stali hokejistky ŽHK Poprad, tré-
nerom roka ich kormidelník Milan 
Skokan. V  kategórii mládeže sa cel-
kovým víťazom stala plavkyňa Tama-
ra Potocká, dve druhé miesta patria 
cyklistovi Samuelovi Hollému a džu-
distke Nikole Štefánikovej. Najlepším 
kolektívom v tejto kategórii sú juniori 
HK ŠKP Poprad a trénerom roka An-
drej Vojčík z VK Junior 2012 Poprad.

V  kategórii žiactva sa celkovým 
víťazom ankety stal karatista Adam 

Chudík, druhé miesta patria plavco-
vi Marekovi Koreňovi a volejbalisto-
vi Šimonovi Rzymanovi. Najlepším 
kolektívom sa stali starší žiaci VK 
Junior 2012 Poprad a trénerom roka 
Miloš Božík z Klubu plávania Aqua-
City Poprad.

Komisia zvolila za naj podujatie 
roka 2017 Rallye Tatry, športovým 
organizátorom roka sa stal Jozef 
Pavlík a cenu fair play si prevzala Jú-
lia Mikšovská z GY-TA Poprad.

Za celoživotnú propagáciu športu 
poďakovali  organizátori i prítom-
ní dlhoročnému redaktorovi TV 
Poprad Petrovi Grossingerovi (na 
foto dole).   (ppp)

Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom v Poprade ku koncu minulého 
týždňa stúpla chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia o 25 percent oproti týždňu predtým.

Zaznamenali chorobnosť 2977 na stotisíc obyvate-
ľov Popradského okresu. Ako uviedla MUDr. Mária 
Pompová z oddelenia epidemiológie RÚVZ, najvyš-
šia chorobnosť bola vo vekovej kategórii 6 - 14 roč-
ných a detí od 0 do 5 rokov. Vo vekovej kategórii nad 
60 rokov sa vyskytovalo menej ochorení.  

Z dôvodu nárastu chorobnosti bolo v uplynulom 
týždni prerušené vyučovanie v ZŠ s MŠ v Gerlachove, v 
MŠ v Spišskej Teplici a v Súkromnej strednej odbornej 
škole v Poprade-Veľkej. 

M. Pompová doplnila, že chorobnosť neprekročila epi-
demický prah, síce stúpa, ale v okrese Poprad nebolo treba 
prikročiť k opatreniam na ochranu pred šírením akútnych 
respiračných ochorení. Od sentinelového lekára v Poprade 
bol potvrdený z výteru hrdla vírus chrípky typu B, ktorý v 
súčasnosti koluje medzi obyvateľstvom.  (pmm)
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Stručne

Prepluhovali viac ako tritisíc kilometrov

Prvákov vysvedčenie motivuje, deviatakov zaväzuje

Vstup ďalšieho investora do Tatravagónky Poprad

• PRVÉ tohtoročné plánované za-
sadnutie mestského zastupiteľstva 
zvoláva primátor Jozef Švagerko na 
štvrtok 15. februára 2018. Program 
zastupiteľstva bude zverejnený na in-
ternetovej stránke mesta Poprad. 
• V  TÝCHTO dňoch vrcholia Fa-
šiangy, ktoré sú symbolom veselos-
ti, zábavy, plesov a  karnevalov. Pred 
pôstnym obdobím sa Popradčania 
môžu ešte zabaviť v piatok 9. februára 
na Plese učiteľov, v sobotu 10. februá-
ra na Plese Veličanov a Farskom ple-
se. Deti a ich rodičia sa môžu vyšantiť 
aj na karnevale, ktorý bude v nedeľu 
11. februára o 15. hod. pod kostolom 
sv. Cyrila a Metoda na sídl. Juh v na-
šom meste.
• POPOLCOVÁ streda je v rím-
skokatolíckom liturgickom kalendári 
prvý deň pôstneho obdobia. Nasle-
duje štyridsať dňový pôst spolu so 
šiestimi nedeľami. Nedeľa sa do pôst-
neho obdobia nezapočítava. Z časo-
vého hľadiska teda Popolcová streda 
pripadá na 46. deň pred Veľkonoč-
nou nedeľou. Pre každý rok platí iný 
dátum Veľkej noci, čo ovplyvňuje aj 
stanovenie dátumu Popolcovej stre-
dy. Tohto roku bude 14. februára.
• VO štvrtok 8. februára sa od 16. 
hod. v OC Forum v Poprade uskutoč-
ní symbolické zapaľovanie pochodne 
Slovenského olympijského tímu a au-
togramiáda za účasti olympionikov 
-  Marcela Lomnického, Janky Gant-
nerovej a Ladislava Škantára.
• VÝSTAVA výtvarníka a pedagóga 
Martina Kratochvíla s  názvom Biely 
šum bude sprístupnená verejnosti 
v Tatranskej galérii v Poprade v piatok 
9. februára o  17. hod. V  kultúrnom 
programe vystúpi Milo Suchomel 
duo. V  tento deň sprístupni galéria 
aj výstavu s názvom Genetika miesta 
akademického maliara a sochára Pet-
ra Krupu a jeho syna výtvarníka Pet-
ra ml. Ide o dvojgeneračný pohľad na 
dedičstvo domáceho regiónu a  pro-
stredia. Jej vernisáž bude tiež o  17. 
hod.
• VII. KONFERENCIA záchra-
nárov integrovaného záchranného 
systému Rescue Day sa uskutočnila 
minulý piatok v Poprade. Podujatie 
zorganizovalo občianske združenie 
Záchrana a Slovenská komora zdra-
votníckych záchranárov. Hlavnou 
témou bola súčasnosť a budúcnosť 
zdravotníckeho záchranárstva a ur-
gentnej medicíny v SR. Do Galérie cti 
zapísali ďalšie mená záchranárov, v 
tomto roku však Popradčania nemali 
žiadne zastúpenie.
• V NEdEľu 11. februára sa od 14. 
do 16. hod. v Tatranskej galérii v Po-
prade uskutočnia Valentínske tvo-
rivé dielne.   (ppš)

Minulý týždeň vo štvrtok si aj 
popradskí školáci prevzali pol-
ročné vysvedčenia, či skôr výpisy 
klasifikácie. Pre prváčikov to bolo 
vôbec prvé hodnotenie ich snahy 
v  podobe známok, pre deviatakov 
však už ide o vážny dokument po-
trebný pri prijímacích skúškach na 
stredné školy.

Polročné hodnotenie sme zmapo-
vali v  ZŠ s  MŠ Vagonárska v  Spiš-
skej Sobote. „Deti v  zmysle platnej 
školskej legislatívy dostávali len výpis 
vysvedčenia, ale ak mal rodič záu-
jem o  originálne vysvedčenie, musel 
o to písomne požiadať vedenie školy. 
Je to vážny dokument, ktorý odráža 
prácu a  výsledky žiakov za uplynu-
lých päť mesiacov. Pre deviatakov je 
dôležitý kvôli tomu, že tieto známky 
pôjdu spolu s prihláškami na stredné 
školy. Tak ako aj v  iných školách, aj 
u nás máme žiakov, ktorí neprospeli 
s  nejakého predmetu, prípadne boli 
prijaté výchovné opatrenia a znížené 
známky zo správania,“ zhodnotila 
riaditeľka školy Adriana Oravcová.

Najväčšiu radosť z prvého vysvedče-
nia mali prváčikovia. „Deti zvládli vý-
borne najmä čítanie. Naučili sa však po 

materskej škole hlavne vzorne správať. 
Dostávali vysvedčenia, ale aj pochvaly 
za to, čo na vysvedčeniach nevidno - za 
pomoc spolužiakovi, za málo vymeš-
kaných hodín a  aj za veľkú snahu,“ 
uviedla učiteľka Andrea Šimčáková 
(na foto vľavo). „Tešila som sa na prvé 
vysvedčenie, dostala som samé jednot-
ky a  pochvalu,“ povedala Danielka 
Jabrocká. „Som rád, že som sa naučil 
čítať, písať a počítať. Asi bude doma aj 
odmena,“ pousmial sa Danielko Krajč.

Deviataci boli na svoje hodnotenie 

zvlášť zvedaví. „Polrok bol úspešný, pre-
tože som mala samé jednotky. Teraz je 
však pre mňa dôležitá príprava na Mo-
nitor 9 a  na prijímacie skúšky. Chcela 
by som ísť na gymnázium. Potešila ma 
aj pochvala riaditeľky školy za vzornú 
reprezentáciu počas športových, či ve-
domostných súťaží,“ prezradila Tatiana 
Kormaníková. „Tento polrok bol veľmi 
náročný. Strávil som veľa času za kniha-
mi, ale verím, že to stálo za to. Na pri-
jímacie skúšky potrebujem dobré znám-
ky,“ uzavrel Dalibor Dúbravský.  (mav)

Akcionári spoločnosti Tatra-
vagónka Poprad v týchto dňoch 
uzavreli dohodu o predaji podielu 
spoločnosti Budamar Logistics. Tá 
sa týka strategického partnerstva 
oboch spoločností a kapitálového 
vstupu spoločnosti Budamar Lo-
gistics do Tatravagónky. 

Informácie o tomto kroku poskytlo 
PR oddelenie spoločnosti Tatravagón-
ka. Uviedlo, že spoločnosť Tatrava-
gónka už niekoľko rokov potvrdzuje 

postavenie európskeho lídra v rámci 
konštrukcie a výroby nákladných že-
lezničných vagónov. Budamar Logis-
tics patrí k najsilnejším zasielateľským 
spoločnostiam na Slovensku. Strate-
gickým cieľom prepojenia výrobcu s 
prepravcom je využitie synergií, vďa-
ka ktorým spoločnosť Tatravagónka 
bude aj v najbližších rokoch potvr-
dzovať svoje výnimočné postavenie 
na trhu vagónovej výroby a prepravy. 
Vstupom ďalšieho akcionára si vytvá-

ra podmienky na ďalšiu expanziu, rast 
a zvyšovanie trhového podielu, nielen 
v európskom priestore. 

PR oddelenie tiež informovalo, že 
akcionári oboch spoločností, ktorých 
sa predmetná dohoda týka, nebudú 
komentovať, ani zverejňovať infor-
mácie o výške predaného podielu, 
ani ďalšie detaily transakcie. Tá na-
dobudne právoplatnú účinnosť až po 
odsúhlasení príslušnými európskymi 
protimonopolnými úradmi.  (ppp)

Počas víkendu pribudlo v uliciach nášho 
mesta do 15 cm snehu. Od piatka večera 
boli v plnom nasadení všetky vozidlá zim-
nej údržby Správy mestských komunikácii 
(SMK), ktorá má na starosti čistenie mest-
ských ciest a chodníkov v Poprade. 

Pohyb mechanizmov mohli občania sledo-
vať aj online prostredníctvom internetovej 
stránky SMK. Okrem cestárov boli na čiste-
nie chodníkov nasadení aj pracovníci Malej 
obecnej služby, ktorí ručne dočisťovali hlav-
ne ťažko dostupné priestranstvá a miesta, 
kde sa zdržiava veľa ľudí. V  pondelok ráno 
čistili chodníky pred autobusovými zastáv-
kami. „Počas ostatného víkendu prepluho-
vali naši pracovníci 3 140 km miestnych ciest 
a  chodníkov. Posypaných bolo 531 km ko-
munikácií a chodníkov, na ktoré použili 87,5 
tón posypového materiálu, z  toho bolo 50 ton 
inertného materiálu a  37,5 tony priemyselnej 
soli,“ uviedol Peter Zastko z SMK.  (ppš)
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Európska iniciatíva má pomôcť Prešovskému kraju

• V  SOBOTu a  nedeľu 10. a  11. 
februára od 9.30 do 11.30 hod. sa 
v Zariadení lesnej pedagogiky Krás-
ne sady Mlynica uskutoční tvorivá 
dielňa kreatívneho tanca pre deti od 
6 do 9 rokov. Lektorom bude Milan 
Kozánek, absolvent Katedry taneč-
nej tvory VŠMU.
• ÚNIA žien Slovenska Okres-
ná organizácia Kežmarok a MsKS 
Kežmarok organizujú okresné kolo 
51. ročníka súťaže v prednese poé-
zie a prózy žien a  dievčat Vansovej 
Lomnička. Uskutoční sa v  utorok 
20. februára 2018 o 14. hod. v MsKS 
Kežmarok. Prihlásiť do súťaže sa zá-
ujemkyne môžu v MsKS, Starý trh 
47, Kežmarok do 9. februára 2018, 
alebo na e-mail programy@msk-
skezmarok.sk alebo v Kežmarskej 
informačnej kancelárii na Hlavnom 
námestí 46.
• PRI príležitosti 150. výročia na-
rodenia architekta Guida Hoepfnera 
(narodil sa v Spišskom Podhradí v 
ten istý deň ako náš najvýznamnejší 
architekt Dušan Jurkovič), usporia-
dalo Múzeum v Kežmarku výstavu 
venovanú jeho architektonickej čin-
nosti. Potrvá do 6. apríla 2018 a záu-
jemcovia si ju môžu pozrieť ponde-
lok až piatok od 8. do 16. hod.
• TATRANSKÝ Grand Hotel 
Kempinski High Tatras získal v an-
kete Naj zamestnávateľ 2017 druhé 
miesto v kategórii Cestovný ruch, 
gastro, hotelierstvo. V hlasovaní 
prostredníctvom portálu profesia.
sk o tom rozhodla široká verejnosť. 
V šiestom ročníku ankety hlasovalo 
celkovo vyše 11 000 ľudí. Cieľom je 
priniesť reálny pohľad uchádzačov i 
potenciálnych zamestnancov na Slo-
vensku na to, ako vnímajú firmy, ich 
benefity a imidž. 
• AKO to bolo so svadbami v mi-
nulosti, kto inicioval uzavretie so-
báša, či aká je história a symbolika 
svadobných prsteňov a šiat sa počas 
februára dozvedia návštevníci re-
nesančného kaštieľa a letohrádku 
Dardanely v Markušovciach. Mú-
zeum Spiša tam pripravilo výstavu 
s názvom Pod bielym závojom. Na 
nedeľu 11. februára o  14. hod. pri-
pravuje múzeum aj špeciálny valen-
tínsky vstup s prekvapením. V rámci 
neho ponúkne rozšírenejší program 
a súťaže pre páry.
• POČAS Zimných olympijských 
hier pripravili v  Grand Hoteli Bel-
levue v  spolupráci so Slovenským 
olympijským a  športovým múzeom 
výstavu s názvom Od rituálu k sym-
bolu, ktorá približuje 80-ročnú his-
tóriu putovania olympijskej pochod-
ne, od prvej štafety v  roku 1936 po 
súčasnosť.   (ppš)

Obyvatelia mesta Poprad a poslan-
ci Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad môžu opäť predkladať návr-
hy na udelenie Ceny mesta Poprad a 
udelenie čestného občianstva.

Tieto ocenenia sa udeľujú spravidla 
každé dva roky na slávnostnom za-
sadnutí MsZ mesta Poprad. To naj-
bližšie bude 19. októbra 2018. Návrhy 
na ocenenie je potrebné doručiť do 
kancelárie kontaktu s občanmi MsÚ.

„Chceme opäť oceniť tých, ktorí si 
našu pozornosť, úctu a  vďaku za-
slúžia za to, čo pre naše mesto robili 
a robia.  Chceme vyzdvihnúť ich prí-
nos a ukázať aj ostatným, akých úžas-
ných ľudí máme v Poprade,“ uviedol 
primátor mesta Jozef Švagerko.

Čestné občianstvo mesta Poprad 
možno udeliť osobám, ktoré sa ob-
zvlášť významným spôsobom za-

slúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, 
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho 
dobrého mena vo svete, alebo ktorí 
obohatili ľudské poznanie vynikajú-
cimi tvorivými výkonmi.

Cenu mesta Poprad možno ude-
liť za:

a)vynikajúce tvorivé výkony a vý-
znamné výsledky vedeckej, technic-
kej, umeleckej, publicistickej a verej-
noprospešnej činnosti,

b)za činnosť osôb, ktoré význam-
ným spôsobom prispeli k hospodár-
skemu a kultúrnemu rozvoju mesta, 
jeho propagácii doma i v zahraničí,

c) činnosť osôb pri záchrane ľud-
ských životov a majetku mesta a jeho 
občanov.

Okrem týchto ocenení sa udeľu-
je aj Cena primátora mesta Poprad. 
Primátor ju udeľuje občanom mesta 

za úspešnú a záslužnú činnosť v pro-
spech mesta.

Cenu mesta Poprad za rok 2016 
na základe rozhodnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad získal 
Ján Tkáč za využitie nanotechnoló-
gií pri konštrukcii rôznych zariadení 
aplikovateľných v oblasti glykomiky 
a diagnostiky rozličných ochorení 
vrátane rakoviny prostaty. Cenu pri-
mátora mesta Poprad za rok 2016 na 
základe rozhodnutia primátora mes-
ta Poprad získali lekár Juraj Beniak 
- za výrazný podiel v rozvoji onkoló-
gie a za uplatňovanie liečebných ino-
vatívnych postupov v  onkologickej 
oblasti v meste Poprad a v regióne, 
Jozef Husár - in memoriam - za vý-
razné zásluhy v rozvoji hospodárstva 
v meste Poprad, Alexander Comisso 
za dlhodobý rozvoj športu.  (mag)

Prešovský samosprávny kraj 
v spolupráci s Európskou komisiou 
a  Svetovou bankou vstúpil do eu-
rópskej iniciatívy Catching-upRe-
gions. Jej zmyslom je vypracovať 
akčné plány a nasmerovať dostup-
né európske fondy i  ďalšie zdroje 
na zvýšenie výkonnosti, rastu a za-
mestnanosti regiónu.

Zúčastnené strany svoje úsilie de-
klarovali aj v dokumente o spoluprá-
ci, ktorý podpísali koncom januára 
v Prešove.

Iniciatíva Catching-upRegions 
predstavuje technickú asistenciu Eu-
rópskej komisie, ktorá bola úspešne 
implementovaná už v dvoch ru-
munských a  dvoch poľských regió-
noch. Cieľom iniciatívy, do ktorej bol 
v  rámci Slovenska pilotne vybraný 
Prešovský samosprávny kraj, je adres-
ná podpora menej rozvinutých, tzv. 
„dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou 

úlohou je  identifiko-
vať problematické ob-
lasti, ktorých riešenia 
by pozitívne ovplyv-
nili sociálny a ekono-
mický rozvoj kraja. 
„Sme jedným z  eko-
nomicky najslabších 
regiónov Slovenska. 
Zaostávame koncen-
tráciou priamych za-
hraničných investícií, 
dopravnou infraštruktúrou, boríme sa 
s vysokou nezamestnanosťou, nízkymi 
mzdami, odlivom ľudí za prácou. Všet-
ko, čo nám pomôže zvrátiť tento vývoj, 
naštartovať rast a  znížiť regionálne 
rozdiely, vnímame ako skvelú šancu 
pre lepšiu budúcnosť kraja, v ktorej sa 
chceme aktívne angažovať,“ uviedol 
na margo iniciatívy predseda PSK 
Milan Majerský.

Predseda riadiaceho výboru pro-

jektu Catchnig-upRegions Igor Wzoš 
podčiarkol: „Tento kraj potrebuje 
priemysel s  vysokou pridanou hod-
notou a  má na to i potenciál. Mladí 
ľudia odchádzajú preto, lebo nechcú 
zarábať 500-600 eur, kým v Bratislave 
dostanú tisíc, vo Viedni 1500. V rámci 
projektu chceme pospájať akademickú 
pôdu, firmy aj verejný sektor a vytvá-
rať podmienky na rast tohto typu za-
mestnanosti.“       (daj, mar)

Pôvabný starodávny Kostol sv. Egídia 
na námestí v Poprade, pochádzajúci 
z druhej polovice 13. storočia, za-
chraňuje popradská rímskokatolíc-
ka farnosť pred vlhkosťou. Ako pre 
médiá uviedol dekan Ondrej Borsík, 
odstraňovanie omietok z vonkaj-
ších múrov sa deje kvôli akumulácii 
vlhkosti. Naši predkovia používali 
materiály dostupné v tej dobe a po 
stáročiach sa ukazuje nutnosť zabrá-
niť vode, aby kostolík ničila. Dnešné 
moderné stavebné postupy si dokážu 
s vlhkosťou poradiť. Po odstráne-
ní sokla po celom obvode kostola, 
bude musieť stavba preschnúť. Od-
borníci odhadujú, že novú sanačnú 
omietku budú môcť naniesť približne 
o rok-dva.   FOTO - Marta Marová
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Popradčania
v komisiách PSK
Poslanecký zbor Prešov-

ského samosprávneho kraja 
minulý týždeň rozhodol o 
zložení komisií pracujúcich 
pri Zastupiteľstve PSK. Po-
pradčania budú mať vďaka 
zvoleným poslancom zastú-
penie v týchto komisiách:
* komisia sociálnych vecí 
a rodiny - predseda Anna 
Schlosserová, podpredseda 
Pavol Gašper;
* komisia zdravotníctva - pred-
seda MUDr. Martin Lajoš;
* komisia školstva, mláde-
že a športu - členovia Igor 
Wzoš, Štefan Pčola;
* komisia kultúry a národ-
nostných menšín - člen 
Patrícia Bujňáková;
* komisia správy majetku - 
podpredseda Štefan Pčola;
* komisia mandátová - člen 
Pavol Gašper.

Igor Wzoš bol menova-
ný zároveň aj za predsedu 
riadiaceho výboru projektu 
CATCHING-UP REGIONS 
pripravenom Európskou 
komisiou v spolupráci so 
Svetovou bankou s cieľom 
posilniť vo vybraných re-
giónoch rast, výkonnosť a 
zamestnanosť.  (psk)

Pred viac ako rokom mesto Po-
prad spolu s ďalšími subjektmi 
založilo Slovak Smart City Clus-
ter (SSCC). Združilo akademickú 
pôdu, firmy aj verejný sektor a Po-
prad tak medzi prvými slovenský-
mi mestami zareagoval na nástup 
smart technológií.

Predstavitelia mesta už zbierali skú-
senosti v zahraničí a aj do Popradu 
pozvali minulý utorok odborníkov z 
Veľkej Británie - Bristolu a Sheffieldu, 
kde už smart koncepciu v mestách 
rozvíjajú dve desiatky rokov. Poprad 
môže čerpať inšpiráciu a zároveň sa 
vydať vlastnou cestou vo výbere hlav-
ných okruhov, v ktorých chce smart 
technológie využiť. Popradská samo-
správa sa hodlá zamerať na kľúčové 
oblasti ekológie a zdravia, energetiky, 
mobility, vzdelávania, podnikania a 
inovácií a turizmu. „Workshop o vyu-
žití smart technológií v urbánnych úze-
miach priniesol nové informácie. Naša 
cesta je hlavne energetika, ale tiež vy-
užitie smart technológií v školstve, in-
formatizácii verejnej správy, dopravy... 
Chceme dospieť ku zvyšovaniu kvality 
života v meste využívaním množstva 
zozbieraných dát s použitím moder-
ných technológií,“ ozrejmil primátor 

Popradu Jozef Švagerko. 
Medzi dôležité smart výzvy patrí 

v našom meste energetika. Poprad 
pred viac ako rokom založil vlastnú 
mestskú spoločnosť na spravovanie 
tepla. Viceprimátor Igor Wzoš vy-
svetlil: „Vytvorili sme vlastnú Poprad-
skú energetickú spoločnosť, druhým 
krokom bude robiť smart energetický 
manažment, teda pravidelne merať za 
každú mestskú budovu spotrebu tepla, 
vody, elektriny, plynu, optimalizovať 
ju a navrhovať opatrenia na šetrenie. 
Šetriť sa dá. Experti zvonka hovoria, že 
iba bežnými opatreniami môžeme do-
siahnuť úsporu 10-40 perc. Energetika 
má obrovský vplyv na životné prostre-
die. Máme navrhnutý koncept energe-
tického zhodnotenia 23 školských bu-
dov. Ak by sme ich zhodnotili - zateplili, 
vymenili okná, zrekonštruovali strechy, 
vyregulovali kúrenie a pod., dokážeme 
ušetriť CO2, ktorá by sa v tuhom stave 
zmestila na 9-10 kamiónov.“ Vicepri-
mátor súčasne uviedol, že túto prob-
lematiku chce mesto koordinovať s 
vyšším územným celkom. Od 1. apríla 
spúšťa Prešovský samosprávny kraj 
energetickú agentúru, ktorá vstúpi 
so SSCC a na tejto pôde bude rozví-
jať koncepciu smart regiónu. Riaditeľ 

Úradu PSK Jozef Cvoliga vyzdvihol, 
že mestá Poprad, Prešov a Kežmarok 
sú lídrami v smart inovatívnych rieše-
niach. Povedal: „V minulých dňoch sme 
podpísali memorandum s Európskou 
komisiou a Svetovou bankou v iniciatí-
ve Catching-upRegions a prvým výsled-
kom  bude spracovanie akčného plánu. 
Jednou z nosných tém budú smart rie-
šenia, no aj rozvoj robotiky. Štatistické 
údaje za PSK sú hrozivé. Až 63 percent 
všetkých evidovaných nezamestnaných 
býva v našom kraji. Zároveň zazna-
menávame veľký odliv mladých ľudí za 
prácou inde. Iniciatíva Catching-upRE-

gions - „dobiehajúcich regiónov“ sme-
ruje k podpore tvorby pracovných miest 
v kraji, v čom sme na chvoste Slovenskej 
republiky. Budeme sa snažiť vtiahnuť 
do tohto procesu aj rómsku populáciu. 
Dobrým vzorom sú dve firmy na území 
Popradu – Whirlpool a Tatravagónka, 
kde sa tejto komunite venujú“.

Smart téma v mestách a regiónoch 
vyvoláva čoraz väčší záujem. Úloha 
verejného sektora vo vývoji smart 
cities (dôvtipných, dômyselných či 
inteligentných miest) bude na prahu 
štvrtej priemyselnej revolúcie, ne-
sporne nezastupiteľná.  (mar)

Mestá chcú využívať smart technológie

Pracovné stretnutie po-
slancov k príprave podkla-
dov pre všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Poprad o 
pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Po-
prad sa uskutočnilo minulú 
stredu. K vypracovaniu také-
hoto VZN vedú samosprávu 
najmä problémy s rušením 
nočného pokoja. 

Náčelník Mestskej polície v 
Poprade Štefan Šipula infor-
moval: „S rušením nočného 
pokoja sa stretávame pomer-
ne často. Za uplynulý rok sme 
mali 288 hlásení o rušení noč-
ného pokoja, rok predtým to 
bolo 212. Týka sa to hlavne 
prevádzok, ktoré sú spojené s 
hudobnou produkciou, ale sú 
aj nefajčiarske prevádzky, z 
ktorých zákazníci vychádzajú 
von fajčiť a tým rušia nočný 
pokoj.“ Náčelník podotkol, 
že pri riešení tohto problému 
dochádza ku konfliktu práva 
na podnikanie a práva na sú-
kromie, medzi ktorými treba 
hľadať určitú rovnováhu.

Poslanci sa oboznámili s 
návrhom zón a času prevádz-
ky v nich. Boli vypracované 
na základe rozboru zásahov 

mestskej polície. Názory prí-
tomných poslancov sa roz-
chádzali. Alena Madzinová je 
presvedčená, že centrum mes-
ta a mestské časti ako sú Veľká 
či Spišská Sobota, by nemali 
byť obmedzené. V obytných 
štvrtiach ako sú sídliská Juh a 
Západ, by boli vhodné obme-
dzenia tak, aby občania mali 
zachovaný nočný pokoj. O 
svojich skúsenostiach s prob-
lémovými pohostinskými za-
riadeniami hovorili poslanci 
Anna Schlosserová, Bohumil 
Košický a Beáta Sichrovská. 
B. Sichrovská uviedla: „Chce-
me pripraviť VZN, ktoré by 
zlepšilo kvalitu života ľuďom, 
ale musí byť legislatívne v po-
riadku. Mám za to, že našou 
úlohou nie je na sídliskách a 
v obytných zónach zlikvidovať 
kvalitné podniky a stravovacie 
zariadenia, takže musíme hľa-
dať rozumný kompromis, aby 
sme neobmedzili podnikanie.“

Iniciátorom rokovania bol 
poslanec Pavol Gašper, ktorý 
zhrnul: „Pôvodný návrh uva-
žoval s troma zónami regulá-
cie, štvrtá by bola bez obme-
dzenia. Dnes sme sa zhodli na 
tom, že by šlo o zbytočne veľký 
počet zón a v zásade najprob-

lémovejšie sú husto obývané 
oblasti, konkrétne sídliská. Ak 
dôjde k obmedzovaniu pre-
vádzkovej doby, tak by to malo 
byť práve v oblastiach, kde vý-
razne prevyšuje funkcia býva-
nia. Chceme, aby toto pripra-
vované VZN bolo rozumné a 
praktické. Potrebujeme na jed-
nej strane nechať rozvoj nielen 
pre podnikateľov, ale hlavne 
pre zákazníkov, ktorí sa chcú 
ísť niekde najesť, mať rodinné 
oslavy, zatancovať si, zabaviť 
sa. Na druhej strane, tam, kde 
býva veľké množstvo ľudí, po-
trebujeme zabezpečiť dostatok 
času na odpočinok a regene-
ráciu. Tento zložitý problém 
už riešime niekoľko mesiacov 
s mestskou políciou, právnym 
oddelením aj stavebným úra-
dom. Hľadáme spôsob, ako za-
definovať priestor, čas a druh 
činnosti alebo typ prevádzky, 

ktorú by bolo potrebné obme-
dziť, a to aj z hľadiska budú-
ceho možného rozvoja týchto 
prevádzok a poskytovania slu-
žieb ľuďom, ale aj z hľadiska 
odpočinku.“

Účastníci pracovného 
stretnutia boli predbežne tej 
mienky, že by v Poprade stači-
lo vymedziť dve zóny, a to bez 
akýchkoľvek obmedzení, a s 
obmedzeniami na sídliskách 
Juh a Západ, kde je veľká kon-
centrácia obyvateľov. 

Poslanci sa zhodli, že návrh 
podkladov pre budúce VZN 
treba ešte dopracovať a pre-
rokovať na ďalšom stretnutí 
v druhej polovici februára. 
VZN má byť prerokované a 
schválené na aprílovom za-
sadaní mestského zastupi-
teľstva, teda v dostatočnom 
predstihu pred letnou turistic-
kou sezónou.  (mar)

Jedni chcú ticho, iní zábavu
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Podporte ihrisko pre Poprade

Týždeň s mestskou políciou

Zachytiť okamih vie len fotoaparát a kamera Pre žiadateľov o byt

Radosť z práce v záhradáchZáhradkári začali ďalší rok svojej 
záslužnej činnosti. Nám, záhradká-
rom, záhrady dávajú všetko... Posil-
nené zdravie popri práci na čerstvom 
vzduchu, v čase i nečase. Potešenie z 
pohybu, lebo aj tá najmenej nároč-
ná plodina nás núti ju zasadiť do 
pripravenej pôdy, okopávať, hnojiť, 
ošetrovať, až po zber. A samozrejme 
aj oddych v záhrade, keď si môžeme v 
pokoji posedieť, ba aj poležať pri po-
hľade na krásu dozrievajúcich plo-
dín. Je to neopakovateľný čas,  keď 
vidíme výsledky našej práce v dopes-
tovanom ovocí a zelenine.

V novom roku 2018 chce OV SZZ 
prostredníctvom predsedov a výbo-
rov ZO SZZ zvýšiť spoluprácu medzi 
radovými členmi, ale aj medzi ZO, 

uskutočňovaním spoločných pred-
nášok, prezentovaním umenia práce 
v záhradách, hľadaním aktívnych ná-
stupcov, lektorov, ako aj odborníkov. 
Vieme, že nám zostarli pomológovia 
(odborníci na určovanie odrôd, re-
zov, štiepenia, rozmnožovania). Tí už 
nie sú školení, nakoľko skončila UZA 
(Ústredná záhradkárska akadémia) 
a nový odbor školstva nerieši náuky 
vo vzdelávaní záhradkárov. Vieme, 
že si môžeme pomôcť vedomosťami 
iba cez počítač, odbornú literatúru, 
článkami v časopisoch, ale hlavným 
cieľom je preberať vedomosti od na-
šich starších skúsených záhradkárov 
priamo v záhradách.

Nebránime sa ani rekreačným zá-
hradám, ale pestovateľstvo by malo 
byť zachované pre budúce pokolenia. 
Zastavme chválu hyper či supermar-
ketov, že nám zadovážia všetko, ale 
akej kvality ?!

My vieme, čo sme do našich ťažko 
dopestovaných plodín dali a čo z nich 
máme. Už teraz sa poraďme u dob-
rých predajcov, ktorí nám zabezpečia 
len úrodu zdravých plodín a zadová-
žia odrody vhodné pre našu podtat-
ranskú oblasť. Nekupujme iba podľa 
pekného obrázku a od predajcov, kto-
rým ide iba o zisk.

Zdravé vlastné plodiny budeme 
môcť prezentovať na mestských či 

miestnych výstavách, na ktorých si 
navzájom vymeníme skúsenosti s po-
stupom pestovania v našich oblastiach. 
Výstavy robíme pre záhradkárov aj pre 
žiakov zo školských zariadení a širokú 
verejnosť. Môžeme sa pochváliť, ak sa 
nám podarí dopestovať krásne zdravé, 
ale niekedy aj zvláštne plodiny. V mi-
nulosti nám v našich oblastiach prisu-
dzovali iba pestovanie zemiakov a ka-
pusty, ale v dnešnej dobe pestujeme 
takisto teplomilné plodiny ako hrozno, 
marhule, broskyne a podobne.

Za OV Slovenského zväzu záhrad-
károv želám všetkým veľa zdravia, 
šťastia, úspechov a  i  veľa radosti pri 
práci v záhrade.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

• MINuLÝ týždeň v  pon-
delok podvečer oznámil 
na linku 159 občan, že pri 
cyklochodníku smerom na 
sídlisko Juh III našiel kľúče 
od motorového vozidla. Ná-
lezca dokonca zistil na neďa-
lekom parkovisku aj vozidlo, 
ku ktorému nájdené kľúče 
patria. Hliadka mestskej 
polície podľa evidenčného 
čísla zistila majiteľa, ná-
sledne jeho družka vozidlo 
skontrolovala a potvrdila, 
že všetko je v poriadku a nič 
nechýba.• MINuLÝ týždeň v  uto-
rok podvečer boli mestskí 
policajti vyslaní na preve-
renie oznámenia na Ulicu 
Tajovského, kde 62-ročná 
žena požiadala o pomoc 
pred konaním svojho agre-
sívneho 68-ročného manže-
la, ktorý sa jej mal vyhrážať. 
Na miesto bola privolaná aj 
hliadka OO PZ. Keďže takto 
sa už voči svojej manželke 
správal aj v minulosti, ozna-

movateľka sa rozhodla ísť 
podať oznámenie na OO PZ 
v Poprade.• MINuLÝ týždeň v  stredu 
mestskí policajti uskutočnili 
preventívno-bezpečnostnú 
akciu zameranú na kontrolu 
dodržiavania ustanovení zá-
kona o podmienkach držania 
psov. Počas tejto akcie bolo 
skontrolovaných 28 osôb, 
ktoré viedli psa, pričom za 
zistené porušenia uvedeného 
zákona boli uložené dve blo-
kové pokuty.• V  NEdEľu popoludní 
hliadky MsP Poprad spolu 
s hliadkou PZ zasahovali na 
Ulici Teplickej, kde podľa te-
lefonického oznámenia mal 
v jednom z domov napádať 
70-ročný manžel so psy-
chickými problémami svoju 
manželku. Našťastie jej ne-
spôsobil žiadne zranenia. Ag-
resívny muž bol privolanou 
sanitkou prevezený na psy-
chiatrické oddelenie do ne-
mocnice v Levoči.  (msp)

Podľa bodu 5 článku 2 
Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Poprad č. 
4/2014 o prideľovaní ná-
jomných bytov vo vlastníc-
tve mesta Poprad v znení 
Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Poprad č. 
5/2016, ktorým sa mení a 
dopĺňa  Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Poprad 
č. 4/2014 o prideľovaní ná-
jomných bytov vo vlastníc-
tve mesta Poprad (ďalej len 
VZN) žiadateľ o pridelenie 
bytu  je povinný predložiť 

do 31.10. príslušného ka-
lendárneho roka potvrdenie 
o výške príjmu  za predchá-
dzajúci kalendárny rok. Z 
toho dôvodu žiada mesto 
všetkých žiadateľov o pride-
lenie bytu, aby v uvedenom 
termíne doručili oddeleniu 
správy bytov, nebytových 
priestorov a majetku mesta 
(kancelária A005 - príze-
mie) doklady o príjme za rok 
2017. Nedodržanie tohto 
termínu môže mať za násle-
dok vyradenie  zo zoznamu 
žiadateľov o byt.  (ppp)

V  Art Klube Tatranskej 
galérie bola v  piatok ver-
nisáž výstavy dokumen-
tárnych fotografií Petra 
„Stanleyho“ Procházku 
s názvom Film.sk.

Autor sa narodil, žije a tvo-
rí v  Bratislave. Jeho prvé 
fotografie vznikli 21. augus-
ta 1968. Cielene sa venuje 
fotografovaniu našich vý-
znamných osobností kultúry 
- spisovateľov a osobností z 
hudobného a filmového sveta. 
Jeho prvý dotyk so svetovým, 
filmovým nebom bola foto-
grafia detskej herečky Shirley 
Temple Black, ktorá v  roku 
1934 dostala detského Osca-
ra. Veľký úspech v Tatranskej 

galérii mala v roku 2010 jeho 
výstava Mariky Gombitovej.

Na výstavu prišiel aj vzác-
ny hosť - Eduard Grečner 
(na foto vľavo)- filmový reži-
sér, scenárista a básnik, kto-
rého fascinuje fotografia ako 
taká. „Majstrovstvom Petra 

Procházku je zachytiť objekt 
vo chvíli, keď to vôbec netuší. 
Vie kedy stlačiť spúšť, aby do-
siahol moment pravdivosti,“ 
uviedol E. Grečner. Výstava 
P. Procházku (na foto vpra-
vo) potrvá v Tatranskej galé-
rii do 18. marca.  (kpa)

Mesto Poprad sa zapojilo do súťaže o mo-
derné LIDL ihrisko Žihadielko. Verejnosť 
môže hlasovať v súťaži, na konci ktorej 10 
miest s najvyšším počtom hlasov získa det-
ské ihrisko Žihadielko v hodnote 87 tisíc 
eur. Detské ihrisko spája jednotný motív 
rozprávkovej včielky a jej priateľov, ktorí sú 
aktívnou súčasťou herných prvkov obsiah-
nutých v rámci ihriska. Hlasovanie prebie-

ha do 28.02.2017 prostredníctvom webovej 
stránky  www.zihadielko.sk. Hlasovania sa 
môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, 
ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobil-
ného operátora s pôsobnosťou na území 
SR, a ktorá sa platne zaregistruje spôso-
bom uvedeným v pravidlách hlasovania a 
udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracova-
ním osobných údajov.   (ppš)

Popradskí policajti vyšetrujú krá-
dež teliatok z  areálu poľnohospo-
dárskeho družstva vo Veľkej.

Ku krádeži došlo počas noci z pon-
delka na utorok. Zatiaľ neznámy pá-
chateľ prišiel do neoploteného areálu 
družstva a  z  neuzamknutej maštale 
ukradol päť teliat plemena Slovenský 
strakatý dobytok. Teľatá boli vo veku 
1 mesiac a  2,5 mesiaca, pričom ich 
váha sa pohybovala od 75 kg do 90 kg.

Krádežou zvierat vznikla poľnohospodárskemu družstvu škoda 2 500 eur. Polícia zača-
la trestné stíhanie pre prečin krádeže.     (krp)

Z družstva zmizlo päť teliat
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8. až 10. februára o 19. hod.
PäŤdESIAT OdTIEŇOV SLOBOdY 
USA, erotický triler, 105 min., titulky, 
MP18
Nenechajte si ujsť vyvrcholenie. Ak si 
myslíte, že vstupom do manželstva pre 
Anastasiu a Christiana končí všetka 
sranda a že Červenú mučiareň prerobia 
na detskú izbu, veľmi sa mýlite.  
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

9. a 10. februára 2d, 11. februára 3d 
o 16.30 hod.
SNEHOVÁ KRÁľOVNÁ:
TAJOMSTVO OHŇA A ľAdu
RU, dobrodružný/animovaný/komé-
dia, 80 min., dabing, MP
Pokračovanie série je opäť plné dob-
rodružstva, zábavy i kúziel. Potom, 
čo Gerda porazila Snehovú kráľovnú 
a oslobodila svojho brata musí nájsť 
unesených rodičov a dať rodinu opäť 
dokopy. Vstupné 2D: 5€,  vstupné 

KINO TATRAN zľavnené (študenti, seniori, ŤZP) 2D: 
4€, Vstupné 3D: 6 € +0,80 € okuliare, 
vstupné zľavnené (študenti, seniori, 
ŤZP) 3D: 5 € + 0,80 € okuliare

11. februára o 19. hod.
JA, TONYA 
USA, komédia/dráma, 119 min., titul-
ky, MP12
Tonya Hardingová patrila svojho času 
medzi najlepšie krasokorčuliarky sveta, 
všetci si ju ale budú navždy pamätať v 
spojení so šokujúcim útokom na jej sú-
perku Nancy Kerriganovú.  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

12. februára o 19. hod.
dVOJITÝ MILENEC 
FR, dráma, 107 min., titulky, MP18, FK
Chloé, mladá žena so sklonmi k depre-
siám, začne dochádzať na psychotera-
piu a zamiluje sa do svojho psychológa. 
Chloé však zistí, že v  jeho minulosti 
niečo nehrá, až objaví jeho dvojča.               
Vstupné: 5 €     Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Významne vzrástla návštevnosť Tatranskej galérie

Cestovné doklady vybavíte bez čakania

Múzeá a galérie v pôsob-
nosti Prešovského samo-
správneho kraja majú za 
sebou úspešný rok. Hrady, 
skanzeny, expozície a vý-
stavy prilákali vlani vyše 
431 tisíc návštevníkov, čo 
je o takmer 46 tisíc viac ako 
v roku 2016. 

V  Prešovskom kraji si 
prvenstvo obľúbenosti 
v  roku 2017 udržalo Ľu-
bovnianske múzeum. Hrad 
a  expozíciu ľudovej archi-
tektúry si prišlo pozrieť re-
kordných takmer 195  tisíc 
návštevníkov. Je to o vyše 10 
tisíc ľudí viac ako rok pred-
tým. Vlani najvyhľadávanej-

šou akciou bolo veľkolepé 
zinscenovanie Mierového 
stretnutia kráľov na hrade 
Ľubovňa, ktoré videlo vyše 
5 800 divákov. 

Dvojkou v návštevnosti je 
už stabilne Šarišské múze-
um v  Bardejove. Jeho ume-
lecko-historické a  prírodné 
zbierky prilákali vyše 55 tisíc 
návštevníkov, teda o  4 tisíc 
viac ako predvlani. Záujem 
návštevníkov vzrástol aj 
v Múzeu v Kežmarku. Jediný 
mestský hrad na Spiši, ktorý 
sa prezentuje meštianskou 
bytovou kultúrou, historic-
kými vozidlami a mnohý-
mi výstavami zaujal sériou 

podujatí venovaných rodine 
Tököly či divadelnými pred-
staveniami Krvavé dejiny. 
Kým jeho bránami v  roku 
2016 prešlo 41,5 tisíc ľudí, 
v roku nasledujúcom to bolo 
46 tisíc. 

Vyššiu návštevnosť za-
znamenalo múzeum troch 
miest - Krajské múzeum 
v Prešove so svojimi poboč-
kami v  Hanušovciach nad 
Topľou a  Stropkove. Polep-
šilo si aj Vihorlatské múze-
um v Humennom a mierne 
stúpol záujem o  Múzeum 
moderného umenia Andy-
ho Warhola v  Medzilabor-
ciach. Najmenší záujem bol 

o  Podtatranské múzeum 
v  Poprade, ktoré je už tretí 
rok uzatvorené pre rozsiahle 
rekonštrukčné práce a  fun-
guje len expozícia v Spišskej 
Sobote. Tú si minulý rok  po-
zrelo o  polovicu menej ľudí  
ako rok predtým –  jeden 
a pol tisíc návštevníkov. 

Čo sa týka dvoch galérií 
v  kraji, nárast návštevní-
kov eviduje len Tatranská 
galéria v  Poprade. Vďa-
ka výstavným počinom, 
prednáškam, umelecko- 
edukatívnym aktivitám si 
na svoje konto pripísala 
o  5,5 návštevníkov viac 
ako predvlani, prilákala 

takmer 21 tisíc návštevní-
kov. Naopak pokles počtu 
milovníkov umenia - z 13 ti-
síc na 11 tisíc, zaznamenala 
Šarišská galéria, ktorej pre-
vádzka je pre rekonštrukciu 
stále obmedzená. 

V  pôsobnosti Prešovské-
ho samosprávneho kraja 
je 26 kultúrnych zariadení. 
Okrem 7-ich múzeí a dvoch 
galérií je to 7 knižníc, 5 osve-
tových stredísk, dve divadlá, 
dve hvezdárne a  planetáriá 
a  jeden umelecký súbor. 
Krajská samospráva v tohto-
ročnom rozpočte na ich fun-
govanie prerozdelila takmer 
11 miliónov eur.  (dje)

Ministerstvo vnútra upozorňu-
je, že s  blížiacim sa koncom zimy 
prichádza na oddelenia dokladov 
tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až 
do konca prázdnin. To znamená, 
že ak si cestovné doklady začnete 
vybavovať až cez pasovú sezónu,  
na oddeleniach dokladov či klient-
skych centrách si počkáte oveľa 
dlhšie ako dnes.

Využite preto príležitosť aktuál-
neho pokojného predsezónneho 
obdobia a požiadajte o cestovný pas 
alebo občiansky preukaz už dnes. 
Vašu žiadosť naši zamestnanci vyba-
via v komfortnom čase.  Apelujeme 
predovšetkým na rodiny s  deťmi 
plánujúce zahraničnú dovolenku, 
na ktorú každý maloletý potrebuje 
vlastný pas. Cestovný pas by si mal 
však skontrolovať každý, kto plánuje 
vycestovať, pretože mnohé krajiny 

od zahraničných návštevníkov vy-
žadujú, aby ich pasy mali platnosť 
napríklad pol roka pred odchodom 
z krajiny.

Využiť pokojné obdobie na oddele-
niach dokladov odporúčame aj tým, 
ktorí si chcú vybaviť či aktivovať ob-
čiansky preukaz, prípadne bezplat-
ne požiadať o  elektronický podpis. 
Pripomíname, že ak vám končí plat-
nosť pôvodného OP, o nový môžete 
bezplatne požiadať už 180 dní pred 
ukončením platnosti.

Na záver upozorňujeme, že o nový 
pas či občiansky preukaz môžete 
požiadať na hociktorom z 84 pra-
covísk dokladov na Slovensku ne-
závisle od miesta pobytu. Doručiť 
si vyhotovený OP môžete nechať na 
ktorékoľvek oddelenie, prípadne za 
poplatok doručiť kuriérom na akú-
koľvek adresu.   (pzs)

Polícia informuje

Do lyžiarskeho strediska Jasná v Nízkych Tatrách sa 9.-10. februára pre-
nesie kúsok olympijskej atmosféry práve v  čase, kedy sa v  juhokórejskom 
Pjongčangu začínajú XXIII. zimné olympijské hry. Už o pár dní si návštev-
níci užijú výnimočné podujatie so skutočnými olympijskými disciplínami 
akými sú slalom, curling, biatlon, snowboarding a sánkovanie. Jasná bude 
žiť nielen športovými výkonmi našich olympionikov na diaľku, ale aj priamo 
na svahoch Chopku a nebude chýbať bohatý sprievodný program.  (ppš)

Olympiáda aj v Jasnej

• Predám kvalitný leštený Tat-
ranský drevený obklad - 3 €, pe-
rodrážka, Zrubový profil, hranoly 
a  dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.   1/18-P

• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-
skej Sobote alebo v Strážach vhodný 
na výstavbu rodinného domu, vý-
mera pozemku max. do 450 m2, cena 

do 45 000 €. Platba v hotovosti. Inf.: 
č. t. 0903 626 055.   1/18-K

• Prijmeme vyučeného automecha-
nika do autosalónu Renault v Popra-
de. Inf. č. t. 0905 316 883.  2/18-R
• dáme do prenájmu kancelár-
ske priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomotnáže. Jeden 
mesačný nájom „grátis“. Inf.: č. t. 
0905 563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com   8/18-R

InzercIa

Kus ruskej kultúry zažili koncom januára aj Popradčania. V dome kultúry 
vystúpili sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don z ruského mesta Ros-
tov na Done. Program Balalajka tour 2018 priniesol domácemu obecenstvu 
melódie a slová zo života kozáckych rodín pri práci, počas vojenskej služby, 
pri zábave a oddychu, pri pití vodky či žartovaní a zabávaní sa. Domom 
kultúry sa ozývali veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne svojské a  ty-
pické piesne pre kozácku dušu.      FOTO - Silvia Šifrová
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SpoločenSká kronIka

V piatok 2. februára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 5. februára 2018
vo Veľkej s

V utorok 6. februára 2018
vo Veľkej so

Annou Baluchovou,
85-ročnou

Katarínou Bončovou,
79-ročnou

Zuzanou Pastuchovou,
92-ročnou

naVŽDY Sme Sa rozlÚčIlI

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku. Zvážte ju, lebo 
môže váš život veľmi pozitívne 
ovplyvniť.

Prejavia sa 
u vás zdra-

votné problémy, ktoré si spôsobí-
te sami. Zamyslite sa nad svojou 
životosprávou.

Z m e ň t e 
svoj prístup 

k životu. Nerobte si ťažkú hlavu z 
vecí, ktoré sú nepodstatné.

Potrebujete 
dobiť ener-

giu. Vyberte sa na výlet.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku. Mali by ste ju 
prijať, priaznivo ovplyvní vašu 
budúcnosť.

S p l n e n é 
želanie vás 

veľmi poteší. Zbavíte sa aj nejaké-
ho dlhu z minulosti.

Nedajte sa 
ovplyvniť a 

držte sa svojho názoru. Ukáže sa 
ako správny.

Veľmi krás-
ny týždeň 

bude naplnený dobrými vzťahmi 
v rodine aj na pracovisku.

Prajte a 
bude vám 

dopriate. Nezáviďte iným, aj 
vám sa ujde „kus koláča“.

Chráňte si 
svoje zdra-

vie a nepodceňte ani maličkosti. 
Pôjdete na zaujímavú cestu.

Zvážte, či 
sa pustíte 

do nových aktivít. Radšej ešte 
počkajte aspoň mesiac.

Niekto vás 
veľmi roz-

čúli. Poviete si svoj názor, ale 
aj tak sa budete musieť podria-
diť.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

V stredu 7. februára - Benu - Tesco, vo štvrtok 
8. februára - Benu - Tesco, v piatok 9. febru-
ára - Dr. Max - námestie, v sobotu 10. feb-
ruára - Včela, v nedeľu 11. februára - Adus, 
v pondelok 12. februára - Zlatý had a v utorok 
13. februára - Benu.
Benu - Tesco: Teplická cesta 3, dr. Max - 

námestie: Nám. sv. Egídia, Včela: Tatranské 
nám. 1, Adus: Mnoheľova 2, Zlatý had: 
Novomeského 3918, Benu: Nám. sv. Egí-
dia 25 (bývalá Altea).

Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od 
pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňacH

V stredu 7. februára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 8. februára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 9. februára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V sobotu 10. februára 2018 
o 13. hod. v Novom Smokovci s

Máriou Kubovovou,
74-ročnou

Mudr. Jánom Kostolným,
74-ročným

Ondrejom Pavlovčinom,
69-ročným

Margitou Kolenčíkovou,
88-ročnou

naVŽDY Sa rozlÚčIme

„Nemusíte dať deťom všetko. Stačí, keď im dáte lásku.“
Marián Palko

poVeDalI SláVnI

V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 1. štvrť-
roku 2018 títo členovia: 85 rokov Helena Teplická, 80 rokov Lý-
dia Gechová a Jozef Siska, 75 rokov Mária Wikarská a 65 rokov 
Mária Tomajková, ostatní jubilanti - Žofia Bednárová, Helena 
Blašková,Lýdia Barilová, Ružena Guthová, Marta Devečková, 
Anna Duláková, Emília Dúbravská, Marta Hurdichová, Mária 
Halušková, Vilma Jasenčáková, Klára Jurkovská, Mária Kocúro-
vá, František Kocúr, Marcela Lecová, Helena Mimránková, Ivona 
Nižňanská, Anna Kupčová, Katarína Řehořková, Marianna Slo-
vjaková, Dušan Suranovský, Terézia Šurinová, Mária Tóthová, 
Vlasta Vyšňová.

BlaHoŽeláme JuBIlantom

program kina cInemaX poprad
Od 8. februára do 14. februára

Dnes 7. februára má meniny Vanda, vo štvrtok 8. februára - Zoja, 
v  piatok 9. februára - Zdenko, Zdeno, v  sobotu 10. februára - 
Gabriela, v nedeľu 11. februára - dezider, v pondelok 12. februá-
ra - Perla, Roland a v utorok 13. februára - Arpád.

BlaHoŽeláme k menInám

V don Bosco show účinkovalo sto malých aj väčších hercov
Každý rok pri príležitos-

ti sviatku sv. don Bosca 
(31.1.) pripravujú deti a 
mladí pôsobiaci u sale-
ziánov vo Veľkej a v ora-
tóriu na sídlisku Juh zá-
bavno-kultúrny program 
(podobne ako aj vo väč-
šine  miest, kde saleziáni 
pôsobia). don Bosco show 
je divadelné predstavenie 
k  ucteniu pamiatky tohto 
svätca. Vďaka tomu si di-
váci pripomenú jeho od-
kaz, ale aj hlavnú myšlien-
ku a pointu jeho života.

Salezián, kňaz Peter Kan-
ský povedal: „Stretnutia 
fungujú v  skupinkách od 
najmenších po najväčších. 
Raz za týždeň sa stretnú 
a  nacvičia scénku, či tanec, 
ktoré tvoria celý program 
tohto predstavenia. Diváci 
môžu vidieť niečo zo života 
svätca, aj niečo, čo sa deje 
na saleziánskych misiách 
v  rôznych kútoch sveta.“ 
Každý rok je predstavenie 
iné. Tentokrát boli témou 
show misie. Aj táto činnosť 
bola jedným z Don Bosco-
vých životných poslaní. 
Účinkujúcich na javisku 
bolo približne sto. Lukáš 
Náhalka v úlohe misioná-
ra Antona z  Ekvádoru je 
animátorom a  deti cez hry 

učí to, čo sa naučil on. „Sa-
leziáni aj dnes organizujú 
tábory, duchovné cvičenia, 
ktorými formujú našu osob-
nosť a  vedú k duchovnému 
životu,“ povedal.

Keď sa hovorí o  nejakom 
svätcovi, zvykne sa vyzdvih-
núť nejaká výrazná črta jeho 
osobnosti. Don Bosco bol 
veľmi všestranný - kňaz, 
vychovávateľ, remeselník, 
katechéta, kníhtlačiar. Za-
ložil rád saleziánov. Vedel 
brnknúť na správnu strunu, 
získať si človeka a  priviesť 
ho k Bohu. Po vysvätení za 
kňaza sa venoval chudob-
ným a  opusteným chlap-

com. Krátko na to sa natr-
valo usadil na turínskom 
predmestí so zlou povesťou 
(Valdocco), kde vybudoval 
oratórium a  neskôr aj bazi-
liku. Vzorom láskavosti sa 
preňho stal sv. František Sa-
leský, podľa ktorého dostala 
meno aj rehoľná spoločnosť 
saleziánov. Svoju výchovnú 
prácu postavil Don Bosco 
na preventívnom systéme, 
ktorého základom sa stal ro-
zum, nábožnosť a láskavosť. 
V práci mu pomáhal široký 
okruh spolupracovníkov. 
V  roku 1929 bol vyhlásený 
za blahoslaveného a  v  roku 
1934 za svätého.  (kpa)

Päťdesiat odtieňov slobody: 
o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), o 16.10 hod., o 18.30 
hod. a  o  20.50 hod.,  Coco 
2d: o 13.hod. (hrá sa len cez 
víkend), Snehová kráľovná: 
Tajomstvo ohňa a  ľadu 2d: 
o  17.20 hod., 15:17 Paríž: 
o  20.20 hod., detské kino - 
Ferdinand 2d: o  13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Ja, 

Tonya: o  15.40 hod., Zúfa-
le ženy robia zúfale veci: 
o 18.10 hod. (nehrá sa 13.2.), 
Zmenšovanie: o  20.10 hod. 
(nehrá sa 13.2. a 14.2.), ART-
MAX OPERA - La Travia-
ta: o  19.50 hod. (hrá sa len 
13.2.), Predpremiéra - Čier-
ny Panter 2d:  o 20.30 hod. 
(hrá sa len 14.2.). Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)

Spočítavali vodných vtákov
Pracovníci Správy Tatranského národného parku aj tento rok 

počas januára monitorovali úseky na rieke Váh, Poprad, Oravi-
ca a ich prítokoch v rámci medzinárodného zimného sčítania 
vtáctva. Najčastejšie videné druhy zimujúceho vtáctva na vod-
ných tokoch boli kačica divá, vodnár potočný, potápač veľký, 
labuť hrbozobá, volavka popolavá, beluša veľká, kačica chrap-
ka, potápka malá, ale aj orliak morský a rybárik riečny.   (ppš)
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• CEZ víkend sa na umelej trá-
ve futbalového štadióna vo Veľkej 
uskutočnil 2. ročník futbalového 
turnaja mladších dorastencov pod 
názvom Memoriál Františka Petrá-
ša. Popradskí mladíci si zmerali sily 
s  prvoligovými celkami a  nezískali 
ani bod. Víťazom turnaja sa stala 
Podbrezová.

• uŽ v  piatok 9. februára štartujú 
v juhokórejskom Pjongčangu XXIII. 
zimné olympijské hry. Až do nedele 
25. februára bude na športoviskách 
bojovať o  medaily aj 56-členná vý-
prava slovenských športovcov, me-
dzi ktorými majú zastúpenie aj Po-
pradčania.

• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v  stredu prehrali 
doma s Prievidzou 77:85. Dnes po-
cestujú v rámci 31. kola SBL k brati-
slavskej Karlovke.

• dNES od 10. hodiny pokraču-
je v  Spišskom Bystrom druhým 
kolom 16. ročník medzinárodné-
ho projektu Tatranskej lyžiarskej 
ligy súťažou v  obrovskom slalome.

• V uTOROK 13. februára sa v 
Poprade od 9. hodiny uskutoční 2. 
kolo Žiackej ligy mesta Poprad v 
minibasketbale zmiešaných druž-
stiev. Organizátorom je ZŠ s MŠ 
Francisciho.   (ppv)

Krátko zo športu

Prešovský samosprávny kraj pri-
pravuje 7. marca vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov kraja za 
rok 2017.

Už tradične budú ocenené ka-
tegórie najúspešnejší športovec 
PSK, najúspešnejší športovci PSK 
bez určenia poradia, najúspešnejšie 
kolektívy dospelých, najúspešnejšie 
kolektívy mládeže, najúspešnejší 
študenti stredných škôl či najúspeš-
nejšia stredná škola.

Do hlasovania sa môže zapojiť aj 
verejnosť, ktorá rozhodne o  víťazo-
vi internetového hlasovania. Všetky 
nominácie i  podmienky hlasovania 
sú zverejnené na webovej stránke sa-
mosprávneho kraja www.po-kraj.sk. 
Uzávierka je 28. februára 2018.

Medzi nominovanými športovca-
mi nechýba ani pokoriteľ tzv. koruny 
Himalájí, horolezec Peter Hámor 
a  úspešný člen strieborného tímu 
na MS v alpskom lyžovaní v St. Mo-
ritzi a čerstvý olympionik Andre-
as Žampa.   (daj)

Najúspešnejší 
športovci PSK

Sľubný úvod napokon nič neznamenal
Popradské basketba-
listky odohrali v  sobo-
tu 3. februára druhý 
zápas extraligovej nad-
stavbovej skupiny 1-4 

na domácej palubovke proti Ru-
žomberku.

Popradčanky začali proti favori-
tovi odvážne a prvú štvrtinu vyhrali 
o  jeden bod 18:17. Až do polovice 
druhej štvrtiny boli Ružomberku 
viac než vyrovnaným súperom. Po-
tom však hosťujúce hráčky prepli na 
vyšší výkonnostný stupeň a uchopili 
opraty zápasu pevne do svojich rúk. 
„Mali sme veľmi dobrý vstup do zápa-
su. Neskôr sa už ale prejavila kvalita 
súpera. Škoda druhého polčasu, preto-
že sme mali dovtedy šancu na dobrý 
výsledok. Zbytočne sme strácali veľa 
lôpt a nedostali sme sa veľakrát ani na 
druhú stranu,“ hodnotil tréner BAM 
Poprad Milan Černický. „Aj napriek 
veľmi vysokému a nelichotivému skóre 

si myslím, že sme hrali najmä v prvom 
polčase celkom dobre. Ružomberok 
má vždy streľbu takmer stopercentnú 
a preto sa im darilo aj teraz. Opäť nás 
potrápili trestné hody,“ skonštato-

vala rozohrávačka BAM 
Poprad Adela Kudličková.

Najbližšie sa predstavia 
zverenkyne Milana Čer-
nického opäť doma o dva 
týždne v  sobotu 17. feb-
ruára o  17.30 hod. proti 
Piešťanským Čajkám.

Výsledok sk. 1-4 Ex-
traligy žien: 2. kolo v so-
botu 3. februára BAM 
Poprad - MBK Ružom-
berok 43:79 (28:42), naj-

viac bodov BAMP: Lucia Hada-
čová - 14.   (mav)

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v utorok 30. januára Po-
prad - YA Košice 53:70.
St. žiačky: v sobotu 3. februára Po-
prad - Stará Turá 50:72 a v nedeľu 4. 
februára Poprad - Nové Mesto nad 
Váhom 50:82.

 Z  V  P B

1. GA Košice 8 7 1  15

2. Piešťany 8 5 3  13

3. Ružomberok 8 4 4  12

4. BAM Poprad 8 0 8  8

Tabuľka sk. 1-4 Extraligy žien

Aj keď profesionálni tenisti už 
poznajú svojich víťazov Australian 
Open 2018, tak podobný turnaj 
zorganizovalo aj občianske zdru-
ženie SPORT CLuB FOR ALL.

Hralo sa v tenisovej hale v Tatran-
skej Lomnici, kde majú dokonca aj 
rovnaký povrch ako v Melbourne. 
Turnaj bol štvorhrový, zapojilo sa do 
neho 11 dvojíc a organizátora Jozefa 
Galajdu najviac potešilo, že prišli hrá-
či nielen z blízkeho okolia ako Popra-
du, Kežmarku, Spišskej Belej, Tatran-
skej Lomnice, či Tatranskej Štrby, ale 
aj z Bardejova, Stropkova či Svidníka.

Po napínavých zápasoch v  sku-

pinách, či následnej vyraďovacej 
časti sa do finále dostali Ďurčovci 
proti Kurimskému s Karašinským a 
obidve dvojice ukázali skvelý tenis, 
ktorý ich zdobil počas celého tur-
naja. Nakoniec sa víťazmi stali do-
máci Martin a Marián Ďurčovci, keď 
otec so synom zvíťazili 6:4 a tešili sa 
prvýkrát na takomto turnaji.

Najbližší turnaj bude v máji French 
open a na júl plánujú organizátori 
pripraviť Wimbledon na golfovom 
ihrisku. Špecifikom, na ktoré sa veľ-
mi tešia bude, že na tomto turnaji sa 
bude hrať s drevenými raketami a v 
dobových kostýmoch.  (jog)

Australian Open pod Tatrami

- týždenník 
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Futbalisti FK Poprad 
v  sobotu 3. februára 
na ihrisku v  Tatran-
skej Lomnici zdolali 
v rámci zimnej prípra-

vy poľský tím Podhale Nowy Targ 
vysoko 6:2.

Dvakrát skóroval Šesták, po jed-
nom góle pridali Kopúnek, Horváth, 
Medak a Maťaš. Už v sobotu 10. feb-
ruára sa o  14. hodine postavia Po-
pradčania v  atraktívnom dueli pod 
Dubňom proti slovenskému úradu-
júcemu majstrovi MŠK Žilina. (ppv)

FK Poprad
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Poslali ste nám Váži si možnosť reprezentovať Slovensko
O  pár dní sa v  juhokórejskom 

Pjongčangu začnú Zimné olym-
pijské hry. Slovensko na nich bude 
reprezentovať aj sánkar Jakub Ši-
moňák, absolvent „športovej“ trie-
dy Gymnázia na ulici dominika 
Tatarku v  Poprade. Pred odletom 
nám odpovedal na niekoľko otázok.

Aké ťažké bolo získať olympijskú 
miestenku? Čo ste pre to museli 
urobiť?

„Aby som sa kvalifikoval na ZOH, 
musel som splniť kvalifikačnú normu 
danú Medzinárodnou sánkarskou fe-
deráciou. V súčte bodov za pätoro pre-
tekov Svetového pohára som sa musel 
umiestniť do 40. miesta, aby som mies-
tenku dostal. Keďže v týchto pretekoch 
štartovalo viac ako osemdesiat najlep-

ších sánkarov z celého sveta, bolo to 
nesmierne náročné. Z piatich podujatí 
Svetového pohára som do hlavných 
pretekov postúpil len dvakrát, no na 
ostatných som figuroval tesne za po-
stupujúcimi, čo mi umožnilo dobrú 
pozíciu v celkovom hodnotení a tým aj 
miestenku na ZOH.“

Na ZOH bude mať rodina Šimo-
ňákovcov dvojnásobné zastúpenie. 
Súťažiť bude aj vaša mladšia sestra 
Katka. Bude to pre vás plus? 

„Je naozaj skvelé, že Kataríne sa po 
nie veľmi úspešnej kvalifikácii podari-
lo dostať voľnú kartu na štart v Pjon-
gčangu. Veľmi sa teším, že budem 
mať pri sebe rodinnú podporu. Veď čo 
poteší a motivuje viac ako pozitívne 
slová od rodiny?“ 

V akom termíne sú naplánované 
vaše súťaže?

„Moje preteky sú stanovené na 10.  a 
11. februára, ďalšie dva dni budú pre-
teky žien, preteky dvojíc budú 14. a zá-
ver bude 15. februára patriť štafetám.

Na čo sa tešíte v Pjongčangu? 
Aké sú vaše ciele pod olympijský-
mi kruhmi?

„Veľmi si vážim, že môžem reprezen-
tovať svoju krajinu na najprestížnej-
šom športovom podujatí. Budem sa 
snažiť načerpať energiu z atmosféry a 
podať čo najlepší výkon. Samozrejme, 
teším sa na otvárací ceremoniál.“

Verme, že Jakubovo želanie sa napl-
ní a olympijská atmosféra ho vybur-
cuje k  optimálnemu výkonu.  (zsu)

dvadsiaty tretí diel Športovej 
olympiády mesta Poprad (ŠOMP) 
sa niesol v  znamení blížiacej sa 
zimnej olympiády v  juhokórej-
skom Pjongčangu. Takmer štyri-
sto detí z popradských základných 
škôl uplynulý týždeň zápolilo 
v piatich disciplínach.

Bowling, lyžovanie, rýchlokor-
čuľovanie, sánkovanie, snowboard. 
Dva dni a štyri lokality. Stručná 
charakteristika zimnej časti poduja-
tia, do ktorého sa tento rok zapojilo 
všetkých pätnásť základných škôl 
v  meste. „Keďže popradská olym-

piáda predchádzala najvýznam-
nejšiemu športovému sviatku roka, 
mládež symbolicky svojou účasťou 
pozdravila slovenských reprezen-
tantov v  Južnej Kórei,“ ozrejmil 
referent mládeže a  športu a  zá-
roveň koordinátor ŠOMP Peter 
Procházka, aby pokračoval: „Úplne 
všetko však nevyšlo podľa predstáv. 
Bojovali sme najmä s počasím a so 
snehom. Práve kvôli jeho nedostatku 
sme museli bežecké lyžovanie pre-
sunúť na náhradný termín. Je ním 
14. marec, kedy sa bežci zídu na 
Štrbskom Plese v  rámci Tatranskej 

lyžiarskej ligy.“
ŠOMP sa podobne ako vlani 

odohrávala vo Vysokých Tatrách, 
v  Poprade na zimnom štadióne 
a v  bowlingovom centre v ZOC 
MAX, či  na svahoch Snowparku 
Lučivná. „Vďaka tímu ľudí a part-
nerom, ktorí mestskú olympiádu 
podporujú, držíme latku organizá-
cie vysoko. Aj touto cestou im pre-
to ďakujem a  dúfam, že nás čaká 
ešte mnoho rokov spoločnej spolu-
práce,“ uzavrel P. Procházka z od-
boru školstva, mládeže a  športu 
MsÚ Poprad.   (ppp)

Popradská mládež vyslala do Pjongčangu pozitívne signály
Výsledky ŠOMP:

V  utorok 30. januára: beh na 
lyžiach - zrušené, lyžovanie ob-
rovský slalom - 1. 8.roč. Gym. 
D. Tatarku, snowboard obrov-
ský slalom - 1. 8.roč. Gym. D.
Tatarku.
V  stredu 31. januára: bowling 
- 1. ZŠ s  MŠ Dostojevského, 
sánkovanie - 1. 8.roč. Gym. D.
Tatarku, rýchlokorčuľovanie 
short track - 1. ZŠ s MŠ Spišská 
Sobota.

Blížia sa zimné olympijské hry v Pjongčangu. Je to veľký sviatok zim-
ného športu. V každom z nás vzbudí záujem aj o rozvoj športu v našom  
regióne.

Podtatranský región bude v Južnej Kórei reprezentovať viacero reprezen-
tantov. Spomeniem napríklad sánkara Mareka Solčanského - Tatranca, kto-
rému prajem pevné zdravie, odvahu a snáď sa dostaví nejaký úspech. Každá 
olympiáda prináša aj prekvapenia. Boli by sme všetci radi, keby sa aj v sán-
karskom koryte niečo podobné podarilo. Veľké želiezka v ohni budeme mať 
aj na lyžiarskych svahoch. Budeme držať palce bratom Žampovcom z Tatier 
a želáme im úspech. Len treba veľa odvahy a odhodlania.      Marián Korvín

Odkaz do PjongčanguOd čitateľa
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Kamzíci si napravili chuť

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v  sobotu 3. februára Poprad 
- Košice 6:5 a  v  nedeľu 4. februá-
ra Poprad - Sp. N. Ves 2:0. dorast 
(Nadstavba A): v  sobotu 3. februára 
Slovan BA - Poprad 3:4 a v nedeľu 4. 
februára Skalica - Poprad 2:3. Kade-
ti (II. časť o Majstra SR): v piatok 2. 
februára Poprad - Martin 3:3 a v ne-
deľu 4. februára Poprad - Martin 6:4. 
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 3. februára 
Michalovce - Poprad 4:3. St. žiaci 
7. roč.: v  sobotu 3. februára Micha-
lovce - Poprad 4:1. Ml. žiaci 6. roč.: 
v sobotu 3. februára Poprad - Micha-
lovce 4:2. Ml. žiaci 5. roč.: v  sobotu 
3. februára Poprad - Michalovce 7:1.

   Z  V  Vp Pp P Skóre B
1. Nitra 46 26 6 3 11 167:125 9 3
2. B. Bystrica 46 26 4 5 11 176:107 9 1
3. Trenčín 46 26 5 2 13 128:92 9 0
4. Zvolen 46 23 7 6 10 155:126 8 9
5. Košice 46 25 4 3 14 153:114 8 6
6. HK Poprad 46 20 5 4 17 125:125 7 4
7. Žilina 46 16 3 4 23 113:131 5 8
8. N. Zámky 46 11 6 3 26 101:149 4 8
9. L. Mikuláš 46 9 4 9 24 102:133 4 4
10. Detva 46 10 0 3 33 97:166 3 3
11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87 1 4

Tabuľka Tipsport Ligy

Popradské líšky v šlágri prehrali

V  nedeľu 3. februára sa v  Aréne Poprad uskutočnil 15. ročník Medziná-
rodného futbalového halového turnaja o Pohár FAM Poprad. Mladší žia-
ci FAM Poprad v konkurencii troch poľských tímov svoju skupinu vyhrali 
bez straty bodu. Ich starší rovesníci obsadili v rovnakej konkurencii druhé 
miesto za víťazným tímom LKS Szaflary.     FOTO - Marek Vaščura

Popradskí hokejisti 
minulý týždeň v piatok 
zaknihovali už druhú 
prehru v  sezóne s  no-
váčikom z  detvy (na 
foto). Tentokrát pre-

hrali doma na nulu 0:2. V  nedeľu 
na ľade Liptovského Mikuláša našli 
svoju tvár a zvíťazili 3:1.

Už dnes, t. j. v  stredu 7. februára 
cestujú Popradčania do Nitry a  ná-
sledne ich čakajú dva zápasy na do-
mácom ľade. V  piatok 9. februára 
o  17. hodine privítajú Banskú Bys-
tricu a v nedeľu 11. februára v  tom 
istom čase aj vlkov zo Žiliny.

Výsledky Tipsport ligy: 42. kolo 
v  piatok 2. februára HK Poprad 
- HC 07 Orin detva 0:2 (0:0, 0:1, 
0:1). 43. kolo v  nedeľu 4. februára 
MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK 
Poprad 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), góly Po-
pradu: 7. Matúš Paločko (A. Ježek, 
R. Heizer), 31. Jindřich Abdul (Ma-
tej Paločko), 56. Samuel Mlynarovič 
(P. Svitana).

Program Tipsport ligy: 44. kolo 
v  stredu 7. februára o  18. hod. 
HK Nitra - HK Poprad, 45. kolo 
v  piatok 9. februára o  17. hod. HK 
Poprad - HC ´05 iClinic Banská 
Bystrica, 46. kolo v  nedeľu 11. 

februára o  17. hod. HK Poprad - 
MsHK dOXXbet Žilina.  (ppv)

Popradské hokejist-
ky odohrali v sobotu 
večer na domácom 
ľade predposledný 
zápas nadstavbovej 

celoštátnej fázy ženskej Extraligy 
proti najväčšiemu favoritovi z ŠKP 
Bratislava. Ani na druhý pokus 
v  sezóne sa im nepodarilo svojho 
konkurenta zdolať a prehrali 1:4.

Popradské líšky sú spoločne s bra-
tislavským projektom najväčšími 
ašpirantami na titul. Už pred so-
botňajšou vzájomnou odvetou však 
bolo jasné, že Bratislavčanky pôjdu 
do play-off z prvého miesta. Poprad-
čanky budú musieť v  poslednom 
kole vo Zvolene ešte svoju druhú 

priečku obhájiť. „Hrali sme dob-
re, som príjemne prekvapený. Nešlo 
nám všetko do brány, šancí sme mali 
dosť. Treba však rešpektovať silu sú-
pera, ktorý má vrcholné podmienky 
a v kádri najlepšie slovenské hráčky. 
Ja verím, že do finále postúpime a tam 
dievčatá ukážu, čo je v nich,“ uviedol 
po zápase tréner Popradských líšok 
Milan Skokan. „Pripravovali sme sa 
na tento zápas zodpovedne, ale nevy-
šlo to. Chýbala nám lepšia koncovka. 
Aspoň sme si vyskúšali rôzne situácie 
pred play-off,“ dodala hráčka Laura 
Šuliková.

Popradčanky odohrajú posledný 
zápas nadstavby v nedeľu 11. februá-
ra o 13.30 hod. vo Zvolene.  (mav)
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10. 2. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
S. Mrožek
STROSKOTANCI NA ŠÍROM
MORI - PREMIÉRA        Vstupné: 8 €

11. 2. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
S. Mrožek
STROSKOTANCI NA ŠÍROM
MORI - I. REPRÍZA        Vstupné: 8 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Koncom januára absolvovali pred-
školáci z materskej školy v Spišskej 
Soboty po prvýkrát týždenný lyžiar-
sky výcvik v Lučivnej. Perinbaba ich 
potešila a  nadelila dostatok snehu, 
aby sa kurz mohol uskutočniť. Rodi-
čia mali spočiatku obavy, ako to ich 
malé ratolesti zvládnu, ale ukázalo 
sa, že deti sú športovo zdatné a celý 
kurz prebehol bez problémov. Každé 
ráno sa plní očakávania a radosti po-

obliekali, nastúpili do autobusu a vy-
dali na svah, kde ich čakali skúsení 
inštruktori, s ktorými si od prvé-
ho dňa „padli do oka“, a tak sa celý 
kurz niesol v  príjemnej atmosfére. 
Lyžovačku škôlkári ukončili pre-
tekmi a inštruktori im na pamiatku 
odovzdali diplomy a malú sladkosť. 
Spoločne prežili netradičný športo-
vý týždeň, na ktorý určite tak rýchlo 
nezabudnú.   (vst)

Prvý lyžiarsky výcvik škôlkarov zo Spišskej Soboty

Podujatie Snežný psy sa uskutoč-
ní po deviatykrát vo Vysokých Tat-
rách, a to už tento víkend 10. a 11. 
februára, priamo pod Lomnickým 
štítom, na medzistanici Štart.

Návštevníci budú mať možnosť 
spoznať psie záprahy, ale aj spôsob 
prepravy v krajinách tuhej zimy 
a  nechať sa vtiahnuť do atmosféry 
života na severnom póle. O zábav-
nú rodinnú atmosféru sa posta-
rá moderátor Andrej Bičan  spolu 
s  mašérmi  a  50 severskými psa-
mi.  Počas soboty aj nedele bude 
pre deti pripravená dobrodruž-

ná  expedícia od póla k pólu plná 
zábavných úloh.   (ppš)

Snežné psy už tento víkend

Sobota 10. február o 18. hod./ koncert-
ná sála ZuŠ domu kultúry v Poprade
COuNTRY SALÓN
Country tancovačka so skupinou Co-
untry AS zo Spišskej Novej Vsi, so 
skupinou SaMo z Dolného Kubína a s 
tanečníkmi Smokie Mountains dancers 
z Košíc. Vstupné: 6 €/ predpredaj: MIK 
052/4361192m DK 052/77 222 55.
Nedeľa 11. február o 10.30 hod./Ná-
mestie sv. Egídia - OC Forum Poprad
POCHOVÁVANIE BASY 
A FAŠIANGOVÉ TRAdÍCIE
Rozlúčka s fašiangovým obdobím a do-
poludnie plné zábavy a sladkých šišiek 
s DFS Venček z Popradu a tancovačka s 
Ujom Ľubom z Košíc.  Vstup voľný.

Kultúrny program mesta

Prvú februárovú sobotu sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poprade 
konala slávnosť. Primátor Jozef Švagerko zablahoželal tým Popradčanom, 
ktorí svoje životné jubileum oslavovali v januári. 90 rokov oslavovala Mar-
gita Bednárová, Emília Kapolková a  Terézia Škutová, 85 rokov Svetozár 
Hrúz, Štefan Krivoňák, 80 rokov Alžbeta Dvorščáková, Anna Jašková, He-
lena Kubíková, Ladislav Danko, Jozef Dubec, Miroslav Hosa, Július Kováč, 
František Miháľ (na foto) a Greta Saloušeková, 75 rokov Oľga Bajzová, 
Agnesa Dargocká, Verona Ferenčíková, Angela Frisíková, Angela Jurčiko-
vá, Anna Koudelková, Zdenka Maurerová, Mária Nevelöšová, Marta Sý-
korová, Barbora Štrbjanová, Helena Timočková, Elena Turčanová, Šimon 
Dudáš, Jozef Kubík, Vladimír Málik, Tibor Mayer, Michal Pavlík, 70 ro-
kov Mária Bendíková, Anna Brezniaková, Mária Franková, Anna Franko-
vá, Katarína Homzová, Darina Kubovová, Alžbeta Pěníková, Emília Po-
tisková, Magdaléna Stančáková, Viktor Imrich, Mikuláš Kopáč, Miroslav 
Krupa, Anton Paločko, Ján Polaček, Ján Remiaš, Ján Tomajka, Vladimír 
Wágner. Prijatia sa zúčastnil aj 70-ročný Ján Petras, ktorí oslavoval naro-
deniny ešte v decembri minulého roka.                  FOTO - Silvia Šifrová
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