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Nový formát,
nová výzva

Milí Popradčania!

meste tráviť voľný čas. V obmedzenom
náklade však mali dosah len na určitú
skupinu ľudí a ostatní častokrát ani netušili, že existujú. Našou snahou nie je rušiť
všetko, čo je dobré, ale to dobré posúvať
na vyššiu úroveň. Môžete sa spoľahnúť na
to, že mesačník Poprad bude taktiež informačne pestrý a rovnako jedinečný, ako
boli noviny občanov mesta. Svedčí o tom
zachovanie mnohých obľúbených rubrík
a článkov, ktoré v žiadnom inom periodiku nenájdete. Mesačník je zároveň novou
výzvou pre kreativitu redaktorov s možnosťou viac sa pohrať s jednotlivými témami, ísť do hĺbky, priniesť pridanú hodnotu.
V neposlednom rade ponúka väčší priestor
pre vás – občanov nášho mesta, aby ste
sa spolupodieľali na jeho tvorbe a našli si v ňom vždy niečo pre seba a o sebe.
Mesto Poprad má aj v tomto roku pred
sebou veľa výziev, ktoré chce naplniť,
resp. začať s ich realizáciou. Aj tieto témy
postupne zaplnia stránky nového periodika.
Pevne verím, že mesačník Poprad vás
osloví širokou ponukou tém týkajúcich sa
života nášho mesta a stane sa vaším verným spoločníkom pri trávení voľného času
v kruhu rodiny.
Želám vám príjemné čítanie.
Váš primátor
Anton Danko

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

Editoriál
primátora

P

ráve listujete v úplne prvom vydaní
mesačníka Poprad, ktorý nahradil noviny s dlhoročnou tradíciou, a ktorý je
odteraz zdarma distribuovaný do každej
vašej domácnosti. Vedeniu mesta záleží na tom, aby ste mali k dispozícii všetky
potrebné informácie o udalostiach v samospráve, činnosti mestského úradu, resp.
o kultúrno-spoločenskom a športovom
dianí v našom meste. Čo môže byť lepšie,
ako mať všetko po ruke, v pohodlí svojho
domova? Preto sme sa rozhodli vydávať
mesačník Poprad, ktorý kontinuálne nadväzuje na obsah svojho predchodcu - novín Poprad. V dnešnej dobe sú síce takmer
všetky informácie dostupné na internete,
no nie vždy pochádzajú zo spoľahlivého
zdroja a preto ľudia často nevedia, čomu
môžu skutočne veriť. Okrem toho, svetlo
monitora nenahradí šušťanie a vôňu novinového papiera.
Preto uvádzame do života mesačník
Poprad ako oficiálny mestský zdroj informácií, ktorý si k vám nájde cestu sám.
Vyzdvihnúť si ho môžete vo svojej novinovej schránke a nebude vás to stáť ani cent.
Noviny Poprad, ako predajný týždenník,
dosahovali uspokojivé čísla a pre verných
čitateľov boli nedotknuteľným zdrojom
informácií. Boli vždy aktuálne, plné zaujímavostí a návodov na to, ako v našom
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Rozhovor
s primátorom
Antonom
Dankom

FOTO: Marek Vaščura

Rok 2020 má za sebou prvý mesiac
a vo vedení mesta sa pustili do
ďalšej práce, ktorá nadväzuje na
úspešný rok 2019. Ako sa mestu
darilo vlani a aké sú jeho plány,
prezradil v rozhovore primátor
mesta Poprad Anton Danko.

Február 2020
Pán primátor, ako hodnotíte uplynulý rok 2019? Aké
veci sa podarilo v meste Poprad dosiahnuť?

Mesto predstavilo vlani viaceré investičné zámery,
na aké novinky sa môžu Popradčania tešiť?

„Rok 2019 bol pre samosprávu plný zmien a tvrdej práce.
Hneď v úvode som začal realizovať na mestskom úrade konkrétne systémové zmeny, ktorých cieľom bolo v najkratšej
možnej dobe maximálne zefektívniť chod úradu a dosiahnuť, aby bol z pohľadu služby občanom čo najskôr v plnej
kondícii a to sa nám aj podarilo. Vrátili sa nám naspäť odborníci a prijali sme aj nových ľudí, taktiež profesionálov
vo svojom odbore. Vo viacerých oblastiach sa mesto stalo
lídrom. V úvode roka sa Popradu, ako prvej samospráve na
Slovensku, podarilo získať akreditovaný certifikát na boj
s korupciou. Mesto taktiež disponuje najväčším počtom automatických externých defibrilátorov na Slovensku, ktoré sú
umiestnené aj v každej mestskej časti a je prvou samosprávou, v ktorej jazdia mestskí policajti na elektrických motorkách, čím sa tak rozšírili doteraz využívané dopravné prostriedky o nový druh ekologickej dopravy. Ako primátorovi
a Popradčanovi mi samozrejme zleží na tom, aby sme vo
svojom meste žili ekologicky a preto sme v lete spustili systém zdieľaných bicyklov – bikesharing. Keďže sa táto novinka v Poprade veľmi osvedčila, v novom roku plánujeme počet bicyklov určite navýšiť. Podobným systémom uvedieme
v máji do prevádzky aj 30 elektrobicyklov. V intraviláne mesta sa otvoril nový cyklochodník, ktorý prepája mesto zo západu na východ. Zatraktívnili sme aj mestskú časť Kvetnica,
kde sa nachádza nový desaťkilometrový úsek určený na nordic walking, beh či cyklistiku. V stavaní cyklotrás bude mesto
aj naďalej pokračovať. Plánujeme výstavbu cyklochodníka
medzi Popradom a Veľkou Lomnicou, ktorá je súčasťou veľkého okruhu okolo Vysokých Tatier a taktiež cyklochodník,
ktorý by mal spojiť sídliská Juh s centrom mesta. Podarilo sa
zrekonštruovať most na Alžbetinej ulici, čím sa skvalitnila
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj podchod,
ktorý spája centrum mesta s Kukučínovou ulicou. Deti zo Základnej školy s materskou školou A. V. Scherfela na Tranovského ulici sa dočkali nových, moderných priestorov a ZŠ
s MŠ na Komenského ulici disponuje novým multifunkčným
športovým areálom. Zrealizovali sme dva týždenné denné
tábory pre deti zamestnaných rodičov. Nezabúdame ani na
seniorov a v porovnaní s minulými rokmi sme rozšírili liečebný pobyt pre seniorov o opatrovateľskú službu.“

„Mojím cieľom je naďalej skvalitňovať infraštruktúru
a služby tak, aby bol Poprad atraktívnym miestom pre život so zaujímavými benefitmi. Medzi tie najdôležitejšie investičné zámery patrí komplexná rekonštrukcia verejného
osvetlenia v celom meste. Dbáme na bezpečnosť chodcov
a preto sme na nasvietení priechodov začali pracovať už
v roku 2004, teraz pribudnú ďalšie nové nasvietenia a s hrdosťou môžem povedať, že mesto Poprad je jednoznačným
lídrom v počte nasvietených priechodov na Slovensku. Medzi ďalšie zámery patrí výstavba kruhovej križovatky pri
nemocnici, výstavba štyroch modelových jednopodlažných garážových domov, jeden z nich za blokom Antimón
či projekty na protipovodňové opatrenia, ako aj revitalizácia ihrísk a plôch na sídliskách Juh. Nový šat dostane panelová cesta do Stráží, vybudujeme riadnu komunikáciu,
ktorá spojí Levočskú ulicu s Kukučínovou ulicou. Rozšíria
sa parkoviská v Kvetnici, spomínané cyklochodníky a ďalšie. Pri zimnom štadióne do konca roka 2021 vyrastie nová
krytá tréningová hokejová hala. Pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika chystáme pred
Okresný súd v Poprade umiestniť pamätník s jeho bustou.
Práce by sa mali začať na jar. Priestor v okolí pamätníka,
samotný pamätník, ako aj chodníky a spevnené plochy
v celom priestore budú nasvietené parkovými LED svietidlami. Práce by sa mali ukončiť do leta 2020.“

Zmeny nastali aj v oblasti kultúry, čo bolo cieľom
týchto zmien?

„V rámci kapitálových výdavkov v roku 2020 vo výške 15,6
mil. eur by mali ísť dva milióny eur na výkupy pozemkov
a viac ako 600 tisíc eur na revitalizáciu cintorína vo Veľkej.
V oblasti dopravy a komunikácie sa počíta so sumou vyše
2,8 milióna eur, plánuje sa napríklad úprava križovatky
ulíc J. Curie a Baníckej pri nemocnici či výstavba viacpodlažného parkoviska pri bloku Antimón. Pracuje sa už aj na
priechodoch pre chodcov, ktoré budú vylepšené o kvalitné
osvetlenie a nové označenie. Viac ako 1,2 milióna eur je
rozpočtovaných na rekonštrukcie a dovybavenie materských a základných škôl. Na športovú infraštruktúru je rozpočtovaných 6,4 milióna eur. Veľkou investíciou bude spomínaná výstavba krytej tréningovej hokejovej haly za 4,66
milióna eur, na ktorú mesto získalo dvojmiliónovú dotáciu
od vlády. Na rekonštrukčné práce na zimnom štadióne je
vyčlenených takmer 390 tisíc eur. Počíta sa tiež s výstavbou
ľadovej plochy na sídlisku Juh I, II, V, VI, za 1,3 milióna eur.
Ukončenie prác plánujeme na jeseň tak, aby nasledujúca
zimná sezóna začala bezplatným korčuľovaním širokej verejnosti na novej otvorenej ľadovej ploche tak, ako je tomu
pri Aréne Poprad.“
Zaviedli ste aj finančné príspevky, napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, prečo ste sa tak rozhodli?
„Chceme podporiť našu demografiu a preto sme sa rozhodli pomôcť mladým rodinám s deťmi. Prvorodičky s trvalým
pobytom v meste Poprad dostávajú finančnú pomoc vo
výške 200 eur a prvý Popradčan narodený v novom kalendárnom roku dostáva finančný príspevok 500 eur. Každý
prváčik základnej školy s trvalým bydliskom v Poprade získava v septembri školské pomôcky za 30 eur.“
(red)

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

„Som veľmi rád, že vďaka novej dramaturgii kultúrnych akcií sa nám opäť podarilo prilákať ľudí na námestie. Pristúpili
sme ku kompletnej inovácií Popradského kultúrneho leta,
Príchodu Mikuláša, ktorý bol tento rok skutočne veľkolepý,
zmenou prešlo aj Vianočné mestečko i Tradičný vianočný jarmok, ktorý bol v roku 2019 po prvýkrát ekologický. V uplynulom roku sme pristúpili k vytvoreniu úplne nového konceptu
Popradského kultúrneho leta. Zmena sa dotýkala striedania
programových žánrov počas každého dňa v týždni. V rámci
PKL 2019 vystúpilo 95 rôznych zoskupení v rôznych žánroch
a umelci z desiatich zahraničných krajín. Festivalu sa tento
rok zúčastnilo zhruba 80 000 divákov a mimoriadne veľký
úspech u divákov zaznamenali revivalové utorky. Aj tento
rok sa Popradčania ako i návštevníci mesta môžu tešiť na
ďalšie novinky a skutočne bohatý program. V zimnom období trhal rekordy návštevnosti Tradičný vianočný jarmok,
navštívilo ho zhruba 30 000 ľudí, ktorých zaujala samozrejme aj naša vianočná výzdoba. Tá prešla taktiež veľkou
zmenou a modernizáciou a stala sa jednoznačne najkrajšou
vianočnou výzdobou na Slovensku. “

Ako je to s kapitálovými výdavkami na rok 2020?
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Príhovory
poslancov

POPRAD

Na prelome rokov
v poslaneckých laviciach
Uplynulý rok bol prvým rokom nového volebného obdobia v meste Poprad.
Do lavíc zasadli noví i staronoví poslanci, ktorí majú za sebou dvanásť mesiacov
práce. Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa prihovorili občanom,
obhliadli sa za rokom 2019 a vyslovili želania i predsavzatia na rok 2020.

Milan Baran – poslanec MsZ v Poprade
„Milí Popradčania! Na prahu nového roka 2020 vám
prajem všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a pohody vo vašich rodinách i na pracoviskách. Uplynulý
rok 2019 bol prvý rok nového volebného obdobia,
do ktorého sme vstupovali s novými cieľmi, ale i záväzkami. Pre mňa to bol začiatok už siedmeho volebného obdobia, v ktorom sa chcem opätovne angažovať hlavne
v oblasti investičnej výstavby, dopravy a skvalitnenia životného
prostredia. Som presvedčený, že všetky investičné akcie, ktoré sme
schválili v rozpočte na rok 2020, prispejú k zlepšeniu kvality nášho
života.“
Marián Barilla – poslanec MsZ v Poprade
„Ľudí mám rád a rád pre nich pracujem – aj ako
cestár, aj ako poslanec. Nevyhýbam sa práci, zodpovednosti, diskusii, a to ani vtedy, keď prídu na pretras
nepríjemnejšie témy. Hlavným cieľom môjho snaženia bola v uplynulom roku aktívna práca pre naše
mesto a pre Popradčanov, stretávanie sa s ľuďmi,
vzájomná komunikácia a pomoc pri riešení každodenných problémov. Želám vám predovšetkým pevné zdravie a pokojnú myseľ,
ktorá je najväčším bohatstvom. Rozdávajte lásku a dovoľte jej
vojsť. Prajem vám, aby ste boli k sebe dobrí. Aby ste okolo seba šírili
šťastie, porozumenie a pomoc.“
Juraj Bondra – poslanec MsZ v Poprade
„Milí spoluobčania, na začiatku roku s magickým
číslom 2020 vám želám životný optimizmus, lásku,
šťastie…Nech sa vám splnia osobné aj pracovné
predsavzatia. Strážanom do budúcnosti sľubujem
nový šat pre tzv. panelovú cestu do Stráží. Nech sa
vám, milí Popradčania darí a nech ste zdraví.“

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

Peter Brenišin – poslanec MsZ v Poprade
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„Milí Popradčania! Minulý rok bol pre Poprad ozaj
úspešný. Aj ako občan, aj ako poslanec sa teším
z každej veci, ktorá robí naše mesto lepším, príjemnejším, atraktívnejším. A že je to tak, o tom svedčí
obdiv návštevníkov, ktorí do nášho mesta skutočne
radi prichádzajú. No ešte dôležitejšie je, aby sa tu
príjemne cítili samotní obyvatelia Popradu. Preto si neustále kladieme ďalšie náročné ciele. Všetkým Popradčanom želám do roku
2020 veľa šťastia, pevné zdravie, ozajstné priateľstvá, pravú lásku
a úspechy v každej oblasti života.“
Jozef Dubašák – poslanec MsZ v Poprade
„Myslím si, že máme za sebou ťažký rok plný zmien,
ale verím, že rok 2020 bude lepší ako predošlý. Snažíme sa skrášliť naše mesto, vytvoriť čo najlepšie
podmienky pre občanov, hlavne čo sa týka bývania,
zamestnania, infraštruktúry, ale tiež vytvoriť pod-

mienky pre šport a relax. Snažíme sa riešiť podnety občanov nášho
mesta. Prajem im hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu a Božie
požehnanie. Nech sa cítia v našom meste bezpečne, spokojne
a hlavne nech sú hrdí na to, že bývajú v Poprade.“
Peter Dujava – poslanec MsZ v Poprade
„Moje pôsobenie v pozícii poslanca MsZ vnímam
ako jednu nepretržitú štvorročnú cestu. Počas nej
aktívne prispievam k tomu, aby naše mesto predstavovalo skutočne atraktívne, príjemné a „zdravé“
prostredie nielen z aspektu kvality života jeho obyvateľov, ale aj z hľadiska jeho ekonomického fungovania v súlade so zásadami dobrého hospodára. Počas tohto roka
budem vo svojej práci pokračovať s rovnakým nasadením a presvedčením. Všetkým Popradčanom prajem v novom roku veľa
zdravia, lásky, pozitívnej energie a optimizmu pri ceste za dosahovaním svojich osobných cieľov.“
Tatiana Husárová – poslankyňa MsZ
v Poprade
„Pevné zdravie, rozum zdravý, pestujte si dobré vzťahy! Nech ste šťastní, nech ste iba láskou obklopení…
Nech máte vždy pocit, že si vás naše mesto cení.
Nech nám Poprad rastie, kvitne, prosperuje, nech sa
vám tu život nikdy nezunuje!“
Ondrej Kavka – druhý viceprimátor mesta
Poprad
„Milí Popradčania! Veľa dobrého a prospešného pre
vás – občanov nášho mesta sa nám podarilo zrealizovať v roku 2019. Ani v roku 2020 nechceme poľaviť a budeme naďalej poctivo pracovať v prospech
mesta Poprad a jeho obyvateľov. Teším sa na túto
výzvu a verím, že spoločnými silami dosiahneme stanovené ciele.
V novom roku vám želám hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnej
pohody. Nech vás sprevádza chuť do života a radosť z toho, ako sa
každým dňom mení naše mesto na ešte atraktívnejšie, krajšie a prívetivejšie miesto pre život.“
Jozef Košický – poslanec MsZ v Poprade
„Rok 2019 sa niesol v duchu tak pozitívnych, ako aj
negatívnych zmien v našom meste. Medzi pozitívne
môžeme zaradiť dokončenie projektov, ako je rekonštrukcia materskej školy na Tranovského ulici, či
dokončenie multifunkčného ihriska na Komenského
ulici. Za negatívne považujem zastavenie viacerých
inovatívnych projektov, najmä v oblasti smart city či neprimerané
zvyšovanie poplatkov a dní. Mojím predsavzatím pre tento rok je
pokračovať v osobnom kontakte, spolupráci a stretávaní sa s obyvateľmi Popradu a pomáhať im pri riešení ich podnetov a problémov.“

Február 2020
Ján Košťálik – poslanec MsZ v Poprade
„Uplynulý rok bol môj prvý a zároveň veľmi náročný v práci poslanca. Veľa vecí, o ktorých som si
myslel, že sa dajú zrealizovať bez problémov, sa nepodarilo uskutočniť, ale mnohé sa pohli. Som veľmi
rád, že sa konečne začína stavať pri Juhu III, začína
sa realizovať priestor kasární, nové vyvýšené parkovisko, oddychová zóna Juh III a iné. Všetkým obyvateľom prajem do ďalšieho roku všetko najlepšie, aby sa podarilo rozbehnúť
a dotiahnuť všetky veci v prospech Popradu, rozumne riešiť problémy a skvalitňovať život v našom meste.“
Alena Madzinová – poslankyňa MsZ
v Poprade
„Milí Popradčania, na prahu nového roka vám
z celého srdca želám predovšetkým pevné zdravie,
príjemnú rodinnú pohodu, splnenie prianí a mnoho osobných i pracovných úspechov. Keďže celý
svoj profesionálny život pracujem v školstve, mám
veľkú radosť najmä z projektov, ktoré sa vlani podarilo v popradských školách dokončiť a nebolo ich málo. Spolu s vami si želám,
aby sa nám podarilo splniť naše plány tak, aby sa nám v našom
meste dobre žilo, aby sme mohli byť právom hrdí na to, že sme
Popradčania.“
František Majerský – poslanec MsZ
v Poprade
„Rok 2019 bol pre mňa prvým uceleným rokom
v mestskom zastupiteľstve a priniesol mi mnoho
nových poznatkov o fungovaní komunálnej politiky. Pozitívne určite vnímam niektoré investičné
aktivity, ktoré zlepšia život obyvateľom Popradu, aj
jeho návštevníkom. Mojím predsavzatím je, aby sme sa pokúsili
ešte raz otvoriť v mestskom zastupiteľstve tému priamych dotácií pre seniorský šport. Občanom mesta Poprad prajem v roku
2020 mnoho osobných úspechov prežitých v našom meste, aby
sa v Poprade cítili vždy dobre a cítili, že mesto pre nich vytvára
dobré podmienky na život.“
Helena Mezenská – poslanec MsZ
v Poprade
„Občanom nášho mesta, ako poslankyňa mesta,
do nového roka prajem Božie požehnanie, pretože
od neho sa odvíja pre človeka všetko potrebné. Či
už je to dobré zdravie, rodina, práca, priatelia, sila
a chuť do života. Samozrejme, tiež si prajem, aby
sa nám darilo spoločne presadzovať potreby rozvoja a modernizácie mesta, avšak s akcentom na priaznivé a znesiteľné dopady
tých najslabších obyvateľských skupín.“

„Ako poslankyňa sa predovšetkým venujem oblasti
kultúry, záchrane pamiatok, skrášľovaniu a prezentácii mesta. V minulom roku sa nám podarilo
dokončiť jednu z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok – oltár v Spišskej Sobote a mnoho ďalších
významných projektov. Významným počinom bude vytvorenie
novej kultúrnej zóny pred Okresným súdom, kde budeme realizovať pamätník Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s parkovou úpravou. Želám a prajem všetkým Popradčanom viac krajších dní ako
tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac radosti ako smútku,
pevné zdravie.“

„Uplynulý rok ubehol ako voda a my sme opäť na
prahu toho nového, nových pracovných úloh, životných výziev a príležitostí. Verím, že tento rok
bude pre naše mesto a ľudí úspešný, minimálne ako
ten predchádzajúci. Viem, že všetko nie je ideálne,
ale vždy je priestor na zlepšenie. Ako sa hovorí: Kde je vôľa, tam je
cesta. Mesto si budujeme a vytvárame my, Popradčania, aby bolo
miestom, kde sa oplatí pracovať, žiť a tráviť svoj voľný čas. Aby
Poprad bol mestom, kde budú naplno žiť aj naše deti. Všetkým
Popradčanom želám hlavne zdravie a pokoj v rodinách.“
Mária Radačovská – poslankyňa MsZ
v Poprade
„Pre mňa, ako novozvolenú poslankyňu, bol minulý rok náročný, nakoľko som si musela zodpovedne uvedomiť svoje poslanie, hlbšie vniknúť do
problémov nášho mesta v každej oblasti, osobne
sa zoznámiť so zamestnancami pracujúcimi na
MsÚ a ich konkrétnou prácou. Vo všetkom mi ochotne pomáhali
staronoví poslanci, za čo im veľmi ďakujem. Môj záujem v roku
2020 bude zameraný najmä na oblasť zdravotníctva, ktoré čelí
vážnym problémom. Mojou snahou bude naďalej pomáhať vám
- občanom mesta Poprad, nech ide o čokoľvek. Verím, že spoločnými silami zvládneme viac, ako si myslíme.“
Marián Saraka – poslanec MsZ v Poprade
„Svojim najbližším, ako aj všetkým kolegom a spoluobčanom prajem do nového roka pevné zdravie,
veľa šťastia, pracovnej a rodinnej pohody, lásky a veľa pozitívneho myslenia. Nech do budúcna
čerpajú najmä z príjemne prežitých chvíľ a nedajú
sa strhnúť tými negatívnymi.“
Anna Schlosserová – poslankyňa MsZ
v Poprade
„Do Nového roka 2020 želám nám všetkým hlavne
pevné zdravie, lebo to je základom, aby sme mohli
naďalej spolupracovať a aktívne sa podieľať na
veciach verejných. Teším sa, že Popradčania budú
rovnako ako doposiaľ svojimi návrhmi a podnetmi
oslovovať poslancov v tých záležitostiach, ktorým je potrebné
venovať pozornosť. Teším sa, že naďalej budeme spoločne tvoriť to čo skrášľuje a zjednodušuje život nás všetkých, naše okolie
kde bývame, kde pracujeme a kde trávime voľný čas s rodinami
a priateľmi. Teším sa na spoluprácu s vami - Popradčania.“
Igor Wzoš – poslanec MsZ v Poprade
„Najväčším bohatstvom nášho mesta sú jeho samotní obyvatelia. Podmienkou vysokej kvality života je predovšetkým kvalitné životné prostredie,
zdravie, úroveň vzdelávania a dobrá práca. Mojou
prioritou ako poslanca MsZ v Poprade bolo a bude
dostať do regiónu dobre platenú prácu s vysokou
pridanou hodnotou. S tým súvisí kvalita vzdelávania predovšetkým na základných a stredných školách. Nevyhnutnou podmienkou budúcnosti nášho mesta je udržať v ňom mladých ľudí. Dívajme sa dopredu, dajme nášmu mestu novú víziu.“

Po roku
v zastupiteľstve

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

Anna Ondrušeková – poslankyňa MsZ
v Poprade

Štefan Pčola – prvý viceprimátor mesta
Poprad
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Hlas ľudu
rozhodne
o riešení
parkovania
na Juhu
Primátor Anton Danko diskutoval vo štvrtok
30. januára s obyvateľmi sídliska Juh III o výstavbe
jednopodlažnej parkovacej plochy.

DIANIE V MESTE

I

8

šlo už o druhé jeho stretnutie. V utorok 28. januára sa
stretol s obyvateľmi priamo dotknutých bytových domov na sídlisku Juh II. Obyvateľom spolu s projektantom viacpodlažného parkoviska za bl. Antimón Igorom
Piatnicom, viceprimátorom Štefanom Pčolom, vedúcou odboru výstavby MsÚ Poprad Kristínou Horákovou
a poslancom ako i zároveň predsedom komisie výstavby
Milanom Baranom predstavili zámer výstavby jednoposchodového parkoviska.
Mesto rieši nadzemné jednoposchodové parkovanie
v štyroch lokalitách, pričom pilotný projekt za blokom
Antimón už smeruje k realizácii. „Obyvatelia dotknutých
bytových domov vo vnútrobloku za bytovým domom Antimóm už majú stretnutie za sebou a výstavbu viacpodlažného parkoviska minulý rok odhlasovali. V utorok sme sa stretli
s obyvateľmi v ďalšej lokalite za nákupným centrom na Ul.
mládeže a predstavili sme im prvé naprojektované viacpodlažné parkovisko,“ uviedol primátor A. Danko. „Celá stavba
je už v procese posudzovania. Zahŕňa aj rekonštrukciu existujúcich parkovacích miest a celkový náklad je rozpočtovaný na 850 tisíc eur,“ priblížila vedúca odboru výstavby MsÚ
Poprad Kristína Horáková.
Rovnakú šancu na riešenie problematického parkovania majú aj obyvatelia sídliska Juh III. Tí už pred pár
rokmi petíciou zastavili zámer postaviť na Rastislavovej
ulici parkovací dom. Tentokrát však nejde o masívnu objemovú stavbu, ale len o vytvorenie jednej parkovacej
plochy nad existujúcim parkoviskom. K Rastislavovej ulici
pribudla ďalšia lokalita – pri bytovom dome Slnečnica na
Novomeského ulici.
„Vytipovali sme dve lokality na sídlisku Juh III a myslím
si, že sme obyvateľom dostatočne a zrozumiteľne vysvetlili
o čo mestu ide a je len na nich ako sa rozhodnú, či jednoposchodové parkovisko chcú vo svojom okolí alebo nie. Už
vo volebnom programe som sľúbil, že nebudeme stavať tieto stavby bez súhlasu dotknutých ľudí,“ dodal po stretnutí
primátor Anton Danko.

Všetci obyvatelia, ktorí bývajú v dotyku s budúcim
viacposchodovým parkoviskom sa môžu rozhodnúť hlasovaním. Predsedovia spoločenstiev boli požiadaní o súčinnosť pri zabezpečení hlasovania za každý byt a ak sa
vyjadrí nadpolovičná väčšina z dotknutých bytov za jednoposchodové parkovisko, stavba sa zrealizuje, ak nie,
mesto bude hľadať inú vhodnú lokalitu.
Výstavbou jednoposchodových parkovísk na stávajúcich už existujúcich parkovacích plochách by zároveň nedošlo k úbytku zelene a súčasne mesto pri ich budovaní
bude reagovať aj na trendy v elektromobilite.
„V tomto prípade existujú len dve možnosti, buď by to
bolo parkovisko pod zemou, alebo tak ako to chceme my
nad zemou. Je to lacnejšie, ako by sme šli do podzemia
a bude to na stávajúcich parkoviskách. Taktiež sme sa rozhodli, že nebudeme zaberať žiadne zelené plochy,“ reagoval
primátor.
Projektant ukončenej projektovej dokumentácie za
bl. Antimón Igor Piatnica vysvetlil, že v prípade plánovanej stavby nejde o parkovací dom. „V tomto prípade ide
o otvorené jednoposchodové parkovisko. Nad jestvujúcou
plochou navrhujeme pojazdnú strechu, ktorá sa bude využívať pre ďalšie parkovacie státie. Bude to „vzdušná“ stavba. Horná časť bude obklopená parapetnými panelmi kvôli
bezpečnosti. Je to stavba určená výlučne na parkovanie, ale
vzťahujú sa na ňu všetky predpisy. Museli sme vypracovať
hlukovú štúdiu, ktorá dopadla dobre. Taktiež sme robili svetlo-technickú štúdiu zaťaženia okolitých bytov hlavne na výjazdovej rampe, aby auto neosvetľovalo obytné miestnosti.
Preto sme navrhli svetelné zábrany.“
Z diskusie s obyvateľmi vyplynuli aj podnety, ktoré sa
týkajú rezidenčného parkovania. „Nastal čas, kedy sa musíme zaoberať aj touto otázkou. V súčasnosti pracujeme na
zmapovaní počtu parkovacích miest, bytov a áut v jednotlivých lokalitách a pravdepodobne bude nevyhnutné pristúpiť k obmedzeniu parkovania tým, ktorí vlastnia viac áut,“
		
(mav)
uviedol primátor.
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Obyvatelia
Staničnej
majú nových
susedov
Otvorením Integrovanej policajnej stanice Mestskej polície Poprad
priamo na Staničnej ulici v Matejovciach došlo k posilneniu výkonu pešej
hliadkovej služby v tejto mestskej časti.

C

že zvyšuje pocit bezpečia občanov, ale zároveň
odrádza potenciálnych páchateľov od páchania akejkoľvek protispoločenskej činnosti. Polícia
v tejto oblasti nezaznamenala nárast trestnej činnosti či závažné incidenty, ide len o preventívne
pôsobenie, ktoré prebieha formou obhliadky danej ulice a následne obhliadky celej mestskej časti
Matejovce. V integrovanej policajnej stanici majú
mestskí policajti k dispozícii základné kancelárske
vybavenie, nakoľko sa na námestí v Matejovciach
nachádza druhý policajný okrsok,“ dodal M. Gardoš.
Mesto sa zaoberá aj problémom bývania Rómov na Staničnej ulici. Pred takmer dvoma rokmi im zhorela veľká časť provizórneho bývania.
Cieľom samosprávy bolo už v minulosti postaviť v lokalite komunitné centrum, štát ho ale
neodsúhlasil. Mesto sa však bude naďalej uchádzať o ďalšie výzvy. „Stále sa zaoberáme týmto
problémom, ale musí nám pomôcť aj štát. Sami to
nevyriešime, keďže pozemky tu nie sú vysporiadané, stavby taktiež nie sú postavené v súlade so zákonom a je to zložitý proces,“ zdôraznil primátor
A. Danko. Víziou samosprávy je postaviť týmto
obyvateľom aj bytový dom, v ktorom by bývali
dôstojnejšie. Na Staničnej ulici v Matejovciach
v súčasnosti žije približne 200 ľudí.
(mav)

Posily
v mestskej
časti
Matejovce

DIANIE V MESTE

ieľom tohto opatrenia je zabezpečiť
priamu fyzickú prítomnosť policajtov
v uliciach a tým zvýšiť pocit bezpečia
u obyvateľov Matejoviec. „Od 1. januára 2020
je zabezpečená nepretržitá 24-hodinová prítomnosť mestských policajtov. V uvedenej lokalite
tak zabezpečuje verejný poriadok dvanásť osôb
z toho šesť príslušníkov mestskej polície a šesť
pracovníkov v rámci projektu Mestská občianska
poriadková služba. V prípade, ak si to bude vyžadovať situácia môžu byť do Matejoviec operatívne nasadené ďalšie sily a prostriedky potrebné na
zabezpečenie verejného poriadku,“ ozrejmil náčelník MsP Poprad Marián Gradoš.
Primátor Popradu Anton Danko ešte na začiatku roka 2019 po nástupe do funkcie avizoval
svoj zámer zaviesť v tejto lokalite nepretržitú
službu a vytvorenie integrovanej policajnej stanice. „Chceli sme, aby mestská polícia bola priamo na tejto ulici a to aj na základe sťažností obyvateľov mestskej časti Matejovce, ktorí sa necítili
bezpečne, keď prechádzali týmto smerom na vlakovú stanicu. Aj samotní Rómovia si uvedomujú,
že policajti sú s nimi v priamom kontakte a tým,
že tu funguje nepretržitá 24-hodinová služba, sú
už viditeľné aj prvé výsledky. Je tu väčší poriadok,“
zdôraznil. „Fyzická prítomnosť policajtov nielen-
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Preukázali
nám
neobyčajnú
láskavosť
V Týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa veriaci z rôznych cirkví a spoločenstiev stretli v januári
na Ekumenickej pobožnosti v evanjelickom kostole na Námestí sv. Egídia. Všetky rozdiely išli
bokom. Spojila ich viera a modlitby.

V

DIANIE V MESTE

Poprade sa všetci predstavitelia cirkví pôsobiaci
Modlitba za jednotu kresťanov vznikla v komunite
v meste stretávajú už sedem rokov na Ekumenic- Chemin Neuf. Ide o ekumenické spoločenstvo pochákej pobožnosti. Modlitby za jednotu kresťanov sú dzajúce z Francúzska. „Pri modlitbách sa stretávame
celosvetovou tradíciou a v tomto roku sa stali témou jedenkrát do týždňa a stretnutia vždy ukončíme modlitslová z Biblie „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“. bou za jednotu kresťanov. Toto bratstvo aj žijeme. Raz do
„V tomto roku pripravili Týždeň modlitieb kresťania z Mal- mesiaca navštevujeme členov rôznych cirkví,“ povedal
ty a preto ani v našom kostole nechýbala
člen Spoločenstva Komunity Chemin
maketa lode a biblický príbeh o stroskotaní
Neuf Michal Harabin. Na Ekumenickej
na Malte. Každá národná cirkev si program
VERÍME V TOHO pobožnosti nechýbal ani primátor mesta
prispôsobuje podľa seba a my sme k tomu
Poprad Anton Danko s manželkou. „NeISTÉHO BOHA,
priložili aj spev v podaní spevokolov,“ uvietešme sa z problémov a prípadného úpaddol farár CZ ECAV Michal Findra. „Tým, že
ku žiadnej cirkvi. Nenechajme sa odporV TOHO ISTÉHO
sa spolu modlíme, dávame svetu najavo, že
com evanjelia poštvať jeden voči druhému.
KRISTA
veríme v toho istého Boha a v toho istého
Používajme naše dary ako ponuku toho
Krista. To nás spája a spoločne putujeme do
dobrého pre druhých a prijímajme dobré
večnosti za jediným cieľom,“ pokračoval dekan Rímsko- dary iných,“ prihovoril sa veriacim.
katolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík. „V histórii
Stretnutie cirkví dospelo nielen do spolupráce,
bolo veľa rozdelení, nepokojov a nelásky. My sa chceme ale aj pomoci. Zbierka z tejto pobožnosti putuje
zjednotiť na tom hlavnom, čo nás Boh učí a to je láska je- každý rok na iné účely. Tento rok bude obdarovaná
den k druhému,“ doplnil protopresbyter a správca Gréc- popradská materská škola pre deti s rôznymi
kokatolíckej farnosti v Poprade Jaroslav Matoľák.
poruchami.
				
(mav)
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Prípravy na festival
Viva Italia
Mesto Poprad prevezme v tomto roku záštitu nad
obľúbeným podujatím Viva Italia. Hosťovským regiónom
bude Apúlia, no a vrátia sa aj Sardínčania, ktorí už v januári
prišli rokovať so samosprávou o ďalšej spolupráci.

P

rípravy na festival Viva Italia sa už začali. „Sardínčanom sa u nás minulý rok veľmi páčilo. Rozhodli sa, že
si účasť na festivale zopakujú. Teší ma, že hosťovským
regiónom bude Apúlia. Je to veľmi zvláštny región, ale známy vďaka olivám, poľnohospodárstvu, cestovinám a vínu,“
uviedol organizátor festivalu Viva Italia a predseda OZ Pre
mesto Fabio Bortolini.
Rokovalo sa na pôde radnice a medzi hosťami nechýbali starostovia, podnikatelia a zástupcovia vyššieho
územného celku Sardínie. „Vlani sme boli v Poprade po prvýkrát a veľmi sa nám tu páčilo. U nás v Sardínii sme predstavili
naše aktivity a získali sme podporu vyššieho územného celku,
“ prezradil zástupca VÚC regiónu Sardínia pre európske

projekty cestovného ruchu a školstva Gavino Sanna. „Veľmi rád som prijal pozvanie na tento festival. Páči sa mi spôsob výmen našich kultúr. Navzájom si máme čo ponúknuť,“
dodal primátor mesta Pattada Angelo Sini. „Som veľmi rád,
že sa našla takáto odozva v Sardínii. Je to atraktívny región
pre turistov so skúsenosťami, ktoré si môžeme navzájom odovzdávať,“ doplnil druhý viceprimátor mesta Poprad Ondrej
Kavka.
V marci by mali organizátori festivalu Viva Italia vycestovať do Talianska, kde sa budú podpisovať zmluvy o spolupráci. V týchto dňoch sa dolaďuje program, ale už teraz
je jasné, že na 8. ročník festivalu sa návštevníci môžu tešiť
(mav)
od 10. do 13. júna. 				

Poprad si pripomenul výročie oslobodenia
Posledné výstrely 2. svetovej vojny pod Tatrami
zazneli 28. januára 1945. V tento deň, ale o 75
rokov neskôr, prišli vzdať hold položením vencov
pri pamätníku padlých vojakov červenej armády všetkým, ktorí bojovali a padli za svoju vlasť,
poslanec NR SR Peter Šuca, prednosta okresného
úradu Slavomír Krafčák, viceprimátor mesta Poprad Ondrej Kavka, tajomník Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Ján Pavlovčin, zástupcovia vojenských útvarov
Poprad a Kvetnica, zástupcovia politických strán
a občianskych združení ako aj obyvatelia nášho
mesta.

DIANIE V MESTE

Primátor mesta Poprad Anton Danko sa v predposledný januárový štvrtok stretol s predstaviteľmi
všetkých cirkví pôsobiacich v meste Poprad. Poďakoval všetkým duchovným za prácu v uplynulom
roku a podotkol, že takéto stretnutia majú zmysel,
pretože všetci, ktorí sa stretli pri slávnostnom obede sa po duchovnej a svetskej stránke starajú o Popradčanov. Pilotný projekt, spustený minulý rok,
ktorým bola užšia komunikácia a spolupráca so
všetkými cirkvami na území mesta pod vedením
Gabriely Budzákovej bol úspešný a mesto v ňom
chce naďalej pokračovať.
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Leteckí
záchranári
lietali
častejšie
V roku 2019 vzlietli záchranárske vrtuľníky
a lietadlá spoločnosti ATE na pomoc zraneným,
či chorým pacientom spolu 2 822-krát.

C

elkovo tak piloti ATE strávili vo vzduchu viac prostredí. Spolu 182× vysadili v roku 2019 operátori
ako 2 810 hodín. Posádky záchranárskych vrtuľ- svojich kolegov - lekárov z paluby vrtuľníka pomocou
níkov zo siedmich stredísk na Slovensku v zlo- navijaka priamo k zraneným, aby ich z miesta mohli
žení pilot, lekár a operátor pomohli celkovo 2 147 ľu- okamžite evakuovať a previezť do príslušného zdravotďom v tiesni, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 níckeho zariadenia.
nárast o 11%. Záchranársky vrtuľník so svojím tímom na
Čo sa týka národnosti, po domácich najčastejšie letezákladni v Olomouci letel uplynulý rok na pomoc spo- li záchranárske tímy na pomoc českým pacientom (60),
lu 605 pacientom. Zvyšné lety (70) tvorili medicínske nasledovali poľskí (42) a napokon to boli nemeckí paprevozy pacientov prúdovým lietadlom.
cienti (15). V rámci medzinemocničných,
Najvyťaženejšie stredisko spomedzi všettzv. sekundárnych prevozov z oblastných
kých siedmich základní na Slovensku bolo Zasahovali aj nemocníc do vyššie špecializovaných zdrastredisko v Banskej Bystrici, ktoré zachravotníckych zariadení previezli posádky
ňovalo a pomáhalo 352krát. Tesne za ním za hranicami spolu 1 355 pacientov, z toho najvyšší ponasledovalo stredisko Košice so svojimi 349
čet tvorili už tradične pacienti s diagnózami
zásahmi a do tretice to boli strediská Žilina
akútny infarkt myokardu (589 pacientov)
a Nitra, ktoré mali zhodne po 331 záchranných akcií. a cievna mozgová príhoda (177).
Najviac pacientov (344) previezol na palube vrtuľník
Neoddeliteľnou súčasťou záchrany a pomoci chorým
Bell 429 s registračnou značkou OM-ATT. Priamo do te- ľuďom leteckou technikou sú aj transporty prúdovým
rénu leteli záchranári 862×, pričom najčastejšie pomá- lietadlom spoločnosti ATE, ktoré v medicínskej úprave
hali zraneným pri dopravných nehodách, vrátane cyk- najčastejšie prepravovalo detských pacientov. Záchranári
listov, lesných úrazoch a turistom vo vysokohorskom absolvovali v roku 2019 celkovo 70 prevozov.
(zuh)

Zoznam dlžníkov
bude opäť zverejnený

INFOBLOK

S
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právca dane zverejní dlžníkov,
u ktorých eviduje 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 komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31. decembru
2019.
Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku

Mesto Poprad 30. marca 2020 opätovne
zverejní na svojom webovom sídle
zoznam daňových dlžníkov na daniach
a miestnom poplatku.

160 € a právnických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku
1 600 €. Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým spôsobom – bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do
pokladnice mestského úradu v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri
platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných
rozhodnutiach, alebo je možné si
ho zistiť u zamestnancov oddelenia
daní a poplatku na 2. poschodí MsÚ

v Poprade.
Mesto Poprad vyzýva všetkých
dlžníkov, aby svoje nedoplatky
uhradili najneskôr do 20. marca
2020 a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena, respektíve obchodného
mena na webovom sídle mesta.
V prípade, ak si občan alebo obchodná spoločnosť potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a poplatku, môže tak urobiť na tel. čísle
052/7167 235 denne počas úradných hodín.
(msú)

FOTO: Marek Vaščura
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Dom
priateľstva
národov bol
veľhlasom
spoločnosti
Okrúhle 30. narodeniny by oslávil 2. februára 2020 Dom priateľstva národov, za ktorého
vznikom stál František Asher. Ten si zaspomínal na časy, kedy bola táto inštitúcia uznávaným
pojmom a prezradil, čo spôsobilo zánik miesta, kde sa schádzali osobnosti svetového významu
z politického, kultúrneho i spoločenského diania.

D

om priateľstva národov začal písať svoju históriu
2. februára 1990 uznesením Rady ONV. „V období, kedy nastala spoločenská a politická kríza som
sa chcel angažovať hlavne spoločensky. To sa však nedalo. Musel som teda načrieť do politiky. Zúčastňoval som sa
prvých stretnutí Občianskeho fóra v knižnici, no tam bolo
onedlho málo miesta. V jednej sekunde ma napadlo využiť
priestor dovtedajšieho Domu československo-sovietskeho
priateľstva. Bola to budova v centre mesta a pre spoločenské aktivity vhodná. Bolo však potrebné zmeniť jej využitie,“
opísal vznik inštitúcie jej zakladateľ František Asher (na
foto).
Občianske fórum sa v Poprade neuchytilo. Vznikla však iniciatíva Verejnosť proti násiliu, ktorá začala
v Dome priateľstva národov pôsobiť. „Menovali ma do
pozície riaditeľa a vyzvali ma, aby som vypracoval koncepciu a zameranie Domu priateľstva národov. Nepočítal som
s politickým angažovaním, ale nakoniec som sa ocitol v ná-

PRÍBEH

rodnej rade. Na to obdobie ani nechcem spomínať, pretože
som bol ťažkým individualistom – nebolo to jednoduché,“
zaspomínal si F. Asher, pre ktorého ostal aj v tom období srdcovkou Dom priateľstva národov. „Venoval som sa
jeho rozvoju a stálo to za to. Dom začali navštevovať zástupcovia svetových veľmocí, veľvyslanci, prezidenti a známe osobnosti spoločenského života. Prichádzali aj profesori
amerických či francúzskych vysokých škôl, predstavitelia
kultúrneho či vedeckého života. Udržiavali sme aktívne
vzťahy s družobnými mestami z okolitých krajín,“ prezradil.
Dom priateľstva národov slúžil aj na vytváranie klubovej činnosti. „Angažovala sa tu Spoločnosť priateľov
s ľudom spojených štátov, Český klub či Aliancia Francúzska, ale predovšetkým sa vytvoril priestor na vznik Klubu
Popradčanov. V tom čase mal 300 členov, ale do dvoch rokov sa rozdelil na kluby vo všetkých mestských častiach,“
podčiarkol jeden zo zakladateľov klubu, ale postupne
sa prepracoval aj k téme, ktorá ho ani po rokoch neteší. K 1. januáru 1997 bol odvolaný z funkcie riaditeľa
Domu priateľstva národov a do pol roka táto inštitúcia
svoju činnosť ukončila. „Niektorým ľuďom tento dom
vadil. Považovali ho za nepotrebný pre Poprad. Neuvedomovali si, aký má medzinárodný význam. Tlačili ma do
toho, aby sme založili s.r.o.-čku a začali zarábať, ak chceme naďalej existovať. Český konzul v prekvapivom liste po
mojom konci napísal, že naše zariadenie bolo „veľhlasom
spoločnosti“,“ hovoril hrdo, ale so zármutkom v hlase
František Asher, ktorému po Dome priateľstva národov
ostala po 30. rokoch už len kronika plná vzácnych spomienok. „Bol to jediný Dom priateľstva národov v Československu. Je zaujímavé, čo spôsobil skromný nápad.
O Poprade sa písalo všade,“ ukončil svoje rozprávanie
otec myšlienky. 			
(mav)
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Bola to láska
na prvý
pohľad
Magický dátum 11. 1. 2020 patril
v obradnej sieni Mestského úradu
v Poprade vzácnym ľuďom. V tú sobotu
boli slávnostne prijatí nielen najmenší
Popradčania, ale aj jubilanti, medzi
ktorými vyčnievali dvaja – manželia
Čarnokí, ktorí sa tešia jeden z druhého
už 50 rokov.

L

ZO ŽIVOTA

áska na prvý pohľad a spoločné záľuby spojili pred
50 rokmi manželov Čarnokých (na foto hore). Ich
dlhoročné spolužitie je inšpiráciou pre mnohých.
„Spolu maľujeme obrazy, milujeme jazdu na koni a vychádzky do prírody. Prechodili sme spolu takmer celé Tatry,“ prezradila Aurélia Čarnoká. „Tešíme sa z každého spoločného dňa. Sme súdržní a našim liekom je úsmev,“ dodal
Peter Čarnoký.
Manželia Aurélia a Peter sa zoznámili v nemocnici
v Levoči pri návšteve príbuzných. Ich motto života bolo:
„V dobrom aj zlom, spoločne životom“. V 70. rokoch sa
im narodil syn Aurel a dcéra Michaela. Pred ôsmymi
rokmi im však pribudol do rodiny aj ďalší člen. Gabrielu
Sendy Hrinovú učila Aurélia Čarnoká v základnej škole
od prvého ročníka a jej neľahký osud ju nenechal chlad-
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nou. „Rodičia ju chceli dať do detského domova. Bola
vždy veľmi šikovná a milá žiačka. Ja som ju do detského
domova nepustila,“ povedala A. Čarnoká. „Osvojili sme si
Gabiku ako náhradní rodičia. Prináša nám radosť,“ doplnil
(mav)
P. Čarnoký. 					
Z okrúhleho životného jubilea sa aj
na pôde mestského úradu tešili: Mária
Miženková – 90 rokov, Anna Kupčová,
Mária Kerdíková a Kamil Pisarčík – 80
rokov, Viera Sakáčová a Peter Čarnoký – 75 rokov, Aurélia Čarnoká, Dagmar Vaverčáková, Štefan Vaško, Michal
Heldák, Ondrej Salanci, Ivan Michalik
a Mária Budziňáková – 70 rokov.

Február 2020

Prijatie
najmenších
Popradčanov

Slávnostných prijatí v obradnej
sieni MsÚ v Poprade bolo v sobotu 11. januára hneď niekoľko.
V prvej skupine najmenších Popradčanov boli: Tomáš Akurátny,
Zuzana Šoltýsová, Dávid Hyben,
Martin Jurčík, Eva Kukla, Patrik
Novobilský, Hugo Roško a Max
Orolín.

V druhej skupine slávnostného
prijatia detí boli: Alžbeta
Bujňáková, Júlia Gernatová,
Gréta Gregorová, Miroslav
Grich, Ellie Kapitančíková, Matej
Maričák, Alex Pálka, Alexandra
Paschenko, Samuel Zeman,
Anička Spišáková, Peter Šramčík
a Karin Vdovjaková.

ZO ŽIVOTA
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a stredu 12. februára zvolal
primátor Popradu Anton
Danko 1. plánované zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad. Poslanci sa okrem iného
budú venovať návrhu na zmenu zásad prenájmu nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta, návrhu na zriadenie
vecného bremena pre stavbu bytového domu na Juhu IV a bytového domu Ursus na Ul. 29. augusta,
návrhu na zmenu rozpočtu na rok
2020 a ďalším témam.
esto Poprad si na prvého
Popradčana, resp. Popradčanku v roku 2020 muselo počkať
až do 2. januára, kedy sa o 17.45
hod. narodila Liana Anna s pôrodnou váhou 3 920 gramov a dĺžkou
52 centimetrov. Úplne prvé dieťa sa
však v popradskej nemocnici narodilo už o deň skôr. O 11.03 prišla na
svet Barborka zo Svitu, ktorá mala
2 810 gramov a 49 centimetrov.
atričný úrad Poprad vypracoval rebríček najpopulárnejších mien, ktoré vyberali rodičia v minulom roku. Pod Tatrami sa
z chlapčenských mien najviac ujali
Samuel (28-krát) a Sofia (26x).
polovici januára zaznamenal aj Poprad
zvýšenú návštevnosť nielen domácich
turistov, ale
tiež ľudí z Čiech, Poľska, Maďarska
a ďalších krajín. Do nášho regiónu
ich prilákal už 8. ročník tradičného
podujatia Tatry Ice Master na Hrebienku, ktoré tohto roku zaznamenalo rekordnú návštevnosť. Umelci
z desiatich krajín sveta tesali sochy
z viac ako 50 tón ľadu na tému
Zachráňme našu planétu a vrátili
sa aj do detstva, keď vytvorili rozprávkový svet ich očami. Viac ako
30 unikátnych sôch môžu turisti
obdivovať až do skončenia zimnej
sezóny. FOTO: Ľubo Vrťo
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FOTO: Marek Vaščura

Mestskí
policajti
sa nenudili

M

estská polícia Poprad zaznamenala začiatkom minulého roka
výrazné zmeny v organizácii práce. V snahe čo najviac priblížiť svoju činnosť k občanom posilnila najefektívnejšiu
formu poriadkovej policajnej práce, a to
pešiu obchôdzkovú službu. „Mesto bolo
rozdelené na päť okrskov, pričom každý má
svojho okrskára. Osobná a miestna znalosť
výrazným spôsobom zjednoduší plnenie
jeho úloh,“ uviedol náčelník MsP Poprad
Marián Gardoš.
V júni bol mestským zastupiteľstvom
mesta Poprad prijatý nový organizačný
poriadok mestskej polície. „V rámci tejto
zmeny došlo k navýšeniu počtu príslušníkov
mestskej polície na 50. Pri tomto početnom
stave dokáže mestská polícia čo najefektívnejšie plniť svoje zákonné povinnosti,“
vysvetľoval náčelník MsP.
Občania sa vlani na tiesňovú telefónnu linku mestskej polície obrátili
6 733krát. „Mestskí policajti riešili 3 454
priestupkov a zadržali priamo pri spáchaní trestného činu 12 páchateľov. Obmedzili
osobnú slobodu 4 osobám, po ktorých bolo
vyhlásené pátranie a vypátrali osobné motorové vozidlo, ktoré bolo ukradnuté v Nemecku a bolo po ňom vyhlásene pátranie
Interpolom,“ vyzdvihol M. Gardoš.
Mestská polícia vykonávala počas
celého roka dohľad nad bezpečnosťou

Mestskí policajti v Poprade
zaznamenali v minulom roku
výrazné zmeny v organizácii práce
a v rámci Slovenska dosiahli
viacero prvenstiev v snahe zlepšiť
svoju činnosť smerom k občanom.
Zaznamenali viac ako 6 000
telefonátov na tiesňovú linku
a riešili viac ako 3 400 priestupkov.
detí počas prechádzania cez priechody
pre chodcov v blízkosti základných škôl.
Mesto Poprad v roku 2019 nezabudlo ani
na modernizáciu vybavenia mestských
policajtov a tiež na skvalitnenie služieb.
„Okrem obnovy výstrojných súčiastok
a zakúpenia ochranných protiúderových
kompletov sa môžeme ako prví na Slovensku pýšiť elektromotocyklami, ktoré predstavujú nielen ekologický, ale pri súčasnej
hustote cestnej dopravy jeden z najefektívnejších dopravných prostriedkov. Taktiež,
ako jedna z prvých mestských polícií v rámci SR, máme nepretržitý online prístup do
centrálnej evidencie motorových vozidiel
evidovaných v Slovenskej republike a do
služobných motorových vozidiel pribudli mobilné zariadenia, ktoré zabezpečujú
nepretržitý prístup do všetkých evidencií
potrebných pre činnosť policajtov priamo
v teréne. Do výbavy vozidiel mestskej polície boli zaradené aj prenosné defibrilátory.
Taktiež všetky externé defibrilátory umiestené na území mesta Poprad sú elektronicky monitorované mestskou políciou, ktorá
sa stala súčasťou záchranného systému
tiesňovej linky 112,“ ozrejmil náčelník MsP
Poprad Marián Gardoš a dodal: „Došlo tiež
k rozšíreniu a modernizácií kamerového
systému. Mestskej polícií pribudlo ďalších
11 kamier a týmto sa ich počet rozšíril na
súčasných 53.“			
(mav)
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Aj hasiči bilancovali
svoju činnosť
Sú všade tam, kde ich ľudia potrebujú. Hasiči spod Tatier absolvovali
v minulom roku stovky výjazdov. Zachraňovali majetky, pomáhali
ľuďom, ale aj zvieratám. Rok 2019 vyšperkovali už 16. titulom majstra
Slovenska v hasičskom športe.

P

opradskí hasiči majú za sebou
rušný rok. Zasahovali spolu až
722krát. Nehasili len požiare, ale
boli nápomocní aj pri nehodách či iných
mimoriadnych udalostiach. „V roku 2019
sme hasili 156 požiarov, čo je oproti roku
2018 nárast o sedem. Z pohľadu škody
na majetku boli najväčšie požiare v okolitých obciach. Napríklad v Hranovnici
sme hasili požiar troch rodinných domov
a jedenástich hospodárskych budov. Rozsiahli požiar bol aj v Tatrách pod Tatranskými zrubmi a v apríli aj v katastri obce
Kravany, kde horel les,“ vymenúval riaditeľ OR HaZZ v Poprade Ondrej Šproch.
Lesných požiarov bolo celkovo deväť.
Pri vzniku požiarov opäť úradovala
nedbanlivosť či zlý technický stav vykurovacích telies. „Takýchto požiarov
bolo celkovo 19 a hlavne v rómskych osadách. Neustále upozorňujeme občanov
na to, aby si dávali čistiť komíny, ale hlavne, aby si správne nainštalovali spotrebiče na tuhé palivo. Situácia sa však opakuje. Podobne je to aj s vypaľovaním trávy,
čo je zakázané a ľudia to nerešpektujú,“
zdôraznil O. Šproch.

Hasiči často vyrážali k dopravným
nehodám. „V tejto súvislosti musím spomenúť nedávnu hromadnú dopravnú
nehodu na diaľnici D1 medzi Spišským
Štvrtkom a Popradom. Zrazilo sa tam
19 vozidiel a jeden autobus. Na tomto
úseku je problém opakujúci sa najmä pri
snehu a silnom nárazovom vetre,“ povedal riaditeľ popradských hasičov.
Výnimočné nebývajú ani ekologické
havárie a hasiči často pomáhajú zvieratám. „Zasahovali sme aj pri zachraňovaní dobytka, ktorý upadol do maštaľného
hnoja a stretávali sme sa s rôznymi kurióznymi prípadmi. Keď nás však niekto
požiada o pomoc, tak sme povinní mu
pomôcť pri ochrane života, zdravia, majetku občanov a životného prostredia,“
vyzdvihol O. Šproch, ktorý sa pochválil
aj ďalším úspechom v rámci hasičského
športu: „Naše družstvo OR HaZZ sa stalo
v roku 2019 už po 16× majstrom Slovenska
rovnako, ako medzi jednotlivcami Marián Rerko. Naši príslušníci taktiež dopĺňali
reprezentáciu SR na majstrovstvách sveta, ktoré boli Rusku. V celkovom hodnotení tam obsadili pekné 4. miesto.“ (mav)

sobotu 29. februára sa
na Slovensku budú konať
voľby do Národnej rady SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. V Poprade bude 40 volebných okrskov
pre 41 718 oprávnených voličov.
Všetky informácie k voľbám do
NR SR sú uverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra,
prípadne na webovom sídle
mesta Poprad, kde sa nachádza aj podrobný zoznam ulíc
a okrskov.
opradčania od 13. januára opäť hlasujú v súťaži
spoločnosti Lidl o vybudovanie
nového detského ihriska Žihadielko v hodnote 87 tisíc eur
pre deti vo vekovej kategórii
2-12 rokov. Obyvatelia môžu
ešte do 29. februára do polnoci svojím hlasovaním získať pre
svoje mesto ďalšie moderné
detské ihrisko a to prostredníctvom webovej stránky zihadielko.sk, kde sú aj podrobné informácie.
laty
vodičov
štyroch
dopravcov v Prešovskom
kraji sa od 1. januára 2020
navýšili a to presne o desať
percent. PSK navýšil mzdy
všetkým svojim dopravcom
vrátane SAD Poprad.
oncom januára zavítala
aj do Popradu najmladšia šéfkuchárka s Michelinovou
hviezdou v nemeckej histórii
gastronómie Julia Komp. Piata
LadyChef predstavila technicky
veľmi náročné a prepracované
menu plné exotických chutí,
ktoré odráža jej cesty okolo sveta.
FOTO: Marek Vaščura
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Návštevníkov
múzea sprevádza
moderný pomocník

KULTÚRA

N
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ový prvok je určený predovšetkým individuálnym návštevníkom, ktorí z rôznych dôvodov
majú ťažkosti s čítaním sprievodných textov
a popisov v expozícii – seniorom, či zrakovo postihnutým návštevníkom. Audio sprievodca je tiež k dispozícii všetkým návštevníkom, ktorí o službu prejavia záujem. „Zvuková stopa v slovenskom jazyku má 57 minút
a 50 sekúnd a v expozícii je s tým spojených 30 zastavení.
Samotné body majú v priemere okolo jednej minúty 45 sekúnd. Najkratší bod je pod číslom 126, má minútu a osem
sekúnd a hovorí o vývoji peňazí po II. sv. vojne. Najdlhším
bodom je bod číslo 114, ktorý hovorí o tzv. poľskom zálohu. Ten má 2 minúty a 59 sekúnd. Najkratšie sa návštevník
zdrží v miestnosti venovanej Gánovciam, kde strávi 7 minút a 48 sekúnd a v miestnosti venovanej archeológii sa
zdrží najdlhšie, v dĺžke 16 minút a 25 sekúnd. Návštevník
si po zadaní čísla od 101 do 130 vypočuje zvukovú nahrávku v slovenčine, ktorá ho komplexne prevedie expozíciou
a oboznámi s dejinami Popradu a okolia. Zvukovú stopu
načítal Lukáš Šepták z Prešova. Text vychádza zo sprievodných textov, ale bol doplnený o nové informácie a zaujímavosti,“ uviedol kurátor numizmatiky Podtatranského
Bude
múzea v Poprade Pavol Minarčák a pokračoval: „Služrozprávať
ba nie je spoplatnená. Audio
cudzími
sprievodcu dostane návštevjazykmi
ník na požiadanie k vstupenke za finančnú zálohu, ktorá
mu bude po prehliadke expozície a odovzdaní zariadenia vrátená. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“
Múzeum tak po rekonštrukcii priestorov vyslalo jasný signál, že služby pre návštevníkov chce naďalej modernizovať a skvalitňovať. „Tento projekt sme sa rozhodli
pripraviť ešte v roku 2018. Cieľom mali byť návštevníci, ktorí majú z rôznych dôvodov ťažkosti s čítaním textov. Fond
na podporu umenia ho podporil sumou šesť tisíc eur, za
čo sa podarilo zakúpiť nabíjaciu stanicu s príslušenstvom
a osem kusov audiosprievodcov s príslušenstvom. V súčasnosti ide iba o slovenskú mutáciu textu, pretože služba bola
spustená v závere minulého roka. Pripravili a podali sme
však už projekt na rok 2020. Ten sa bude zaoberať druhou
fázou, v ktorej chceme dokúpiť ďalších audiosprievodcov do
celej nabíjacej stanice, nakoľko je tam priestor pre 24 kusov.
Zídu sa najmä v lete, kedy sa očakávajú väčšie skupiny návštevníkov. Pri tej príležitosti pripravujeme anglickú mutáciu
a neskôr pribudnú aj ďalšie jazyky,“ ozrejmil P. Minarčák.

Podtatranskému múzeu
v Poprade sa podarilo zakúpiť
8 kusov moderných audio
sprievodcov s nabíjacou stanicou
a opäť tak zmodernizovalo stálu
expozíciu „Poprad a okolie
v zrkadle vekov“.

Novú pomôcku si návštevníci chvália a je vhodným
doplnkom aj podľa slov lektora múzea Adama Vanečka.
„Som tu ako lektor zatiaľ sám a nemám vždy možnosť ísť
s návštevníkom do expozícií a poskytnúť výklad. Audiosprievodca však ponúka maximálny zážitok aj napriek tomu, že
do toho nevstupuje osoba lektora. Ovládanie prístroja je
jednoduché. Návštevník si ho musí zavesiť na krk, aby ho
možným pádom nepoškodil, avšak nestačí len stlačiť číslo
bodu, ale je potrebné potvrdiť ho tlačidlom Play. Tlačidlá
sú aj v Braillovom písme pre nevidiacich a slabozrakých,“
(mav)
zhrnul.						

FOTO: Marek Vaščura
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Strhujúce
príbehy
Vincenta
Hložníka
v Tatranskej
galérii
Tatranská galéria si v tomto roku pripomenie 60. výročie od svojho založenia. Oslavovať chce
umením. Od začiatku roka ponúka kvalitné výstavy a aktuálne jej dominuje prierez tvorby
Vincenta Hložníka – výnimočného slovenského maliara, grafika, ilustrátora, sochára a pedagóga.
Jeho strhujúce príbehy odkrývajú aj dlho zabudnuté hodnoty.

V

ýstava Vincenta Hložníka nesie názov Strhujúce
príbehy a bola otvorená pri príležitosti stého výročia narodenia autora. Ten patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov výtvarného umenia. „Toto výročie
sme chceli umocniť vo fantastických priestoroch Tatranskej
galérie, pretože autorove monumentálne diela tu vyniknú.
Sú nadčasové,“ povedal kurátor výstavy Milan Mazúr.
„Nie sú tu len obrazy, ale aj rôzne tematické oblasti, ktorým
sa Vincent Hložník venoval. Či už je to klasická maľba, grafika, ilustrácie či známková tvorba,“ spresnila riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.
Po rokoch môže verejnosť obdivovať aj návrhy vitráží,
ktoré V. Hložník v polovici 80. rokov navrhol pre Konka-

tedrálu Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Nikdy
nedošlo k ich realizácii. Zapadli prachom a len nedávno
boli náhodne objavené. „Tieto návrhy dal vypracovať vtedajší dekan, ktorý oslovil Vincenta Hložníka. Sú originálne a v mierke 1:1. Išlo o osemnásť návrhov, no v galérii je
vystavených jedenásť. Sedem nám chýba, ale ja verím, že
vypátrame aj tie. Bol by som rád, keby sme potom ozdobili konkatedrálu týmito vitrážami, ktoré premenia priestor
do sakrálna,“ prezradil dekan Rímskokatolíckej farnosti
v Poprade Ondrej Borsík.
Vincent Hložník patril do generácie umelcov 2. sv. vojny a mladej avantgardy. „Vojnu prežil v Prahe ako študent
na vysokej škole. Veľmi ho to poznačilo a prenášal to aj do
svojej tvorby. Jeho posolstvo je v dielach cítiť,“
podotkol M. Mazúr.
V Tatranskej galérii sa rozhodli okrúhle
výročie vzniku tejto inštitúcie osláviť tak,
že návštevníkom ponúknu tie najlepšie
výstavy. Zámerom je v prvom rade ukázať slovenských klasikov, ku ktorým patrí aj
Vincent Hložník. Výstava jeho diel potrvá
do 15. marca. 			
(mav)

KULTÚRA

Odhalené
návrhy
vitráží
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FOTO: Katarína Plavčanová, Beáta Kalinová

Bodku za bohatým kultúrnym programom
Popradských Vianoc dal v januári jedinečný
klavirista Jozef Hollý, ktorý sa publiku predstavil
so svojou kapelou Band & String Quartet.

J

eho elektrizujúce klavírne predstavenia charakterizuje
virtuozita v spojení s plným nasadením. Umelec prináša
divákom omnoho viac ako len koncert, viac ako klasické
diela v dokonalej harmónii s džezom a popom. Aj v Poprade
predviedol zmes rôznorodej hudby.
Jozef Hollý (na foto) precestoval takmer celý svet. Teraz koncertuje najmä na Slovensku. Mal asi štyri roky, keď jeho otec
priniesol z pôjda starý zaprášený nástroj, ktorý sa vraj na klavír
ani nepodobal. „Doteraz neviem, čo to bolo. Mal pliešky a kladivko a vyludzoval zvuk, ktorý sa mi ako dieťaťu páčil. Hral som sa
na koncertného virtuóza, aj keď si myslím, že som tým každému
liezol na nervy,“ zaspomínal. Keďže od nástroja takmer neodchádzal, rodičia usúdili, že by z neho niečo mohlo byť. A teraz
bývajú jeho koncerty vypredané. „Myslím, že každý si príde na
svoje. Skladby sa snažím robiť tak, aby boli blízke ľuďom a aby cítili, čo všetko sa dá s klavírom a s hudbou urobiť,“ dodal.
Mix hudby, svetla, obrazu, audiovizuálnych doplnkov, akým
je i detailný záber na klaviatúru, prináša divákom nielen umelecký, ale aj technický zážitok. „Životom kráčam tak, ako každý,
po bielych, aj po čiernych klávesoch. Byť hudobníkom je ťažká
cesta. Výhodou mojej práce však je, že ma napĺňa. Pred každým
vystúpením bojujem s prirodzenou trémou, aby som nesklamal
publikum a ani seba a aby ľudia odchádzali s pocitom, že dostali viac, ako čakali. Publikum je pre mňa tou najväčšou oporou,“
uzavrel klavirista Jozef Hollý. 			
(kpa)

Zo školských lavíc

KULTÚRA

Hviezdoslavov Kubín
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K

oncom januára sa v ZŠ s MŠ na Komenského ul.
v Poprade uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastňujú sa jej najskôr všetci žiaci v triednych kolách.
Tí najlepší postúpia do školského kola. V 1. kategórii
2.-4. ročníka si zasúťažilo spolu 26 žiakov. O tom, kto postúpi do obvodového kola rozhodovala porota v zložení
Mária Šimková, Beáta Kalinová a Vlasta Kopaničáková.
Poéziu si vybralo 21 žiakov a porotu najviac zaujali:
1. Aurora Torozi 4.C, 2. Nela Padarasová 2.A a 3. Natália
Ilenčiková 3.C.
Prózu prednášalo päť žiakov a prví traja sa umiestnili nasledovne: 1. Katarína Šavelová 4.A, 2. Eva Gulasová
3.B, 3. Sofia Mrázová 3.B a Zuzana Oravcová 2.B.
Mária Šimková

N
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• Tatranská galéria v Poprade •
VÝSTAVY | • Vincent Hložník - Strhujúce príbehy | Rozsiahla výstava
(maľba, kresba, grafika) obohatená
o návrhy vitráží pre Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
Výstava potrvá do 15. marca 2020.
• Lego v galérii | Veľká výstava lega
s možnosťou aktívnej hry pre rodiny
s deťmi. Výstava potrvá do 22. marca
2020.
STÁLA EXPOZÍCIA | • Odkryté hodnoty app | Vynovená stála expozícia
s použitím aplikácie 130 diel zo zbierkového fondu TG.
TATRANSKÁ GALÉRIA – ARTKLUB
• Anjel Vianoc 2019 | Výstava detskej
výtvarnej tvorby, z celoslovenskej súťaže potrvá do 1. marca 2020.
INÉ PODUJATIA | • Nedeľné tvorivé
dielne - 23. 2. 2020 od 14. do 16. hod.
• VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC •
VÝSTAVY | • Martin Činovský - Monumentalita miniatúry | Výber
z tvorby výtvarníka, grafika a rytca
Martina Činovského. Výstava potrvá
do 8. marca 2020.
STÁLA EXPOZÍCIA | • Tatry v umení |
Kolekcia vybraných diel zo zbierok TG.
• GALÉRIA FERDINAND KATONA •
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi.
Podtatranské múzeum
v Poprade
PODUJATIA | • 11. - 16. februára Národný týždeň manželstva - aj v pobočke v Sp. Sobote.
VÝSTAVY | • 7. februára - 31. mája
Herbár – farebná cesta za poznaním
| výstava prezentuje genézu obsahoDivadelné fašiangy 2020
vej náplne pojmu herbár spojením
15 jubilejné
zbierkových fondov
botaniky a kniž19.1.

Divadlo mladých Šuňava
Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON

Divadelné fašiangy 2020

26.1.

Divadlo Commedia Poprad
Sergius Piasecki: ZÁPISKY DOSTOJNÍKA ČERVENEJ ARMÁDY

2.2.

Divadlo na doske Prešov
Martin Kukučín: RYSAVÁ JALOVICA

9.2.
19.1.

15 jubilejné

Divadlo
namladých
opätkoch
Sp. N. Ves
Divadlo
Šuňava
Geraldine
Aron: Tajovský:
TO JE OHROMNÉ,
MILÁČIK!
Jozef Gregor
ŽENSKÝ ZÁKON

16.2.
26.1.

Rádobydivadlo
ČR
Divadlo
CommediaKlapý
Poprad
Sergius Piasecki: ZÁPISKY
DOSTOJNÍKA
ČERVENEJ ARMÁDY
Maxim
Gorkij: VASSA

2.2.
23.2.

Divadlo
na doskeShanti
PrešovPrievidza
Divadlo
A a Divadlo
Martin
JALOVICA
JeanKukučín:
Baptiste RYSAVÁ
Moliere: LAKOMEC

9.2.
1.3.

Divadlo
na EXIL
opätkoch
Sp. N. Ves
Divadlo
Pardubice
ČR
Geraldine Aron:
TO Bedos:
JE OHROMNÉ,
MILÁČIK!
Nicolas
DO STENY

16.2.
8.3.
23.2.
15.3.
1.3.
8.3.
15.3.

Rádobydivadlo
KlapýPoprad
ČR
Divadlo Commedia
Maxim Gorkij: VASSA
Stefan Canev: JANA Z ARCU, BOH a KAT
Divadlo A a Divadlo Shanti Prievidza
Sp. N.Ves
JeanDivadlo
Baptiste KONTRA
Moliere: LAKOMEC

Nick Reed: LIFE KOUČ

Divadlo EXIL Pardubice ČR
Nicolas Bedos: DO STENY

Predstavenia sa konajú v divadelnej sále
Divadlo Commedia Poprad
v Spišskej
každú
nedeľu
18:00.
Stefan Sobote
Canev: JANA
Z ARCU,
BOH o
a KAT
Divadlo KONTRA Sp. N.Ves

Vstupenky
a info:
Nick
Reed: LIFE
KOUČ
Vlado Benko - tel.: 0903 825050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk
MIC Poprad
- tel.: 052 16186,
052 7721700,
e-mail: info@visitpoprad.sk
Predstavenia
sa konajú
v divadelnej
sále

v Spišskej Sobote každú nedeľu o 18:00.

Podujatie sa koná s podporou Mesta Poprad.
Vstupenky a info:
Vlado Benko - tel.: 0903 825050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk
MIC Poprad - tel.: 052 16186, 052 7721700, e-mail: info@visitpoprad.sk

ničného fondu Podtatranského múzea
v Poprade. | • 28. februára - 31. júla |
Sèlection/Výber - projekt predstaví
multimediálnu výstavu, výber z tvorby
výtvarníka Mareka Ružinského. Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. 2. o 17. hod.
STÁLA EXPOZÍCIA | • Poprad a okolie
v zrkadle vekov
Pobočka Spišská Sobota
VÝSTAVY | • 11. 2.–1. 3. Netradično –
tradičná svadba - Autorská výstava
návrhárky a výtvarníčky Ivety Košíkovej
pri príležitosti Národného týždňa manželstva 2020
STÁLE EXPOZÍCIE | • Cechy a remeslá
na hornom Spiši - prezentuje zbierky
cechového charakteru.
• Meštianske bývanie - expozícia prezentuje pracovňu (prezidentský salónik), spálňu, bytové a odevné doplnky
meštianskej rodiny.
• Vznešenosť a pokora - sakrálne
historicko-umelecké pamiatky zo
17.-19. storočia.
• Osobnosti Spišskej Soboty - stála
výstava
• Podtatranská knižnica •
Výstavy | • Podtatranská ul. č. 1 do
26. februára: Jarmila Zacher-Pajpachová & Shamim Mohammadi. | •
Sobotské námestie - Oddelenie umenia od 17. februára do 27. marca: Zasaď dom, postav strom - výstava ZUŠ
Štefánikova | • Centrum – oddelenie
pre deti: S knihou ma baví svet –
5. ročník (stála výstava) - výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a MŠ
• Podtatranská ulica 1, Centrum
podujatia so školami
Podujatie mesiaca: Dystopický svet
- Určené pre 9. ročník ZŠ a študentov
SŠ. Termín po dohode s pedagógmi.
| • V pondelok 17. februára o 17. hod.
Literárny večer s dielom Štefana
Krčméryho - pripomienkový večer
k 65. výročiu úmrtia slovenského
básnika, historika a kritika - verejnosť
mesta Poprad | • V utorok 25. februára
o 17. hod. Z rozprávky do rozprávky
- čítanie rozprávok pre predškolákov
Národný
týždeň
manželstva
(10.–16. 2.) | • V pondelok 10. februára
o 17. hod. (o 16. hod. v Oddelení umenia v Sp. Sobote a v Pobočke Juh 1)

KULTÚRA
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Kam za kultúrou...
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Večer o láske a manželstve s láskou
a manželmi - večer pre manželské
páry | • V stredu 12. februára o 17. hod.
Príbeh lásky z histórie - priblíženie
manželstva – Frida Kahlo a Diego Rivera. | • V piatok 14. februára od 8. do
18.30 hod. (od 9. do 17. hod. v Oddelení umenia v Sp. Sobote a v Pobočkách
Juh 1 a 3) Rande v knižnici - prežite
výnimočný deň so svojou polovičkou
v objatí medzi knihami.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Vo štvrtok 13. februára o 10. hod.
Hodina informačnej výchovy pre
materské školy a hodina muzikoterapie - ako sa staráme o knihy, čo je to
knižnica, kto je spisovateľ a kto ilustrátor. | • V stredu 19. februára o 10. hod.
Fašiangové posedenie - Dámsky
klub | • V stredu 12. februára o 10. hod.
Národný týždeň manželstva: Betty Mac Donald: Vajce a ja - čítanie Dámsky klub

Pobočka Juh 1
Každý piatok od 14. do 17. hod. pre
všetky deti ZŠ Hravé piatky v knižnici - Sprav si úlohy v knižnici, zabav
sa a maj voľný víkend! | • Vo štvrtok
13. februára o 16. hod. Národný
týždeň manželstva: Hana & Jozef
- o manželstve našej herečky a aktivistky Hany Gregorovej a jej manžela,
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského | • V utorok 18. februára o 16. hod.
Poďme sa rozprávať: Fašiangy
• Galéria Scherfelov dom
vo Veľkej •

Vladimír Šipoš – Fragmenty - mestské uličky, portréty, zátišia, prírodne
scenérie, žánrové výjavy - výstava trvá
od 10. januára do 29. februára.
• Podtatranské osvetové
stredisko v Spišskej Sobote •

Február 2020 | • Rómska paleta – celoštátna výstava prác rómskych žiakov.
Február 2020 | • Nikto nemá právo mi ubližovať – výtvarná súťaž | •
V stredu 26. a vo štvrtok 27. februára
Hviezdoslavov Kubín – obvodné
kolá v Podtatranskej knižnici v spolupráci so Školským úradom Poprad
a V. Slavkov.

21

Mesačník

POPRAD

FOTO: Marek Vaščura

Nové bodovanie
dalo tanečníkom
zabrať

Po roku sa v Poprade stretla tanečná
špička na Majstrovstvách Slovenska
v desiatich tancoch. Domáci klub Solus
Dance Acadamy pripravil pod záštitou
primátora mesta Poprad Antona Danka
kvalitné podujatie nielen pre tanečníkov.

V

poslednú januárovú sobotu prebiehali v Aréne Poprad tanečné súťaže už od samého rána. Súťažilo sa
v ôsmych kategóriách. Medzi účastníkmi nechýbali
ani popradské kluby. „Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo
105 párov z celého Slovenska. Náš klub reprezentovali Juraj
Pavličko a Tereza Ďurtová, ktorí v kategórii dospelých skončili za bránami finále na peknom siedmom mieste,“ uviedol
organizátor a riaditeľ Solus Dance Academy Jozef Solus.
Medzi seniormi zabodovala aj dvojica z Popradu –
Pavol Zalom a Blažena Zalomová, ktorí obsadili druhé
miesto. V novom systéme hodnotenia nebolo jednoduché presadiť sa. „Po prvýkrát boli pretekári hodnotení systémom 3.0, čo je vlastne bodové hodnotenie podobné krasokorčuľovaniu,“ vysvetľoval J. Solus. Titul v kategórii mládež obhájili Patrik Buda a Silvia Budová z TK UNI-DANCE
Bratislava.
Slávnostnú atmosféru záverečného galavečera umocnil sprievodný program, v ktorom vystúpila acapella For
You a tiež špičkový tanečný pár ovenčený svetovými
úspechmi - Laura Zmajkovičová a jej partner Massimo
Arcolin.
Majstrami Slovenska sa v Poprade medzi dospelými
stali napokon Matej Štec a Elena Popova z TK UNI-DANCE
Bratislava, ktorí podobne ako ich mladší kluboví kolego-

via, obhájili prvenstvo z minulého roka. A rovnako ako
vlani, aj tentokrát za nimi len o vlások zaostala dvojica
z TC Fortuna Poprad Dušan Gruľa - Giada Cragnolini (na
foto). „Dúfam, že do tretice to už prelomíme a že to konečne
vyjde aj na prvé miesto,“ nádejal sa D. Gruľa. „Nemysleli sme
na výsledok. Snažili sme sa zo seba vydať všetko. S naším
vystúpením sme veľmi spokojní, užívali sme si to,“ dodala
(mav)
G. Cragnolini.				

Basketbalistky
chcú doma vyhrávať
Basketbalistky BAM Poprad odohrali všetky tri januárové zápasy
1. ligy žien a junioriek na domácej palubovke. Pripísali si dve
výhry a jednu prehru. Trénera Petra Stavěla trápia „hluché“ miesta
v súťaži.

ŠPORT
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ok 2020 odštartovali popradské basketbalistky v druhý
januárový víkend v Aréne Poprad výhrou nad Trnavou
72:51. ďalší duel proti Starej Turej odložili až na 31. mája.
Po viac ako mesiaci bolo ťažké dievčatá motivovať na súťažný
zápas. „Tak to aj na začiatku vyzeralo. Neskôr som bol už spokojnejší a hrali sme tak, ako si predstavujem,“ povedal po zápase
s Trnavou tréner BAM Poprad P. Stavěl. V tíme po novom roku
nenastali výrazné zmeny. „Myslím si, že káder máme silný a nie je
potrebné do neho nejako zasahovať. Pracujeme s mladými dievčatami a občas hráme nedisciplinovane. To je ale v tomto veku
normálne. Tím je učenlivý a ja v ňom vidím veľkú budúcnosť,“ dodal tréner Popradu.
Prešli ďalšie dva týždne bez súťažného zápasu a Popradčanky narazili na svojho niekdajšieho rivala z Extraligy – Slovan

Bratislava. V piatok 24. januára sa hralo v telocvični ZŠ Komenského a domáce hráčky prehrali o tri body 50:53, pričom polčas vyhrali o šesť bodov. „Táto prehra nás mrzí, pretože to bol
vyrovnaný zápas. Boli sme navyše v plnej zostave a prehru som
nečakal,“ hodnotil P. Stavěl. O dva dni neskôr sa postavili jeho
zverenkyne proti juniorkám zo Slovana. Tu si zahrali hráčky,
ktoré mali za sebou menej zápasov a zvládli to na jednotku.
Zvíťazili 75:41 a odčinili nešťastné piatkové zaváhanie. Ďalší
domáci dvojzápas je na programe 15. a 16. februára proti dvom
banskobystrickým zástupcom 1. ligy. „Pre mňa sú takéto dlhé
pauzy nezmyslom, ale musíme sa tomu prispôsobiť. Prvá štvorka
nie je nereálnym cieľom, to by sme ale museli podávať trochu iné
výkony, ako naposledy proti A-čku Slovana,“ uzavrel tréner BAM
(mav)
Poprad Petr Stavěl.				
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Želá si postup pre
fanúšikov
V strede druhého januárového týždňa odštartovali
futbalisti FK Poprad prípravu na jarnú časť II. ligy,
v ktorej okupujú štvrtú priečku so sedembodovou
stratou na prvú Banskú Bystricu. Tím po odchode
Mareka Petruša prevzal staronový tréner Jaroslav
Belejčák, ktorý sa pod Tatry vrátil po roku a pol.

J

aroslav Belejčák spolupracuje so svojím asistentom
Petrom Ďurišom, ktorý až do príchodu nového trénera dočasne viedol A-tím FK Poprad. „Máme podobný
pohľad na futbal, prípravu i vedenie zápasov. Nemal som
problém prijať túto ponuku. Klub chce viac pracovať s domácimi a mladými hráčmi a to ma oslovilo. V hernej príprave je
dostatok zápasov, v ktorých dávame každému príležitosť. Na
sústredení v Turecku to celé vyvrcholí,“ povedal ostrieľaný
63-ročný kormidelník.
V porovnaní s jesennou časťou chýba v kabíne „orlov“
český obranca Adam Pajer a nedávno ohlásil koniec kariéry aj skúsený Štefan Zošák. Medzi Popradčanov však zavítala nová posila z Nigérie. 25-ročný stredopoliar Wisdom

Lyžiari oslávili
deň snehu

O

Uda Kanu (na foto) Slovensko dobre pozná, pretože tunajšie trávniky brázdi už od roku 2016. Hrával v Spišskej Novej
Vsi i Interi Bratislava, vyskúšal si Fortuna Ligu v drese Zlatých Moraviec a cez Vranov nad Topľou putoval pod Tatry.
„Som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou tímu FK Poprad.
Spoluhráči majú vysoké ambície podobne ako ja,“ povedal
Nigérijčan a dodal: „Ľudia tu majú futbal radi a ja verím, že
sa im naša hra bude páčiť. Chcel by som fanúšikom dopriať
postup do Fortunaligy.“
Jedenásť prípravných zápasov si naplánovali zverenci
Jaroslava Belejčáka počas zimnej zaberačky. Prvý ostrý zápas ich čaká už 4. marca v rámci štvrťfinále Slovnaft Cup-u
(mav)
na pôde fortunaligovej Dunajskej Stredy. 		

Svetový deň snehu oslávilo 45 krajín sveta a pod Tatrami
takáto oslava nemohla chýbať. Športové stredisko detí
a mládeže Poprad – Tatry zorganizovalo v januári 7. ročník
verejných pretekov v obrovskom slalome Kubašok Cup
2020, na ktorých sa predstavilo takmer 300 pretekárov.

tom, že to na lyžiach kedysi nebolo vôbec jednoduché, presvedčili doboví lyžiari a milovníci histórie. „Vedieme k tomu aj deti, aby videli, ako sa začalo
kedysi lyžovať so starými koženými lyžiarkami a drevenými
lyžami. Deti to nadchlo,“ uviedla organizátorka podujatia
a predsedníčka ŠSDM Poprad – Tatry Viera Kundisová. „Na
takýchto lyžiach som stál prvýkrát a musím povedať, že si vážim tie, ktoré mám doma,“ priznal dobový lyžiar Ivan Chlebovec. „Je to pekná spomienka, ale hlavne neopakovateľný
zážitok,“ dodala jeho kolegyňa na svahu Tereza Trgiňová.
Potom sa už začalo naplno súťažiť a odmena neminula nikoho. Z menšieho kopca sa pustili tí najmenší, ktorí

sa zhodli: „Milujeme zimu a sneh!“ O čosi vážnejšie preteky
to boli na hlavnej trati, kde si už merali sily viaceré talenty slovenského lyžovania. „Neboli tu len registrované deti
z klubov, ale nadpolovičnú väčšinu tvorili amatérski lyžiari,
ktorí sa učili lyžovať v krúžkoch alebo s rodičmi. Odmenou
bola pre každého účastnícka medaila, tričko s témou podujatia a vecné ceny. Najpočetnejšiu kategóriu tvorili práve tí
najmenší a mali sme tu aj dva a pol ročné bábätko,“ zhrnula
V. Kundisová.
Absolútnym víťazom 7. ročníka Kubašok Cup 2020 sa
stal napokon junior Ján Mareček z domáceho a usporiada(mav)
teľského klubu, časom 30.47s. 		
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Januárové
rošády medzi
kamzíkmi

U

Január bol v šatni hokejistov HK Poprad rušný z pohľadu pohybov v kádri. Klub bol
aktívny v rámci hráčskych výmen a vyšli mu aj legionárske ťahy.
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ž v uplynulom roku sa roztrhlo vrece s výmenami
hráčov, keď za Andreasa Štarucha putoval pod Tatry
zo Zvolena Lukáš Handlovský. Prvá výmena nového
roka sa uskutočnila na trase Michalovce – Poprad. Za Jána
Ťavodu prišiel medzi „kamzíkov“ prvý Holanďan v lige
Mike Dalhuisen (na foto). V januári odohral za Poprad
osem zápasov a ako obranca si v nich pripísal tri góly. Dva
do siete Banskej Bystrice. „V Poprade je dobrá nálada, každý chápe systém, ktorý od nás tréner vyžaduje a to sa odráža
na hre, výsledkoch i pohode v tíme. Som tu a verím vo veľké
veci, ktoré môžeme s týmto tímom dosiahnuť,“ vyhlásil M.
Dalhuisen v novom pôsobisku.
O deň neskôr ako Dalhuisen dorazili do tímu Petra Mikulu
dvaja zámorskí hráči. Američan Jimmy Lodge a jeho krajan s kanadským pasom Adam Larkin. Kým prvý menovaný sa v Poprade ohrial iba pár dní, odohral dva zápasy
a v prvom z nich dokázal skórovať, bratranec slávneho
Dylana Larkina z NHL – Adam sa v novom tíme uchytil.
Takisto si otvoril strelecký účet hneď v prvom zápase,
v ktorom nastúpil a odvtedy je platnou posilou defenzívy.

„Dúfal som, že svojím príchodom ľudí poteším a podarilo sa
to hneď gólom. Je to tu úžasné. Ľudia sú priateľskí a všetci
v tíme nápomocní. Fanúšikovia vytvárajú perfektnú atmosféru,“ vyslovil slová chváli A. Larkin.
Poprad vymieňal ďalej. Z Trenčína prišiel odchovanec
Adam Lapšanský a opačným smerom sa vybral Lukáš
Paukovček. Medzi tým odišli v dôležitých zápasoch pomáhať susednej Spišskej Novej Vsi Štefan Fabian a Dávid
Romaňák. Prestupové obdobie v tomto ročníku Tipsport
Ligy končí 15. februára. „Kamzíci“ už stihli urobiť aj brankársku výmenu, keď Patrik Nechvátal odišiel na skusy do
Nových Zámkov a chrbát popradskej jednotke Tomášovi
Vošvrdovi kryje od 23. januára Matej Kristín. Poslednou
aktivitou klubu v januári bolo angažovanie Kanaďana
Pierra-Luca Merciera, ktorý pricestoval v stredu 29. janára
a už o deň neskôr pomohol tímu k výhre v Bratislave gólom do siete Slovana.
Popradčanom sa na rozhraní rokov darí. Pod vedením trénera Petra Mikulu sa vyšvihli na štvrté miesto a usadili sa
v prvej šestke, ktorá zaručuje účasť v play-off.
(mav)

V

o štvrtok 6. februára sa v Dome kultúry v Poprade konalo slávnostné vyhlásenie ankety Športovec roka mesta Poprad za rok 2019. Absolútnym víťazom sa stal hokejista Patrik Svitana, ktorý výraznou mierou pomohol HK Poprad
k vlaňajšiemu 4. miestu v Tipsport Lige a stal sa aj majstrom sveta v hokejbale. (Viac v marcovom čísle mesačníka Poprad).

T

radičná súťaž v športovej gymnastike o Vianočnú guľu a Cena Janka Červeňa na bradlách,
ktorá sa pravidelne koná v telocvični ZŠ na Dostojevského ulici v decembri, sa musela presunúť na
januárový termín kvôli rekonštrukcii priestorov
náraďovne. V 31. ročníku súťaže z domáceho klubu GY-TA Poprad zvíťazila v kat. ml. žiačok Nikola
Kolačkovská a medzi juniorkami a ženami Ema Husárová.

V

januári sa v telocvični ZŠ v Matejovciach
konal 21. ročník Ceny Popradu v stolnom
tenise za účasti hráčov z celého Slovenska.
Medzi jednotlivcami zvíťazil Matej Harabin
z Kežmarku a vo štvorhre boli najlepší Martin Milan z Letanoviec a Rastislav Tropp zo
Spišskej Belej.

V

olejbalisti VK Junior 2012 Poprad si po
prvýkrát v tejto sezóne 1. ligy mužov
Východ zahrali pod vysokou sieťou v Aréne Poprad. V sobotu 18. januára nastúpili
už na tretí vzájomný dvojzápas proti rivalovi zo Starej Ľubovne. V oboch dueloch
ťahali za kratší koniec a prehrali zhodne
1:3. FOTO: archív klubu
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Žiadna smrť
nemôže byť zlá,
ak jej predchádzal
dobrý život

F

abián Gordiak sa prihlásil
na tento svet 9. novembra
1940 v malebnej dedinke
Brutovce v Levočských horách. Vyrastal v roľníckej rodine, ktorá mu dala základy pre
jeho vzťah k prírode, ľuďom
a práci. Po ukončení strednej
školy v Levoči a Spišskej Novej
Vsi pokračoval v štúdiu v Pedagogickom inštitúte v Košiciach - odbor matematika,
fyzika a pracovné vyučovanie.
Po úspešnom štúdiu sa postavil za katedru v Základnej škole
v Spišskej Sobote. Svoju prácu
nesmierne miloval, považoval
ju za svoje poslanie. Bol zná-

my nielen svojím pedagogickým majstrovstvom, ale i ako
dobrý psychológ ľudských
duší a dobrý organizátor. Preto
zastával post riaditeľa v Základnej škole v Hranovnici a neskôr v Poprade v bývalej Základnej škole na Fučíkovej ulici.
Tu sa pričinil o založenie prvých plaveckých tried v Poprade s vynikajúcimi výsledkami
už v prvom roku ich existencie.
Keď bol študentom 2. ročníka, na inštitút prichádza
študovať mladá, hudobne nadaná študentka Anka. Obaja
hrali v študentskom orchestri - on na klarinete a ona na

3. 2. | PO
4. 2. | UT
5. 2. | ST
6. 2. | ŠT
7. 2. | PI
8. 2. | SO
9. 2. | NE
10. 2. | PO
11. 2. | UT
12. 2. | ST
13. 2. | ŠT
14. 2. | PI
15. 2. | SO
16. 2. | NE
17. 2. | PO
18. 2. | UT
19. 2. | ST
20. 2. | ŠT
21. 2. | PI
22. 2. | SO
23. 2. | NE
24. 2. | PO
25. 2. | UT
26. 2. | ST
27. 2. | ŠT
28. 2. | PI
29. 2. | SO
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Ekolekáreň - OC Forum
Aduscentrum - Nám. sv. Egídia 22/49
Adus - Poliklinika Adus
Medovka - Poliklinika Alexandra
Corrib
Adus - Poliklinika Adus
Limba - Západ
Styrax - Juh (pri Slovanete)
Adus - Poliklinika Adus
Limba - Západ
Lekáreň na AS
Diecézna sv. Lukáša,
Lekáreň na AS
Diecézna sv. Lukáša
Adus - Poliklinika Adus
Dr. Max - za Trhoviskom
Corrib
Dr. Max - Kaufland pri AS
Lekáreň - Nemocnica Poprad
Adus - Poliklinika Adus
Dr. Max - za Trhoviskom
Aduscentrum - Nám. sv. Egídia
Adus - Poliklinika Adus
Ekolekáreň - OC Forum
Lekáreň - Nemocnica Poprad
Tília - Poliklinika
Corrib

Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené
od pondelka do piatkaod 18. h. do 22. h.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. h.

husliach. Pri nej pocítil ozajstnú čo sa mu podarilo a z pôvodlásku muža k žene a po návrate ných 10 členov vznikla viac než
z povinnej vojenskej služby si 300-členná členská základňa.
povedali svoje áno. Spolu prežili Svojimi nápadmi zanechal ne54 rokov manželského súput- zmazateľnú stopu pri organiníctva. Ich manželstvo bolo za- zovaní množstva kultúrnych
vŕšené príchodom 2 detí – syna a športových podujatí. NezaMiroslava a dcéry Vierky. Keď sa budnuteľnou je súťaž Babička
vydali na svoju vlastnú životnú Spiša. Zaslúžil sa o obnovenie
púť, mohol sa tešiť zo 4 vnučiek. družby medzi seniormi PopraDnes, keby mohol, určite by du a Ústí nad Orlicí. Pre členov
povedal: „Žil som rád, nežil som JDS MsO Poprad zabezpečoval
nadarmo.“ Medzi svojimi blíz- kúpeľné liečby vo Vyšných Ružkymi a priateľmi oslovovaný bachoch a v Bardejove.
Jeho láskou bola aj história
„Fabo“, bol obdarovaný i zručnosťou svojich rúk, postavil sám a dejiny. Vykonal veľmi záslužrodinný dom v Spišskej Sobote nú prácu pre svoju rodnú obec,
i chatu na Dubine. Vďaka svojej keď spracoval jej históriu pod
energii stál pri zakladaní Zväzu názvom Brutovce – kronika
slovom i obrazom.
záhradkárov a stal
Spracoval aj históriu
sa jeho prvým predv Brutovsedom. V Spišskej
„Žil som rád, školstva
ciach, v Poprade –
Sobote spolupracoval so Zväzom
nežil som Spišskej Sobote
a históriu hasičstva
mládeže a pomáhal
nadarmo.“ v Sp. Sobote formou
pri budovaní Klubu
bulletinov.
Spramladých. So žiakom
coval
rodokmeň
Jankom
Žabkom
v r. 2000 obnovil činnosť Dob- rodiny Gordiakovcov a zorganirovoľného hasičského zboru zoval ich stretnutie vo svojom
v Spišskej Sobote a odvtedy za- rodisku.
Jeho odchodom sa však
znamenávajú bohatú športovú
a kultúrnu činnosť. Patril i k za- všetko skončilo. Odišiel nakladateľom Klubu Sobotčanov. vždy úžasný, múdry, energiou
V Spišskej Sobote sa podieľal stále nabitý, tolerantný, citlivý,
na činnosti drobnochovateľov, milujúci človek, ktorý svojou
studnicou
ale i ako včelár na Dubine. Dlhé nevyčerpateľnou
roky pracoval v okresnom vý- nápadov ponúkal len príjembore Telovýchovnej jednoty so né a obohacujúce zážitky. Do
snahou zabezpečiť rozvoj futba- posledných chvíľ naplnený oplu i cyklistiky. Bol i predsedom timizmom plánoval nové akcie
cyklistických pretekov Poprad – a podujatia. Žiaľ, koleso osudu
to zvrátilo inak. Odišiel. Tíško
Tarnov, Tarnov – Poprad.
Obom manželom bola srdcu a skromne, tak ako žil.
Milý náš Fabo, lúčime sa s teblízka hudba, najmä folklór. Vo
folklórnom súbore Vagonár pat- bou v mene členov Jednoty dôrili k zakladajúcim členom ľudo- chodcov na Slovensku, mestská
vej hudby. Aktívne pracoval vo organizácia Poprad. Za tvoju
výbore Zväzu protifašistických vykonanú prácu v prospech
nás, dôchodcov, ti úprimne ďabojovníkov.
Pred 10 rokmi bol poverený kujeme.
založením Jednoty dôchodcov
Česť tvojej svetlej pamiatke.
na Slovensku v meste Poprad,

Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia | Dr. Max - Kaufland (pri stanici) - Wolkerova ul. | Aduscentrum - Nám. sv. Egídia 22/49 |
Adus - Mnoheľova ul. 2 | Lekáreň - Nemocnica Poprad: Banícka 28 | Medovka - Poliklinika Alexandra - Tatranské námestie | Corrib
- Levočská ul. 26A | Limba - Západ - Podtatranská ul. 5 | Styrax - Juh (pri Slovanete) - Ul. L. Svobodu | Lekáreň na autobusovej
stanici - Wolkerova ul. 466 | Diecézna sv. Lukáša - Alžbetina ul. | Dr. Max - za Trhoviskom - Ul. 1. mája 30 | Tília - Poliklinika Banícka ul. 28.

SPOMIENKA

Pohotovosť v lekárňach

FEBRUár

Táto múdra myšlienka Miloša
Kopeckého platí 100 percentne
pre nášho priateľa, obetavého
človeka a dlhoročného predsedu
Jednoty dôchodcov Slovenska
v Poprade Fabiána Gordiaka,
ktorý 3. januára ukončil svoju
pozemskú púť.
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korálový
ostrov

Mária
(dom.)

Gedeon Majunke,
architekt, staviteľ,
rodák zo Spišskej
Soboty. Podieľal sa
na stavbách ako...
(dokončenie
v tajničkách krížovky
a osemsmerovky)

S U D O K U **

OSEMSMEROVKA
S K L A D A T E Ľ K A
P A N A M A
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ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
KOKETNOSŤ, KOPAČKA, KORMORÁN, KRÁSA, LAPÁLIE, LEKÁRNIČKA, LENIVEC,
MAKAR, NÁLADA, ORGÁN, PANAMA, PITVOR, POKROK, POLIAK, PORCELÁN,
PRIEKOPA, PROGRESIVITA, RARITA, RUMUN, SAMOPAL, SAMURAJ, SKLADATEĽKA,
SOKOLIAR,
SPRENEVERA,
ŠKORICA,
ŠTVRTOK,
TANIER,
TANKER
Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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SÚŤAŽ
O CENY
edakcia mesačníka
Poprad pripravila
pre svojich čitateľov
a úspešných riešiteľov švédskej krížovky (hore) súťaž o zaujímavé vecné ceny.
Správne znenie tajničky posielajte najneskôr do 18. februára poštou alebo
doručte osobne na
adresu vydavateľa: Mestská informačná kancelária,
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01
Poprad, prípadne
mailom na adresu
referátu redakcie:
marek.vascura@
msupoprad.sk. Nezabudnite
uviesť
svoje meno a adresu. Meno výhercu
bude uverejnené
v marcovom vydaní mesačníka Poprad. Vyžrebovaný
úspešný lúštiteľ získa balíček od MIK
Poprad: knihu Poprad z neba, drobné prekvapenia pre
deti a 2 voľné vstupenky do kina Tatran na ľubovoľné filmové predstavenie.
Zapojením sa do
súťaže súťažiaci súhlasia so spracovaním ich osobných
údajov pre účely
súťaže a s uverejnením osobných údajov v prípade výhry.

Február 2020

27

Február

Mesačník

2020

POPRAD

Kultúrny program mesta Poprad
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ZÁBAVA

8.

9.

PRE DETI

20. február / 20.00 / štvrtok / divadelná

PINOCCIO

Dobrodružstvá o ceste za šťastím
veľkých aj malých v podaní Bábkového
divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
DK 052/772 22 55
ONLINE: kultura.poprad.sk

GLADIÁTOR
KLUBOVÉ TURNÉ

GLADIÁTOR predstaví okrem
overených hitov ako Láska, Bonboniéra,
Keď sa láska podarí, Kúpim si pekný
deň aj staršie skladby v prerobenom
akustickom prevedení, ktoré kapela
GLADIÁTOR už dlhodobo nehrávala.
Vstupné: 13 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
DK 052/772 22 55
ONLINE: kultura.poprad.sk

23. február / 10.00 / nedeľa / divadelná
sála Domu kultúry v Poprade

SMEJKO
A TANCULIENKA
VŠETKO NAJLEPŠIE!
Piate výročie populárnej dvojice Smejko
a Tanculienka oslávime najväčšími
rozprávkovými a tanečnými hitmi:
Nonono tytyty, Šlapy šlapy, Naša Zem,
Rozprávkový svet... Zatancujeme si aj
na overené „pecky“ Šeja hoja a Bim,
bam, bom. Nebudú chýbať motýlik
Huncúlik, pán Lalalá, Bumbác a macko
Duško.
Vstupné: 10 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
DK 052/772 22 55
ONLINE: kultura.poprad.sk

HUDBA

„Veci, čo sa dejú“ je folklórny muzikál,
prinášajúci pôvabný rusínsky spevácky,
hudobný a tanečný repertoár.
Réžia a choreografia: Štefan Štec.
Vstupné: 15 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
www.predpredaj.sk

VÝSTAVA

Scherfelov dom, Poprad-Veľká

FRAGMENTY
VLADIMÍR ŠIPOŠ

Mestské uličky, portréty, zátišia,
prírodne scenérie, žánrové výjavy.
Výstava predstaví talentovaného
umelca, maliara a sympatického
človeka Vladimíra Šipoša, ktorého
tvorba je tematický široká.
Vstup voľný

Do 16. marca / foyer Domu kultúry
v Poprade

sála Domu kultúry v Poprade

COUNTRY SALÓN

február / 10.00 / nedeľa / divadelná
sála Domu kultúry v Poprade

KRÁĽ ŠAŠO

Vladimír Kulíšek pobaví malých
i veľkých. Hlavnou postavou je šašo,
ktorý si v publiku vyberá “svojho“ kráľa
a rozohráva s ním a publikom humorne
ladené krátke scénky.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
DK 052/772 22 55
ONLINE: kultura.poprad.sk

VECI, ČO SA DEJÚ
FS HORNÁD

Do 29. februára / Galéria

sála Domu kultúry v Poprade

február / 18.00 / sobota / koncertná
sála ZUŠ v Dome kultúry v Poprade
Country tancovačka, v ktorej účinkuje
TONY SMATANA BAND zo Spišskej
Novej Vsi s tanečníkmi SMOKIE
MOUNTAINS DANCERS z Košíc.
Vstupné: 6 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
DK 052/772 22 55

sála Domu kultúry v Poprade

VÝSTAVA

ZÁBAVA

február / 15.00 / štvrtok / divadelná
sála Domu kultúry v Poprade

16. február / 10.00 / nedeľa / divadelná

HUDBA

ZÁBAVA
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DON BOSCO SHOW
Zábavno-kultúrny program, ktorý
každoročne pripravujú deti a mladí,
pôsobiaci u saleziánov v Poprade
- Veľkej a v oratóriu na sídlisku Juh, pri
oslave sviatku zakladateľa saleziánov
Dona Bosca.
Vstup voľný

ČUDNÉ
POPOLUDNIE DR.
ZVONKA BURKEHO

Bravúrne a až akrobatické herecké
výkony, humorné situácie, invenčná
„hrajúca“ scéna, kostýmy s
množstvom nápadov a vtipných
detailov robia titul príťažlivým pre široké
vrstvy diváckej verejnosti.
Účinkujú: Marián Miezga, Zuzana
Konečná, Lukáš Latinák, Juraj Kemka,
Róbert Jakab.
Vstupné: 19 €
Predpredaj: MIK 052/436 11 92
DK 052/772 22 55, www.ticketportal.sk

február / 15.00 / nedeľa / divadelná
sála Domu kultúry v Poprade

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
ankety Športovec roka mesta Poprad
za rok 2019 s kultúrnym programom,
v ktorom vystúpi dievčenské husľové
trio XPLOSION.
Vstup voľný

PRE DETI

Kultúrny program

6.

sála Domu kultúry v Poprade

DÔVODY NA
RADOSŤ

Výstavu prác pripravili žiaci
a pedagógovia výtvarného odboru
ZUŠ zo Spojenej školy na Letnej ulici
v Poprade k 10. výročiu jej založenia.

PRIPRAVUJEME

17. - 20. marec / 17.00 / utorok
FILM

Prinášame tvorivú dielňu pod
vedením Soni Fӧrdӧšovej pre šikovné
ručičky. Nutné doniesť nožnice,
pastelky, fixky a dobrú náladu.
Vstupné: 1 €
ONLINE: kultura.poprad.sk

12. február / 19.00 / streda / divadelná 29. február / 18.00 / sobota / divadelná
DIVADLO

FAŠIANGOVÁ
DIELŇA

Poprad

2.

február / 10.00 / nedeľa / Klub Zóna
Domu kultúry v Poprade

PRE DETI

PRE DETI

2.

– piatok / klub Zóna a divadelná sála
Domu kultúry v Poprade

FESTIVAL
JEDEN SVET
2019 / STRATENÍ
V SÚČASNOSTI

XX. medzinárodný festival
dokumentárnych a nekomerčných
filmov, ktorý je stále jediným kultúrno
-vzdelávacím podujatím na Slovensku,
ktoré sa komplexne zaoberá
ľudskoprávnymi a globálnymi témami.
Vstupné: 2 €
Zmena programu vyhradená !
Informácie, predpredaj:
MIK 052/436 11 92
Dom kultúry Poprad
052/772 22 55
NOVINKA - ONLINE PREDAJ:
kultura.poprad.sk
www.poprad.sk
www.visitpoprad.sk

