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Novoročný príhovor primátora mesta Poprad

Vážení Popradčania!
Na prahu nového roka
2019 vám prajem predovšetkým veľa zdravia, šťastia,
lásky a pokoja v rodinách.
Chcem vám zároveň popriať,
aby to bol tiež rok osobných
i pracovných úspechov. Tie si
vyžadujú pripravenosť, maximálne nasadenie a schopnosť prijímať správne rozhodnutia. Ubezpečujem vás,
že samospráva pôjde v tomto
smere všetkým vzorom a rok
2019 bude pre mesto Poprad
rokom tvrdej práce.
Bude to zároveň rok správy mesta v znamení novej
energie a nových nápadov.
To, čo môžem sľúbiť za seba
- a verím, že aj za celé vedenie
mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva je, že budeme
pracovať v prospech Poprad-

čanov - bez ohľadu na to, či
žijú v Spišskej Sobote, Matejovciach, Kvetnici, vo Veľkej,
v Strážach či na sídliskách
JUH alebo Západ. Dôkazom
toho, že tieto slová myslím
úprimne a vážne, je vyriešenie dlhoročného problému
v Poprade-Kvetnici s príjazdovou komunikáciou a parkovaním pre našich občanov
v tejto časti mesta ešte v závere uplynulého roka.
Okamžite po nástupe do
funkcie som začal realizovať
konkrétne systémové zmeny
na mestskom úrade, ktorých
cieľom je v najkratšej možnej
dobe maximálne zefektívniť chod úradu a dosiahnuť,
aby bol z pohľadu služby
občanom čo najskôr v plnej
kondícii. V roku 2019 potrebujeme doriešiť rozpracova-

né veľké projekty týkajúce sa
rekonštrukcie dvoch škôlok
a dokončenia cyklistického
chodníka vedúceho od veľkej
kruhovej križovatky po Aquacity. Venovať sa však budeme
aj projektom, s ktorými sme
oslovili Popradčanov v komunálnych voľbách. Potrebu-

jeme riešiť možnosti bývania
pre mladé rodiny, parkovanie,
skvalitňovať infraštruktúru
a služby tak, aby bol Poprad
atraktívnym miestom pre život so zaujímavými benefitmi pre všetkých, ktorí si ho
vyberú za svoj domov. Už pri
návšteve prvého Popradčana
narodeného v roku 2019 som
avizoval, že pripravujeme
podporu rodín formou finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Z ďalších benefitov spomeniem v tejto chvíli
prípravu bezplatnej MHD,
ktorú by sme chceli zaviesť
do konca roka spolu s novým,
efektívnejším trasovaním jednotlivých liniek.
To nie je ani zďaleka všetko
a postupne budeme predstavovať ďalšie projekty a investičné priority. Verím, že aj

s pomocou poslancov MsZ sa
nám podarí pripraviť čo najviac takých riešení, ktoré dokážeme čo najskôr uviesť do
života. Je na nás, aby sme vypočuli hlasy ľudí, ktorí nám
vyjadrili dôveru a ukázali im,
ako si predstavujeme budúcnosť nášho mesta. Postu primátora som sa vďaka vašej
dôvere ujal po štvrtýkrát. So
všetkými doterajšími skúsenosťami a srdcom Popradčana urobím všetko preto, aby
sme mohli byť opäť právom
hrdí na náš domov.
Milí Popradčania, poprajme nášmu mestu spoločne
rok dobrých rozhodnutí a
spokojnosti nás všetkých,
jeho obyvateľov.
Šťastný nový rok 2019!
Anton Danko,
primátor mesta Poprad

Noviny Poprad majú tridsať Prvým narodeným dieťatkom bola Sofia,

Poprad - noviny občanov mesta vstúpili v roku 2019 do 30. ročníka svojej existencie. Predchodcom bol Kultúrno-spoločenský
mesačník Poprad, ktorý vychádzal od roku 1979 do marca
1990. Potom noviny
Poprad začali vychádzať najprv ako
dvojtýždenník, neskôr týždenník a od
začiatku roka 1992
dvakrát do týždňa až do februára 2009. Odvtedy noviny Poprad
vychádzajú ako týždenník.
Milí Popradčania, milí naši
čitatelia! Noviny Poprad - vaše
noviny dokázali vychádzať počas celých tých desaťročí hlavne
vďaka vašej priazni, ktorú ste
nám doteraz zachovávali a veríme, že zachováte aj v budúcnosti.

Ďakujeme vám! Urobíme všetko preto, aby ste na stránkach
novín Poprad nachádzali vždy
aktuálne a úplné informácie zo
všetkého diania v našom meste,
aby ste boli komplexne informovaní o práci
popradskej
samosprávy, ale aj o
udalostiach
v regióne,
ktoré sú pre vás dôležité.
Veríme teda, že i naďalej budeme pre vás bohatým zdrojom
informácií a vo veľkej konkurencii iných médií si udržíme vašu
podporu. Veď noviny Poprad sú
vaše noviny, ktoré sú podrobnou a celistvou kronikou života
v Poprade. Preto je naše výročie
aj vaším výročím.
Redakcia

prvým Popradčanom Oliver

V popradskej nemocnici prišla na svet ako prvé
tohtoročné dieťa malá
Sofia, ktorá sa narodila
mamičke Nicolett z Novej
Lesnej 1. januára 2019 iba
29 minút po polnoci.
Bábätko meralo 47 centimetrom a vážilo 2 650 gramov a je zároveň prvým
dieťatkom narodeným na
východe Slovenska v tomto
roku. Prvým novonarodeným malým Popradčanom
je Oliver, ktorého porodila
mamička Lívia Hatašová
(na foto) z Popradu - Veľkej 2. januára 2019 v skorých ranných hodinách.
Povedala: „Meria 54 cm

a váži 4 540 gramov. Mal
sa narodiť už na Vianoce,
ale nechal na seba čakať
a nakoniec prišiel na svet
spontánne. Je to moje druhé
dieťa, k dcérke nám pribudol synček.“ Čerstvému
malému občanovi Popradu a mamičke prišiel zablahoželať osobne primátor Popradu Anton Danko.
Takáto nečakaná návšteva
ju potešila. Primátor zaželal novému prírastku do
rodiny Popradčanov veľa
zdravia a v budúcnosti, aby
ostal bývať v našom meste
a mal radosť, že v ňom
bude žiť: „Budeme robiť
všetko preto, aby sa okruh

Popradčanov
rozširoval.
Jedným z krokov, ktoré som
sľúbil občanom, je aj podpora rodín formou príspevku pri narodení dieťaťa.“
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

OD 1. JANUÁRA 2019 došlo
•k úprave
úradných hodín Mestského

úradu v Poprade. MsÚ bude otvorený pre verejnosť v pondelok, v utorok
a vo štvrtok od 7.30 hod. do 15.30
hod, v stredu od 7.30 hod. do 16. hod.
a v piatok od 7.30 hod. do 15. hod.
NA základe požiadaviek verejnosti
došlo od 1. januára 2019 k dodatočnej zmene na linke Mestskej hromadnej dopravy Poprad. Spoj číslo
28 na linke č. 4 s terajším odchodom
z autobusovej stanice o 15.11 hod. je
posunutý o 5 min neskôr, odchod je
o 15.16 hod.
KRÁTKO pred Vianocami nakrúcala na ľadovej ploche pred popradskou Arénou mladá krasokorčuliarka
Mirka Hriňáková z Košíc zábery do
nového videoklipu speváčky Simy
Martausovej k pesničke Len tak...
KONCOM decembra sa uskutočnil prvý let zimnej letovej sezóny
z Letiska Poprad - Tatry do Kyjeva.
Prevádzkuje ho letecká spoločnosť
SkyUp Airlines. Lietať sa bude raz týždenne až do 10. marca 2019. Viac na
webovej stránke popradského letiska.
PARKOVACÍ režim na platených
parkoviskách prevádzkovaných Správou mestských komunikácii bol počas vianočných sviatkov bezplatný.
Parkoviska sú od pondelka 7. januára
opäť spoplatnené v štandardnom režime.
VO ŠTVRTOK 10. januára sa
uskutoční v pastoračnom centre
o 16.30 hod. literárno-hudobný
program na tému Láska a priateľstvo
podľa interpretácie knihy Malý princ.
KRAJSKÍ poslanci schválili na
šport, kultúru a sociálnu oblasť spolu
jeden milión eur - na Výzvu Zastupiteľstva PSK 899 tisíc a na Výzvu predsedu PSK 101 tisíc eur. Uchádzači o
dotácie môžu predkladať žiadosti na
Výzvu PSK do 15. februára 2019 a na
Výzvu predsedu PSK do 31. augusta
2019.
NA webovej stránke mesta Poprad
www.poprad.sk je uverejnený presný
zoznam odberných miest, v ktorých
bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia.
Práce súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy.
PRVÝ deň v tomto roku hneď
ráno smeroval záchranársky vrtuľník
z Popradu k Chate pri Zelenom plese.
Pomoc leteckých záchranárov potreboval 41-ročný muž z Čiech, ktorý si
vážnejšie poranil hlavu a krátkodobo
bol aj v bezvedomí. Po ošetrení leteckými záchranármi bol pacient v stabilizovanom stave vrtuľníkom prevezený do popradskej nemocnice. (ppš)
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Prvým narodeným dieťatkom bola Sofia ...

(Dokončenie zo str. 1)

„Kým túto podporu uvedieme oficiálne do života, rozhodol som sa navštíviť v popradskej nemocnici prvého
Popradčana narodeného v roku 2019.
Okrem niekoľkých maličkostí som mamičke odovzdal osobný finančný dar
na zvládnutie výdavkov a jednoduchší štart ratolesti do života.“ Primátor
mieni motivovať Popradčanov, aby
sa rodilo viacej detí a zaviesť finančný príspevok pri narodení dieťaťa po
odsúhlasení jeho výšky v mestskom
zastupiteľstve. Takisto podporí i zavedenie príspevku na nákup školských
potrieb pri nástupe detí do školy.
Primátor A. Danko spolu s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Nemocnice Poprad Petrom
Petrušom (na foto hore) zagratulovali
aj mamičke úplne prvého dieťatka
narodeného nielen v Poprade, ale na
území bývalého Východoslovenského
kraja, teraz Prešovského a Košického
kraja. Generálny riaditeľ mal radosť,
že o prvenstvo sa postarala krásna
malá Sofia (na foto v náručí mamy)
a zhodnotil: „Uplynulý rok bol v po-

pradskej nemocnici na pôrodnosť veľmi dobrý. Hlavne posledný kvartál výrazne stúpala a budeme radi, keď tento
trend bude pokračovať aj do budúcna.
Nemocnica vytvára dobré podmienky
pre naše rodičky, aby sa cítili dobre a
takisto poskytuje novorodencom to
najlepšie zdravotnícke zázemie.“ Sofiina mamička povedala: „Nemali sme
termín pôrodu na 1. januára, ale maličká to mala asi tak naplánované. Vô-

bec sme to nečakali a tak nám urobila
super Silvestra a Nový rok. Nezvyčajne
sme oslavovali tu v nemocnici, manžel
bol pri mne celý čas. Nečakala som toľko gratulantov, dokonca popradského
primátora a ďakujem za seba aj malú
Sofinku za darčeky.“
V popradskej nemocnici privítali už aj prvé tohtoročné dvojčatá
- Mareka a Tomáša, ktorí sa narodili 3. januára 2019.
(mar)

Počet Popradčanov neklesol pod päťdesiattisíc

Podľa aktuálnych údajov z evidencie obyvateľstva dosiahol počet obyvateľov mesta Poprad k 31. decembru
uplynulého roka 50 161, čo je o 255 menej ako k 31. decembru 2017. K 31. decembru 2018 mesto evidovalo
472 narodených detí, zomrelo 436 ľudí. Na trvalý pobyt
sa prihlásilo 665 občanov, odhlásilo sa 937, z toho do
cudziny 78. Celkový prírastok teda predstavoval za minulý rok 1 137 obyvateľov a úbytok 1 373 obyvateľov.
Najpočetnejšiu vekovú skupinu v Poprade tvoria ľudia
v produktívnom veku - od 18 do 60 rokov.
Najviac obyvateľov žije v centre mesta a na sídliskách,
nasledujú mestské časti Veľká, Spišská Sobota, Matejov-

ce, Stráže a Kvetnica. Ročník narodenia 1919 má zapísaný jediná občianka mesta, 95 rokov by sa mali v tomto
roku dožiť 4 občania, 90 rokov by sa mohlo dožiť 55 Popradčanov.
V pôsobnosti Matričného úradu v Poprade (Poprad,
Spišská Teplica, Gánovce) sa v uplynulom roku uskutočnilo 277 sobášov, čo je o 7 viac ako v roku 2017. Z
nich bolo 161 cirkevných a 116 civilných sobášov, v 21
prípadoch išlo o sobáš s cudzincom a v jednom prípade o sobáš maloletého. V matričnej agende bolo za
minulý rok zapísaných aj 61 rozvodov, čo je o 1 viac
oproti predchádzajúcemu roku.		
(pmm)

Najobľúbenejšími menami boli Filip a Ema

V matričnom obvode Poprad,
do ktorého patrí mesto Poprad a
obce Spišská Teplica a Gánovce, sa
v roku 2018 narodilo 1224 detí, čo
je o 49 detí menej oproti predchádzajúcemu roku. Z toho bolo 614
chlapcov a 610 dievčat. Dvojčiat sa
narodilo 18 párov, polovica bola
zmiešaná, 4 páry boli dievčatá a 5
párov chlapci.
Popradskú matriku sme požiadali
aj o zostavenie rebríčka najčastejších mien, ktoré dali rodičia svojim
novorodeniatkam v minulom roku.
Ako informovala Silvia Hurajtová z

Matričného úradu v Poprade, kým
vlani na vrchole chlapčenských
mien kraľoval Adam, tohto roku ho
vystriedal Filip (toto meno dostalo 27 detí), nasledoval Matúš (24),
Peter (21), Ján a Michal (20), Adam
(19), Tomáš (18), Jakub a Lukáš (17),
Samuel a Dávid (15), Oliver a Jozef
(13) a Matej (12).
Zaujímavosťou je, že sa väčšej
popularite začali tešiť v minulých
rokoch zaznávané, no kedysi časté
mená, a do chlapčenského rebríčka
sa dostal Ján a Jozef.
U dievčat si vzájomne vymenili

miesta a na prvej priečke za rok 2018
sa ocitla Ema (28 dievčatiek), ktorá
vystriedala Sofiu (20). Nasledovala
Natália (21), Nela a Nina (18), Eliška, Viktória a Kristína (16), Jasmín
a Michaela (15), Anna, Katarína a
Laura (13), Nikola (12), Liana a Mária (9) a Elizabeth (9).
Rodičia dali v uplynulom roku
svojim deťom aj rôzne menej obvyklé mená. U dievčat to boli napríklad Elis, Iliana, Loren, Devi, Amira, Amélia, Ariana či Deborah. U
chlapcov Arian, Joan, Emír, Borko,
Ozan či Bryan.		
(mar)

Zber vianočných stromčekov

Od pondelka 7. januára sa začal zber vianočných stromčekov. Vyhodené živé vianočné stromčeky je potrebné zhromažďovať k stanovištiam kontajnerov. Vozidlo firmy Brantner
bude tieto stromčeky priebežne zbierať a odvážať na skládku biologicky rozložiteľného odpadu, kde sa následne budú

štiepkovať. Občania môžu vianočné stromčeky aj osobne doviezť do areálu firmy Brantner na Novej ulici 76, resp. môžu
nahlásiť zhromaždiská stromčekov. Dôležité je, aby boli tieto
živé stromčeky bez akýchkoľvek výzdob či plastov. Zber potrvá do konca januára resp. podľa potreby aj dlhšie.
(ppp)
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Verejné osvetlenie v Poprade - Kvetnici opäť v prevádzke

Ešte pred Vianocami bolo v Poprade - Kvetnici uvedené do prevádzky zrekonštruované verejné
osvetlenie.
„Aj keď pôvodný termín odovzdania diela bol až marec 2019, som
veľmi rád, že po dohode so zhotoviteľom sa nám podarilo osvetlenie
v Kvetnici uviesť do prevádzky do
Vianoc tak, ako sme to sľúbili. Dôležitým krokom bola aj dohoda so spoločnosťou DANMIR, vďaka čomu sa
nám podarilo získať komunikáciu
vedúcu k bytovým domom a odkúpiť pozemky v ich bezprostrednom okolí. To chceme využiť aj na
zlepšenie situácie s parkovaním pre
obyvateľov Kvetnice,“ uviedol primátor mesta Poprad Anton Danko. Rekonštrukcia, ktorú si vyžiadal zlý technický stav pôvodného
osvetlenia, začala ešte v októbri.

V trase pôvodného
verejného osvetlenia bolo osadených
spolu 15 stožiarov
s LED svietidlami.
Od
autobusovej
zastávky pri štátnej ceste č. 66 po
miestnu komunikáciu odbočujúcu
k bytovým domom
bolo osadených 7
stožiarov vysokých 8 metrov, popri
miestnej komunikácii až k poslednému bytovému domu „Nová obytná“ bolo osadených ďalších 8 stožiarov vysokých 6 metrov. Na nový
rozvod je napojený aj existujúci
stĺp verejného osvetlenia pri bytovom dome Nová obytná. Na stožiaroch sú osadené svietidlá LED
64 W a 27 W. V snahe vyhnúť sa

23. ROČNÍK Plesu Spišiakov sa
•uskutoční
v piatok 18. januára v konobmedzeniu dopravy na komunikáciách bola kabeláž uložená mikrotunelovaním priamo popod komunikácie. Táto technológia bola
použitá aj v častiach pred obytnými domami, aby bol zachovaný
prechod parkujúcich automobilov.
Celkové náklady na rekonštrukciu
verejného osvetlenia predstavujú
sumu 65 633,29 eur.
(mag)

reagujeme na aktuálny vývoj počasia.“ Podobná situácia
sa opakovala aj cez víkend, avšak ako uviedol M. Barilla,
na začiatku tohto pracovného týždňa je situácia pokojná: „Najbližšie dva-tri dni by malo byť počasie dobré, čo
nám umožní opäť sa nadýchnuť a pripraviť sa na ďalšiu
vlnu sneženia a vetra, ktorá sa očakáva v ďalších dňoch.“
V samotnom meste Poprad nebola situácia natoľko
vážna. Podľa Správy mestských komunikácií v Poprade,
najmä 2., 3. januára aj cez víkend viac snežilo. Postupne však stíhali čistiť mestské komunikácie a chodníky.
Ako uviedol Peter Zastko z SMK, celkovo v meste po
novom udržiavajú viac ako 79 km mestských ciest a vyše
107 km chodníkov. Nasadili na ne nielen všetku svoju
techniku a pracovníkov, ale pomáhali aj menšie obecné služby a v prípade potreby pomáhajú tiež zazmluvnení partneri. Nasadený bol už i nový malý univerzálny
stavebný stroj AVANT, ktorý nedávno pribudol k mechanizmom SMK. Naplno ho využili na začiatku nového roka najmä pri zametaní chodníkov.
(mar)

Psíkom v útulku darovali 600 kg dobrôt

Mesto Poprad pripravilo aj v
uplynulom roku tradičnú akciu venovanú podpore Mestského útulku
pre túlavé a odchytené psy s názvom „Vianoce a opustené psíky“.
Vo štvrtok 27. decembra od 14. do
17. hod. mohli Popradčania, ako
aj návštevníci z okolia prísť a potešiť psíkov prechádzkou alebo malým darčekom. „Počas troch hodín
prišlo do útulku 270 návštevníkov,
ktorí priniesli spolu viac ako 600 kg
psích dobrôt, desiatky hračiek a ďalších drobností pre psíkov, za čo im
veľmi pekne ďakujeme,“ uviedol vedúci útulku Peter Greňa.
Útulok prijal v roku 2018 zatiaľ
103 psíkov, pre 80 z nich našiel
nový domov, ďalších 36 zatúlaných
psíkov sa podarilo vrátiť ich pôvodným majiteľom. Okrem samotných

psíkov sa v útulku
počas
uplynulého
roka venovali aj nevyhnutnej údržbe.
„Vybetónovali a zastrešili sme priestor
medzi
kotercami,
ktorý
využívame
ako sklad a takisto
nám dobrovoľníci pomohli zastrešiť prvú
sekciu kotercov, ktorá chráni psíkov
pred dažďom a snehom,“ dodal P. Greňa.
Útulok je pre verejnosť otvorený okrem
pondelka denne od 8. do 16. hod.
Bližšie podrobnosti ako aj detaily o možnosti adopcie nájdete na

HORSKÁ záchranná služba upo•zorňuje
všetkých návštevníkov hor-

ských oblastí, aby vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne nepriaznivé
poveternostné podmienky zvážili
všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom teréne. Lavína v minulých dňoch dokonca zasiahla Chatu
pod Rysmi a Sliezsky dom.

V prvé dni nového roka snežilo a fúkalo

V prvých dňoch nového roka zasiahlo náš región
väčšie sneženie a najmä nárazový vietor. Cestári Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja,
oblasti Poprad mali plné ruky práce a do terénu vyslali všetku dostupnú techniku.
Riaditeľ SaÚC PSK, oblasť Poprad Marián Barilla v
piatok 4. januára zhrnul: „Máme za sebou 48 hodín veľmi nepriaznivého počasia. Po celý čas intenzívne snežilo,
čo bolo sprevádzané silným nárazovým vetrom. Ten spôsoboval na cestách tvorbu snehových jazykov a závejov.
Všetky cesty sme však udržali zjazdné, okrem úseku medzi Štrbou a Šuňavou, ktorý sme museli minulú stredu
uzatvoriť. Okamžite ako ustane nárazový vietor ho sprejazdníme snehovou frézou. Mnoho úsekov ciest bolo ťažko
prejazdných kvôli silnému sneženiu, vetru a veľmi slabej
viditeľnosti. Išlo najmä o oblasť Vysokých Tatier a tatranského podhoria. Všetka technika - teda 21 mechanizmov
bola v teréne, podľa situácie sme ich operatívne preskupovali. Sme v plnej prevádzke, situáciu monitorujeme a

Krátke správy

internetových stránkach mesta a
na facebookovom profile Mestského útulku Poprad.
(mag)

certnej sále Reduty v Spišskej Novej
Vsi. Programom budú sprevádzať
Filip Tůma a Vladimír Kobielský,
vystúpi v ňom skupina Kollárovci,
Celeste Buckingham, ľudová hudba
Jánošík a ďalší.

9. januára o 19. hod. do
•kinaDNES
Iskra v Kežmarku zavíta reži-

sérka, scenáristka a producentka
Anna Grusková a germanista Jozef
Tancera, ktorí tam uvedú dokument
Smutné jazyky. Film je o karpatských
Nemcoch na Slovensku, ktorý mapuje rôzne podoby nemeckého jazyka u nás.		
(ppš)

Havária v škôlke

Včera skoro ráno našli vedľajší
pavilón Materskej školy na Podtatranskej ulici v Poprade vytopený.
Na príčine bol prasknutý ventil na
jednom zo záchodov.
Z ástupkyňa
riaditeľky ZŠ s
MŠ Oľga Korbová uviedla:
„Voda vytopila
kompletne celú
budovu pavilónu s troma triedami odhora až
dole. Požiadali
sme o pomoc hasičov, ktorí odčerpali
vodu, zvolala som všetkých zamestnancov, lebo sami by sme to nezvládli.
Čo sa týka 70 detí, ktoré sme tu mali
umiestnené, najstaršie sme presunuli do ZŠ na Komenského ul. a menšie
do predškolácskych tried našej MŠ.“
Situáciu na mieste pomáhala riešiť i
Monika Strnková, riaditeľka ZŠ Komenského, ktorej podlieha táto MŠ.
Havarijný stav si hneď prišiel pozrieť
aj primátor Popradu Anton Danko,
ktorý prisľúbil okamžitú pomoc: „V
prvom rade bude treba odvlhčovače,
možno aj nejakých ľudí z menších obecných služieb a finančnú pomoc.“ Najhoršie je, že tento pavilón MŠ bol len
nedávno kompletne zrekonštruovaný.
Voda zničila podlahy, steny, zariadenie, hračky... Odhaduje sa, že potrvá
najmenej dva týždne, kým dajú vytopené priestory do poriadku. Škody
vyčíslia v najbližšom čase.
(mar)
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Poslanci zvolení do Mestského zastupiteľstva v Poprade sa koncom novembra
ujali svojich poslaneckých postov.
Opýtali sme sa ich, aké sú priority ich
poslaneckej práce, s ktorými vstúpili
do štvorročného volebného obdobia
a aké je ich najväčšie želanie pre občanov Popradu do nového roka 2019?
Milan Baran: „Moje priority do nového volebného obdobia možno rozdeliť na všeobecné
(celomestské): podporiť rozvoj bytovej
výstavby formou nájomných mestských
bytov, podieľať sa na
dokončení dvoch zásadných dokumentov, ktoré som inicioval - generel zelene a generel dopravy a
ich aplikácie do rozvoja mesta - hlavne
vznik nových zelených plôch, nových
cestných komunikácií - prepojenie
východo-západného dopravného ťahu
okolo futbalového štadióna do Veľkej
a juho-východného ťahu, rozvoj MHD.
Špecifické priority sa týkajú môjho volebného obdobu Juh, Kvetnica - podlažné parkovacie státia na jestvujúcich
parkoviskách, zvýšenie kvality životného prostredia vo vnútroblokoch - kultivácia zelene, dažďové záhrady, detské
ihriská a športoviská, zvýšenie kvality
technického stavu základných škôl a
škôlok + revitalizácia športového areálu ZŠ Tajovského. Všetkým Popradčanom a čitateľom novín Poprad želám
do nového roku 2019 všetko najlepšie,
veľa zdravia a pohody.“
Marián Barilla: „Mojou jednoznačnou prioritou je aktívna práca pre
naše mesto Poprad
a pre Popradčanov,
stretávanie sa s ľuďmi, vzájomná komunikácia a pomoc pri
riešení každodenných
problémov. Budem
presadzovať a podporovať rozvojové
programy tak, aby sa zastavil pokles
obyvateľov, aby sa zvyšovala kvalita
života, zlepšovala úroveň vzdelávania,
riešili sa problémy bývania, dopravy, parkovania, bezpečnosti, športu a
ďalšie problémy, ktoré trápia ľudí. Popradčanom želám predovšetkým pevné
zdravie. Prajem ľuďom, aby boli k sebe
dobrí, aby okolo seba šírili lásku, porozumenie, podporu a pomoc. Žijeme
ťažkú dobu. Skúsme ju každý z nás urobiť lepšou a všetkým sa nám bude žiť o
niečo krajšie.“
Juraj Bondra: „Som v mestskom zastupiteľstve nováčik, s prácou poslanca
len začínam. Dostal
som vo voľbách pomerne veľkú dôveru
od voličov prvého obvodu, čo ma zaväzuje k práci v prospech
občanov nášho mesta.
Pracovať budem s pokorou, ale aj s patričnou mierou lokálpatriotizmu. Moje

tiež začať prípravné práce na
výstavbu nového sídliska Juh
4 a pre riešenie nevyhovujúcej
dopravnej situácie na „starom“ sídlisku
Juh. Občanom nášho mesta želám, aby
boli obklopení správnymi ľuďmi, na
ktorých sa budú môcť vždy spoľahnúť,
aby v ich rodinách vládla láska a porozumenie, aby ich zdravie a šťastie sprevádzalo počas celého roka 2019.“
František Majerský: „Medzi moje
najväčšie priority patrí výstavba nájomných bytov pre
mladé rodiny, nové
hokejbalové ihrisko,
riešenie aktuálnych
a dlhodobých problémov všetkých mestských častí. Želám
našim občanom do nového roka 2019
hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody,
aby sa im darilo v súkromnom a pracovnom živote.“
Helena Mezenská: „V prvom rade
ďakujem občanom Popradu za prejav
dôvery a podporu vo
voľbách... Nečakala
som to, nerobila som
žiadnu kampaň. Čo
sa týka mojich priorít sú nimi: pomoc
slabším a zraniteľným
ľuďom v uplatnení a ochrane ich občianskych a spotrebiteľských práv (pri
poskytovaní služieb - dodávky tepla,
vody, dopravy a pod.), poskytovanie
objektívnych informácií, zvyšovanie
informovanosti o fungovaní mesta,
ďalej zvyšovanie právneho vedomia,
občianskej spolupatričnosti a účasti na
verejnom živote, prispievanie k otvorenému dialógu a vzájomnému pochopeniu, aby sa získaná moc uplatňovala
v prospech čo najširších občianskych
skupín. Do nového roka obyvateľom
nášho mesta prajem Božiu milosť a požehnanie, lebo v nich spočíva a od nich
sa odvíja všetko, čo k svojmu životu
skutočne potrebujeme.“
Anna Schlosserová: „Milí Popradčania, Veľčania, Sobotčania, Matejovčania, Strážania a
Kvetničania, ešte raz
vám ďakujem za vašu
podporu a priazeň,
ktorú mi denne prejavujete. Naposledy
ste tak urobili v novembrových voľbách 2018, v ktorých
ste mi odovzdali o tisíc hlasov viac ako
pred štyrmi rokmi, spolu vás bolo 2593.
Prioritami mojej poslaneckej práce, s
ktorými som vstúpila do štvorročného
obdobia ste vy, vaše požiadavky, návrhy
a podnety. Moje najväčšie želanie pre
občanov Popradu do nového roka 2019
je, aby ste boli zdraví, šťastní so svojimi
rodinami a aktívni vo verejnom živote
v meste Poprad.“ (Druhú časť ankety
uverejníme v budúcom čísle). (ppp)
FOTO - archív jednotlivých poslancov a archív mesta Poprad (autor Richard Gerényi)

Poslanci želajú Popradčanom dobrý a úspešný rok
priority sú - uskutočniť požiadavky a
aktuálne problémy obyvateľov v mestskej časti Stráže, v ktorej žijem, podporovať všetky športy v meste, najmä
mládežnícke, ale aj klubové v rôznych
súťažiach, vytvárať podmienky pre
zdravý životný štýl, zrealizovať výstavbu nájomných bytov, resp. nízkonákladových rodinných domov, aby sa neznižoval počet Popradčanov, a aby Poprad
bol mestom, v ktorom sa oplatí žiť. Do
nového roku 2019 želám Popradčanom
oceán zdravia, more lásky a nájsť prameň šťastia.“
Peter Brenišin: „Ako hlavné ciele
do tohto volebného obdobia som si vytýčil zabezpečiť viac
financií pre škôlky a
pre školy, posilniť zariadenia pre seniorov,
presadiť
bezplatnú
mestskú hromadnú
dopravu, zvýšiť počet
parkovacích miest, viac zelene, budovať
oddychové zóny s možnosťou športového vyžitia nielen pre deti, ale aj pre vyššie vekové kategórie. Všetkým občanom
Popradu želám v roku 2019 hlavne veľa
zdravia, šťastia, úspechov a spokojnosti, aby sa v Poprade cítili skutočne ako
doma, pretože Poprad patrí všetkým,
ktorí tu žijú - mladším aj starším, deťom aj seniorom.“
Jozef Dubašák: „Myslím si, že všetci
poslanci vrátane mňa máme záujem
skrášliť naše mesto,
vytvoriť čo najlepšie
podmienky pre občanov hlavne čo sa týka
bývania, zamestnania, infraštruktúry,
ale aj vytvoriť podmienky pre šport a relax. Snažiť sa
reagovať aj na podnety obyvateľov,
vyriešiť problémy parkovania, mestskej
dopravy, školstva a športu. Obyvateľom
mesta prajem hlavne pevné zdravie,
rodinnej pohody, božieho požehnania.
Nech sa cítia v našom meste bezpečne,
spokojne a hlavne nech sú hrdí, že bývajú v Poprade.“
Peter Dujava: „Viac ako 12 mesiacov som sa stretával s ľuďmi žijúcimi
v Poprade. Naučil
som sa ich počúvať a
pri dlhých rozhovoroch s nimi a s tímom
odborníkov sme vytvorili Plán Poprad.
Mojou prioritou, aj
napriek tomu, že som sa nestal primátorom tohto mesta, bude nájsť podporu
v MsZ a dostať tento plán do reálneho
života. Hneď v úvode môjho pôsobenia
v pozícii poslanca som upozornil na
viaceré chyby v navrhovanom rozpočte mesta Poprad na rok 2019, za ktorý som nehlasoval. Budem sa snažiť
nastaviť rozpočet mesta tak, aby bol
participatívny, t.j., aby sa každá mest-

ská časť, vrátane Matejoviec, mohla
aktívne spolupodieľať pri rozhodovaní
o účele a projektovom vymedzení alokovaných finančných prostriedkov pre
danú mestskú časť. V Pláne Poprad sme
mali podrobne rozpracované jednotlivé
projekty ako napr. inkluzívne ihrisko,
návrh riešenia problematiky psíčkarov
a nového VZN. V novom roku prajem
Popradčanom veľa zdravia, radosti,
spokojnosti a úspechov v osobnom aj
pracovnom živote. Verím, že k naplneniu tohto priania prispejem aspoň
čiastočne aj výsledkami mojej práce ako
poslanca MsZ v Poprade. Veď jej zmyslom je zastupovať občanov a prispievať
napr. k vytvoreniu rôznych možností
zmysluplného prežívania voľného času,
čo určite prispieva k dosiahnutiu pocitu
spokojnosti a snáď aj spolupatričnosti
Popradčanov k mestu, v ktorom žijú.“
Tatiana Husárová: „Verím, že svoj
poslanecký mandát zmysluplne využijem na podporu a
propagáciu
značky
„Poprad, mesto kultúrnych
zážitkov“.
Mám smelé plány v
súvislosti s rozvojom
komunitného života a
umeleckých a spoločenských projektov v
Spišskej Sobote, Matejovciach a Veľkej.
Aktivity, do ktorých vložím svoju tvorivú energiu budú spojené s talentovanými mladými ľuďmi a umelcami nášho
mesta, s budovaním špičkového PR v
rámci celého Slovenska a v zahraničí.
Už dlho nosím v hlave konkrétny projekt
v oblasti kultúry a vzdelávania mladých
Rómov. S vierou vo vlastné schopnosti
a v spoluprácu s nadšenými ľuďmi sa
zaiste vydaria viaceré diela, ktoré urobia náš život krajším. Som typ človeka,
ktorý je s inými ľuďmi rád, je mi blízke
a prirodzené načúvať a byť nápomocná. V tomto duchu si prajem napĺňať aj
svoje poslanecké plány. Všetkým želám:
„Viac než pohyb či fit stravu, oceňujte
čistú hlavu, pestujte si zdravé vzťahy, aj
váš život bude zdravý!“.
Alena Madzinová: „Mojou hlavnou
prioritou je pomôcť školám a školským
zariadeniam pri odstraňovaní nedostatkov a modernizačného dlhu na budovách
škôl, ale aj interiérovom vybavení. Investícia do zateplenia
budov a výmeny okien by priniesla nielen úsporu energií, ale aj krajší vzhľad
školských objektov. Medzi moje ďalšie
priority patrí dokončenie začatých investičných akcií ako sú parkoviská pri
bloku Tálium, Končistá, Erbium, vybudovanie oddychovej zóny medzi ZŠ
Jarná a blokom Elán a Riava, pokračovať v riešení protipovodňových opatrení
na Rastislavovej ulici, pokračovať vo
vysporiadaní pozemkov na Kvetnici a
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Výjazdy mestských policajtov

VO ŠTVRTOK 27. de•cembra
2018 v noci preve-

rili mestskí policajti oznam
ohľadom muža z Huncoviec
ležiaceho na chodníku pri
podchode na Mnoheľovej ulici. Podchladený bol sanitkou
prevezený do nemocnice.
V TEN istý deň predpoludním oznámil všímavý
občan, že na Šrobárovej ulici
sú otvorené dvere na jednej z
garáží, v ktorej bolo motorové
vozidlo a nikto sa tam nenachádzal. Hliadka MsP Poprad
zistila a vyrozumela majiteľa,
ktorý si garáž skontroloval a
riadne uzamkol.
V PIATOK 28. decembra
v noci bola hliadka mestskej
polície vyslaná do jedného
z popradských motelov. Majiteľ našiel v sklade neznámu
osobu, ktorá mu spôsobila
škodu. Išlo o 37-ročného Popradčana, ktorý bol navyše
pod vplyvom alkoholu. Vec je
v riešení MsP Poprad.
V SOBOTU 29. decembra
večer hliadka MsP Poprad
preverila oznam na Baníckej ulici, kde mali na zemi
ležať neznáme osoby. Išlo o
Popradčana bez domova aj
s jeho priateľkou. Muž mal

•

•

•

tržnú ranu v oblasti tváre,
preto bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.
V SILVESTROVSKÝ večer hliadky MsP Poprad v
spolupráci s hliadkou OO PZ
zasahovali na Hviezdoslavovej
ulici v Poprade, kde malo dochádzať k fyzickému napádaniu medzi manželmi. Navyše,
v uvedenom dome vznikol požiar, preto boli na miesto privolaní hasiči, ktorí ho uhasili.
Podozrivým zo založenia požiaru bol 55-ročný muž, ktorý
manželke spôsobil rezné rany
v oblasti tváre. Vec je v štádiu
riešenia na OO PZ Poprad.
HODINU pred oslavou
Nového roka mestskí policajti
preverili oznam na Dostojevského ulici ohľadom požívania alkoholických nápojov a
poškodzovania lámp verejného osvetlenia. Išlo o dvoch
mladíkov z Popradu vo veku
18 a 19 rokov, ktorým boli
uložené blokové pokuty. Na
mieste hliadka zistila aj dve
mladistvé osoby, ktoré konzumovali alkoholické nápoje.
Bola to 16-ročná Popradčanka
a 15-ročná dievčina zo Spišského Štiavnika. Obidve boli
odovzdané zákonným zástup-

•

•

com a vec bola postúpená do
správneho konania z dôvodu
porušenia ustanovení zákona
o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov.
V STREDU 2. januára 2019 popoludní bolo na
mestskú políciu prijaté hlásenie, že na verejných toaletách
na Námestí sv. Egídia sa nachádza osoba, ktorá je zavretá
už dlhší čas v kabínke WC a
na výzvy zamestnancov nereaguje. V kabínke sa nachádzala osoba v bezvedomí bez
hmatateľného pulzu. Hliadka
okamžite začala s oživovaním a zároveň bola na miesto
privolaná posádka rýchlej
zdravotníckej pomoci, no i
napriek vynaloženému úsiliu
sa 46-ročného muža z Brezna
už nepodarilo oživiť.
V SOBOTU 5. januára
predpoludním bolo na linku
159 oznámené, že v blízkosti
cestičky pre cyklistov na Suchoňovej ulici leží na zemi
neznámy muž. Hliadka MsP
Poprad zistila 46-ročného
muža zo Spišského Bystrého. Išlo o kardiologického
pacienta, ktorý sa sťažoval
na nevoľnosť. Mužovi bola
poskytnutá predlekárska starostlivosť a následne bol prevezený do nemocnice. (msp)

•

•

Výzva skupiny poslancov

Krátko pred Vianocami
poslalo 6 poslancov Mestského zastupiteľstva v Poprade združených v poslaneckom klube Poprad 22
otvorený list primátorovi
mesta, 1. zástupcovi primátora, všetkým poslancom a
zástupcom médií vrátane
našich novín. V ňom vyzvalo na odstúpenie z funkcie
2. zástupcu primátora mesta
Poprad Ondreja Kavku.
V liste sú uvedené dôvody,
kvôli ktorým sa skupina poslancov rozhodla pristúpiť k
tomuto kroku: „Na základe
medializovaných informácií
mali podľa očitých svedkov,
členov Poľovníckeho združenia Dubina Poprad, dva psy,
ktorých ste majiteľom, strhnúť
divokú zver (srnca) v blízkosti cyklistického chodníka.“ V
liste podrobne popisujú celú
situáciu a postoj O. Kavku v
tomto incidente, ako aj odozvy občanov na podobné prípady už v minulosti. Správanie 1. zástupcu primátora ako
predstaviteľa mesta a zároveň

verejného činiteľa považujú
za neprípustné a neakceptovateľné. Skupina poslancov Poprad 22 mieni verejne vyzvať
primátora mesta Poprad, aby
O. Kavku z jeho postu odvolal, pokiaľ z neho neodstúpi
dobrovoľne. V stanovisku,
ktoré poskytol hovorca Marián Galajda, sa uvádza: „Celá
nešťastná udalosť je v štádiu
vyšetrovania. Do jeho ukončenia platí prezumpcia neviny a
Ondrej Kavka má dôveru primátora mesta Poprad. Akékoľvek ďalšie politické špekulácie
nie sú do doby uzavretia prípadu na mieste.“
O vyjadrenie sme požiadali
i viceprimátora O. Kavku: „V
súvislosti s udalosťami, ktoré
sa stali v katastri obce Spišská
Teplica, si nie som vedomý
žiadneho pochybenia. Voči
mojej osobe nebolo začaté akékoľvek vyšetrovanie zo strany
orgánov činných v trestnom
konaní, v prípade vystupujem
ako svedok a preto považujem
obvinenia voči mne vznesené
zo strany niektorých osôb za

klamstvo a útok na moju osobu. Chcem vysloviť presvedčenie, že orgány prešetrujúce
túto udalosť, budú dôsledné a
ich závery dajú odpovede na
všetky nezodpovedané otázky,
vrátane vyvrátenia rôznych
dezinterpretácií a prekrútených faktov, ktoré sa v tejto
súvislosti objavili v médiách a na sociálnych sieťach
a majú podľa mňa úplne iný
zámer ako skutočné objasnenie prípadu.“
(pmm)

Stratená taška sa našla

Ešte len začal Nový rok Napísali
a už som sa dostal do problémov - stratil som tašku s
peňaženkou a kľúčmi.
Po nákupe v nákupnom centre na sídlisku Juh som čakal
na autobusovej zastávke na
autobus a až doma som zistil,
že nákup bol v poriadku, ale
taška s peňaženkou zmizla.
Vrátil som sa na zastávku, no
nič som nenašiel. Bol tam iba
mladý pán, ktorý sa dal do pátracej akcii s podozrením, že ju
zrejme vzal bezdomovec, ktorého poznal. Našiel ho v krčme, ale neskôr sa ukázalo, že
on nebol „páchateľom“. Do ak-

cie sme zapojili aj políciu,
ktorá nakoniec zistila, že spomínaná stratená taška sa našla
v autobuse a vďaka staršej pani
bola odovzdaná šoférovi, ktorý mi ju pri zimnom štadióne
za účasti polície odovzdal v
poriadku. Poďakovanie patrí
ochotnej policajnej hliadke,
ako aj mladému pánovi Štefanovi F., ktorý mi venoval čas.
Prekvapilo ma najmä jeho
vyjadrenie, že mi chcel len
pomôcť. S takýmto prístupom som sa ešte nestretol. Je
to nevšedný prípad a pochvalu si zaslúži. Keby takýchto
ľudí bolo viac.
(vla)

ste nám

Vyhrali s príbehom
Nepripútaná nevesta

V tomto školskom
všetky deti našej ZŠ,
roku sa žiaci 3. trie- Z regiónu kurzu prvej pomoci
dy zo Základnej školy Hôrka pre pedagógov a automaticzapojili po prvýkrát do súťa- kého externého defibrilátora
že Záchrana som ja!, ktorú vy- pre školu získali aj celodenný
hlasuje nezisková organizácia školský výlet. V tomto projekFalck. Projekt sa zameriava na te je ZŠ Hôrka najúspešnejšou
prvú pomoc, záchranu života, školou východného Slovenska.
prevenciu pred úrazmi a bez- V decembri zavítali do napečnosť na cestách. Z 371 za- šej ZŠ záchranári z n.o. Falck
registrovaných tried sme boli a odovzdali žiakom výhru.
porotou vybraní medzi 5 naj- Defibrilátor je už inštalovaný
lepších. Náš príbeh sa volal Ne- v budove školy a v prípade popripútaná nevesta a podarilo sa treby môže poslúžiť pri záchranám k nemu vymyslieť a na- ne ľudského života.
hrať aj pieseň. Víťazstvom sme
Zuzana Lazorová,
okrem kurzu prvej pomoci pre
triedna učiteľka

Už po štvrtýkrát
sa Popradčania
stretli v posledný
deň roka na spoločnom silvestrovskom výstupe na
Zámčisko. Táto
archeologická lokalita sa nachádza nad mestskou
časťou Kvetnica.
O
Zámčisku,
ale aj o histórii
Kvetnice porozprávala prítomným Zuzana Kollárová z pracoviska štátneho archívu v Poprade - Spišskej Sobote. 					
FOTO - Silvia Šifrová
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Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti: Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa • najmenej 10 rokov pôsobenia
v riadiacej funkcii • bezúhonnosť • organizačné a komunikačné schopnosti • flexibilnosť • práca s PC • osobnostné a morálne
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • znalosť právnych noriem
v predmetnej oblasti výhodou • vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady k prihláške: • prihláška do výberového konania • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný životopis • písomný návrh koncepcie rozvoja a
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 10.1.2019 o 12.hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s
označením „výberové konanie - PCS - NEOTVÁRAŤ “ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
PP-2

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa
obchodnej spoločnosti:
TV Poprad, s.r.o.,
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie • prax v oblasti médií najmenej 10 rokov •
bezúhonnosť • organizačné a komunikačné schopnosti • flexibilnosť
• práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti výhodou
• vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady k prihláške: • prihláška do výberového konania • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný životopis • písomný návrh koncepcie rozvoja a
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 11.1.2019 o 12. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s
označením „výberové konanie - TV Poprad, s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“
na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
PP-1

Za Viliamom Gretschom

Niekoľko dní pred koncom uplynulého roka sme
sa navždy rozlúčili s naším
bývalým kolegom Mgr. Viliamom Gretschom. Vo februári 2019 by sa bol dožil
okrúhlych 80-tych narodenín, ale osud rozhodol inak
a vzal ho z kruhu blízkych,
priateľov a známych.
V novinách Poprad pôsobil
ako športový redaktor v rokoch 1992 - 1995, potom prešiel do Podtatranských novín,
v ktorých pracoval niekoľko
rokov aj v minulosti. Významnú kapitolu jeho pracovnej
kariéry tvorila práca vedúceho filiálnej redakcie denníka
Šport v Poprade v rokoch
1974-1991. Vôbec šport bol
jeho srdcovou záležitosťou. V.
Gretsch bol bohatou a nevyčerpateľnou studnicou informácií o mnohých športových
podujatiach, športových osobnostiach a výsledkoch.
Spomenuli sme si na neho aj

nedávno, keď na XXVI. ročníku Medzinárodného festivalu
horských filmov v Poprade
premietali víťazný film o Petrovi Hámorovi Vrcholová príťažlivosť. Bol prvým, kto napísal, že tento, vtedy ešte málo
známy horolezecký nováčik,
spolu s Pavlom Jackovičom
pred takmer 24 rokmi dovŕšili
svoj viac ako trojročný zámer
- zliezť tri najťažšie severné
steny Matterhornu v Alpách.
Odvtedy P. Hámor vyliezol
na množstvo štítov a zdolal
všetkých 14 osemtisícových
vrcholov. Náš bývalý kolega V.
Gretsch už pred rokmi v ňom
videl veľký potenciál. A nielen
v ňom. Písal o nespočetnom
množstve športovcov a športových výkonoch od hokeja,
cez futbal, basketbal aj po
menšie športy. Všetky boli pre
neho dôležité. Koľkokrát bojoval za viac miesta v novinách,
aby si v nich našli „to svoje“
všetci športoví priaznivci. Ale-

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
Centra sociálnych služieb Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sociálna práca • prax v odbore sociálnych služieb • bezúhonnosť • riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť predpisov v oblasti sociálnej pomoci a súvisiacich predpisov • flexibilnosť • komunikatívnosť, empatia pri práci so seniormi
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie •
vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady k prihláške: • prihláška do výberového konania • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný životopis • písomný návrh koncepcie rozvoja a
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 14.1.2019 o 12.hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s
označením „výberové konanie - CSS - NEOTVÁRAŤ “ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
PP-3

bo sa hádal kvôli gramatike a
štylistike, lebo ako dlhoročný
novinár, absolvent Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika, si na slovenčine dával
zvlášť záležať. Bol vo všetkom
pedantný, so zmyslom pre humor. V posledný decembrový
piatok sa s V. Gretschom rozlúčila manželka Alžbeta, súrodenci, ostatná rodina, priatelia
a známi.
Česť jeho pamiatke! (mar)

Poďakovanie

Mesto Poprad a klienti chcú
aj touto cestou poďakovať
tým, ktorí prispeli a pomohli
na Štedrý deň 24. decembra
zrealizovať tradíciu podávania štedrovečerného menu
ľuďom bez domova v Poprade a to: OZ Korene Poprad,
Územný spolok SČK Poprad,
FEGA FROST s.r.o. Kežmarok, Podtatranská hydina,
MVDr. Konkoľová Hana,
Kežmarok, Reštaurácia Zimný štadión Poprad, LUNYS
s.r.o. Poprad, Perkins Poprad,
Denné centrum Veľká, Kvety
Victor Poprad, Baliarne obchodu Poprad, Sintra spol. s r.
o. Poprad, Tatrakon spol. s r.
o. Poprad, Tol, spol. s r. o. Poprad a Centrum sociálnych
služieb Poprad.
(ppp)

•

Inzercia

Predám lacno zachovalé
drevené detské sánky a biely písací stôl vhodný do
študentskej izby. Inf.: č. t.
0911 305 424.
1/19-P
Prijmeme
lekára
do
všeobecnej
ambulancie,
nadštandardný plat, TPP,
alebo dohoda. Inf.: č. t.
0904 115 676
1-19-R

•
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Spoločenská kronika

V piatok 4. januára 2019
vo Veľkej s

Margitou Pompovou,
75-ročnou

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli

V piatok 4. januára 2019
vo Veľkej s

Máriou Stančekovou,
64-ročnou

V piatok 4. januára 2019
vo Veľkej s

Rozáliou Holbusovou,
79-ročnou

V piatok 4. januára 2019
vo Veľkej s

Rudolfom Tomašekom,
72-ročným

V piatok 4. januára 2019
v Strážach pod Tatrami s

Michalom Dunajským,
81-ročným

V piatok 21. decembra 2018
vo Veľkej s

Františkom Hurtukom,
71-ročným

V sobotu 22. decembra 2018
vo Veľkej s

Andrejom Vaščákom,
89-ročným

V sobotu 22. decembra 2018 vo
Veľkej s

Jozefom Semanom,
77-ročným

V sobotu 22. decembra 2018
v Spišskej Sobote so

Štefanom Dugasom,
55-ročným

Vo štvrtok 27. decembra 2018
v Spišskej Sobote s

Annou Koľovou,
62-ročnou

V sobotu 22. decembra 2018
v Spišskej Teplici s

Jaroslavom Gažim,
53-ročným

Vo štvrtok 27. decembra 2018
vo Veľkej s

Máriou Jankovou,
77-ročnou

V piatok 28. decembra 2018
vo Veľkej so
V piatok 28. decembra 2018
vo Veľkej s

Štefanom Cholevom,
88-ročným
Mgr. Viliamom Gretschom,
79-ročným

V piatok 28. decembra 2018
vo Veľkej s

JUDr. Jurajom Tymkom,
61-ročným

V piatok 28. decembra 2018
vo Veľkej s

Bc. Františkom Bednárom,
56-ročným

V pondelok 31. decembra 2018
vo Veľkej s

Jánom Juhárom,
85-ročným

V pondelok 31. decembra 2018
vo Veľkej s

Jánom Makulom,
65-ročným

V stredu 2. januára 2019
vo Veľkej s

Margitou Madejovou,
88-ročnou

Vo štvrtok 3. januára 2019
vo Veľkej s

Vlastou Ferenčákovou,
84-ročnou

V pondelok 7. januára 2019
vo Veľkej s

Máriou Labancovou,
91-ročnou

V pondelok 7. januára 2019
vo Veľkej s

Annou Kubičkovou,
78-ročnou

V pondelok 7. januára 2019
v Novom Smokovci s

Jánom Kiššákom,
77-ročným

V utorok 8. januára 2019
vo Veľkej s

Johanou Slivkovou,
80-ročnou

V utorok 8. januára 2019
vo Veľkej s

Jánom Glajzom,
78-ročným

V stredu 9. januára - Avena,
vo štvrtok 10. januára - Primula, v piatok 11. januára
- Limba, v sobotu 12. januára - Primula, v nedeľu 13. januára - Limba, v pondelok 14.
januára - Victoria a v utorok
15. januára - Adus. Avena:
Karpatská 11, Primula: Dostojevského 12 (pri „Výkriku“), Limba: Podtatranská 5,
Victoria: Drevárska ul., Adus:
Mnoheľova ul. 2. Lekárne
s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 16. hod. do 22.30 hod.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Program kina
CINEMAX

Od 10. do 16. januára

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 9. januára 2019
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Pohotovosť
v lekárňach

Katarínou Mlynárovou,
78-ročnou

Ralph búra internet 3D:
o 13.10 hod. (hrá sa len cez víkend), Ralph búra internet 2D:
o 13.50 hod. (hrá sa len cez víkend), o 15.40 hod., Nová šanca: o 18.10 hod., Aquaman 2D:
o 20.40 hod., Grinch 2D: o 16.20
hod., Escape Room: o 18.30
hod., Bohemian Rhapsody 2D:
o 20.50 hod., Detské kino - Pat
a Mat: Zimné dobrodružstvá:
o 13.20 hod., Bumblebee 2D:
o 15.10 hod., Pašerák: o 17.50
hod. (nehrá sa 15.1.), Artnax
filmy - Beautiful Boy: o 17.50
hod. (hrá sa len 15.1.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Horoskop na rok 2019
Môžete
očakávať
dobrý rok, kedy sa
všetko ustáli a vráti do dobrých koľají.
Opäť sa vám začne mimoriadne dariť,
hoci spočiatku nebudú pracovné a finančné výsledky výnimočné, neskôr prinesú veľké ovocie. Všetky problémy sa
vyriešia ako mávnutím čarovného prútika. Čaká vás veľa cestovania a spoločenských povinností, ale v rodinnom živote
bude vládnuť pokoj a porozumenie.

a druhá polovica roka bude oveľa lepšia.

V tomto roku musíte byť zvlášť opatrní
najmä na pracovisku, lebo vám hrozia
nesprávne rozhodnutia a neuvážené činy.
Bude to premenlivý rok plný vzruchov.
Na všetko budete musieť vynakladať veľa
energie a výsledok bude neistý. Buďte
obozretní pri nakladaní s financiami a
užite si každú chvíľu s rodinou, lebo bude
vzácna.

Bude to rušný rok,
ktorý si od vás bude
vyžadovať veľa trpezlivosti. Budete musieť robiť kompromisy a prispôsobovať
svoje plány rôznym rodinným záležitostiam. Rozhodujte sa sami, neberte do
úvahy rady iných, lebo vás môžu priviesť
do problémov. Nedávajte sa do spolkov
s inými, neprinesie vám to prospech, ba
dokonca môžete utŕžiť stratu.

Pripravte sa na menej
priaznivý rok. Môžu
sa objaviť zdravotné ťažkosti, ktoré vám
odoberú silu na riešenie inak bežných vecí.
Rôzne vaše zámery a projekty nepôjdu
hladko, ale zakaždým sa vyskytnú nejaké
problémy. Postupne sa však budú vytrácať

Potrápia vás nečakané starosti v
rodine. Budete uvažovať ako ďalej. Nechajte záležitosti uležať a nerozhodujte
sa zbrklo. Nezvyčajným zásahom osudu
sa ukáže pravda, pred ktorou ste si dlho
zakrývali oči. V zamestnaní nastane

Dobrý rok. Starosti
z predchádzajúceho
obdobia pominú a objaví sa veľa radostných udalostí. Budete mať málo času
na oddych, ale vďaka tomu sa výsledky
dostavia. Máte pred sebou študijné a pracovné úspechy, priazeň nadriadených a
ústretovosť podriadených. Aj finančne si
polepšíte.

dočasný útlm, ale na jeseň sa všetko
zmení. Dostanete dokonca zaujímavú
pracovnú ponuku.
Dočkáte sa takého
pokojného
roka,
aký ste už dávno nezažili. Môžete byť
povýšení, finančne si výrazne polepšiť a
dosiahnuť zadosťučinenie za vašu doterajšiu prácu. Dosiahnete aj rôzne výhody,
o akých sa vám v minulosti ani nesnívalo.
V rodine môže pribudnúť nový člen.
V tomto roku sa
váš život ustáli po
všetkých stránkach. Črtajú sa vám nové
výhodné pracovné a študijné príležitosti,
nebudú sa vyskytovať žiadne vážnejšie
neúspechy. Rok bude priať nadväzovaniu
nových priateľstiev a tiež láske. Doterajšie
vzťahy sa upevnia, slobodní sa zaľúbia a
je možný aj sobáš.
Rok bude priemerný, ale predsa len sa
v jeho poslednej tretine môžu vyskytnúť
veľké udalosti a zmeny. Môže to byť zmena zamestnania, prírastok do rodiny alebo
presťahovanie. Nadišiel čas venovať viac
pozornosti a starostlivosti svojim blízkym.

Vráti sa vám to v podobe pokoja v rodine.
Bude sa vám dariť,
hoci sa budete musieť obracať, aby ste dosiahli úspech. Po
pracovnej stránke to bude namáhavý rok,
ale prinesie vám želaný výsledok. Nadviažete výhodné kontakty a čakajú vás aj
výhodné zmluvy. Využite vhodný čas na
nákup nehnuteľností a cenných predmetov. Všetky nezhody sa vyriešia a spokojná bude i rodina.
Tešte sa na prosperitu a značný finančný
prílev. Z každej strany sa vám budú hrnúť
nové možnosti, ale dávajte si pozor na nových ľudí, ktorí to s vami nemusia myslieť
úprimne. Chcú vás len využiť. V niektorých situáciach s rozhodnutím počkajte.
Vyhnete sa tak budúcim problémom.
Bezproblémový rok,
v ktorom nadobudnete určité zisky a urovnáte predchádzajúce problémy. Nájdete si čas na viac oddychu a nebudú vás trápiť žiadne rodinné
starosti. Postúpite v kariére a očakávajte
uznanie od vplyvných ľudí. Všetko budete prijímať s pokojom a bez stresov.
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Kino Tatran
10. a 11. január o 19. hod.
HOVORY S TGM
CZ / SK, dráma / historický, 80
min., česká verzia, MP12
M. Huba ako T. G. Masaryk a
J. Budař ako K. Čapek excelujú
v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov našej histórie.
Vstupné: 5€, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
12. a 13. január o 16.30 hod.
RALPH BÚRA INTERNET
USA, animovaný / dobrodružný / komédia, 112 min., dabing,
MP7
Ralph sa vydáva do nezmapovaného, rozsiahleho a vzrušujúceho sveta internetu, ktorý môže,
ale aj nemusí prežiť Ralphovo
ničenie. Vstupné: 5 €, vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
12. a 13. január o 19. hod.
PAŠERÁK
USA, dráma, 116 min., titulky,
MP15
C. Eastwood stvárňuje osamelého 80-ročného muža na mizine, ktorý dostane ponuku robiť
obyčajného šoféra. Nevedomky
však podpísal zmluvu na drogového kuriéra pre mexický kartel.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
14. január o 19. hod.
TEHERÁNSKE TABU
DE/AT, dráma, 90 min., titulky,
MP18, FK
Tri mladé ženy a jeden muž
majú podobné túžby ako ich
vrstovníci inde na svete. Žijú ale
v Teheráne, kde platia úplne iné
pravidlá. Vstupné: 5 €, Vstupné
FK, ŤZP: 3 €
15. až 17. január
MOSFILM - FESTIVAL
RUSKÉHO FILMU
15. január o 19. hod. - PRENAJMEME DOM S PROBLÉMAMI V ŇOM. Komédia, 91
min., ST, 12
16. január o 19. hod. - BIELY
TIGER, vojnový, 104 min., ST, 15
17. január o 17. hod. - ROZHODNUTIE O LIKVIDÁCII,
akčný / vojnový, 96 min., ST, 12
17. január o 19. hod. - ANNA
KARENINOVÁ, dráma, 138
min., ST, 12.

GALÉRIA
IGORA PANČUKA
PODTATRANSKÁ PALETA
- výstava malieb kytíc, anjelov,
krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu
a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

Kultúrny kalendár na január 2019

Sobota 12. január o 17. hod./
divadelná sála Domu kultúry
(DK) v Poprade
TATRAS TALENT CUP / GALASHOW
Výber slovenských finalistov
Tatras Talent Cup 2018 bol
uskutočnený z účastníkov STF
2018 a TTF 2017 - výhercov
zlatých pásiem s najvyšším
počtom bodov v kategórii spev,
hudba, tanec a divadlo.
Vstup voľný
Nedeľa 13. január o 10. hod./
divadelná sála DK
MIŠ - MAŠ V KOMORE
Muzikálová komédia v podaní detí a učiteliek SMŠ Stella
z Popradu o predvianočnom
zhone, kde pri pečení nastane
veselý miš-maš. Alebo môže
vzniknúť situácia:“ Myš máš v
komore!“
Vstupné: 1,50 €
Sobota 19. január o 18. hod./
divadelná sála DK
BIOLÓGIA POLITIKA
- FOUCHÉ!!! / Stefan Zweig
Rocková pseudoopera v réžii
Lukáša Brutovského.
Predaj vstupeniek: online –
www.popradske-mestske-divadlo.sk.
Objednávky: tel. číslo 0903
902 316, e-mail: popradskemestskedivadlo@gmail.com.

Kultúrny program mesta Poprad
Nedeľa 20. január o 10. hod./
divadelná sála DK
BACILKY A VITAMÍNKY
/ HOKI POKI Poprad
Čo všetko sa môže stať, keď
Hoki stratí pamäť. Predstavenie
spoločne s deťmi odhalí, prečo
je dôležité umývať si ruky a jesť
ovocie a zeleninu.
Vstupné: 1,50 €
Nedeľa 20. január o 15. hod./
divadelná sála DK
PIESNE DONSKÉHO
KOZÁCKEHO CHÓRU
VOLNIJ DON
Jubilejné 10. európske turné,
počas ktorého vystúpia na viac
ako 40 koncertoch. Koncertný
program BALALAJKA 2019
prináša známe ruské melódie, tradičné piesne donských
kozákov, nových hostí, nové
piesne a niekoľko milých prekvapení.
Vstupné: 6 €, predpredaj: MIK
Poprad 052/4361192 a DK
052/7722255
Nedeľa 20. január o 16. hod./
ARÉNA Poprad
KOLLÁROVCI
- ČAS NEÚPROSNÝ
Kapela KOLLÁROVCI je originálnym zoskupením mladých,

Tatranská galéria v Poprade
Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Do 27. januára
Robo Kočan - Mosty
Retrospektívna autorská výstava súčasne doplnená o nové
projekty, ktoré vznikli v priebehu posledných dvoch rokov.
Kočan patrí k výrazným predstaviteľom slovenskej fotografie
posledných dvoch desaťročí.
Jeho tvorba je rozkošatená do
viacerých strán, v teritóriách
ďaleko za hranicami samotnej
fotografie.
Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130
diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to
najlepšie z tvorby takmer 80tich autorov.
Tatranská galéria - Artklub
Do 30. januára
Anjeličkovo
Tradičná výstava súťažných
prác detskej výtvarnej súťaže
Anjel Vianoc 2018.

Iné podujatia
Nedeľa 27. január od 14. do 16.
hod. - Farebná nedeľa.
Vila Flóra Starý Smokovec
Výstavy
Celý január
Helmut Bistika - Anjeli a tí
druhí
Výstava obrazov a inštalácií východoslovenského autora s tematikou anjelov v nás a mimo
nás.
Stála expozícia
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo
zbierok Tatranskej galérie
predstavuje krajinomaľbu s
tematikou Vysokých Tatier
v tvorbe olejomalieb, akvarelov
a grafík výtvarníkov spätých
s dedičstvom našich veľhôr.

talentovaných
hudobníkov.
Svojím hudobným umením
zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma
i v zahraničí.
Vstupné: ticketportal.sk
Streda 23. január o 9. hod./
Podtatranská knižnica, Poprad - Západ
ŠALIANSKY MAŤKO
21. ročník oblastnej súťaže
Šaliansky Maťko J. C. Hronského v prednese slovenskej
povesti pre žiakov 2. - 7. ročníka ZŠ a žiakov reálnych
gymnázií.
Bližšie informácie: 0910590323
Nedeľa 27. január o 16. hod./
divadelná sála DK
SMEJKO A TANCULIENKA
- HIP, HIP, HURÁ!
Úplne nové predstavenie HIP,
HIP, HURÁ!, v ktorom sa konečne dozviete, ako sa Smejko
a Tanculienka spoznali, skamarátili a možno prezradíme
aj oveľa, oveľa viac v našich
nových pesničkách a rozprávkach. Nebude chýbať autogramiáda na nové DVD Hip, hip,
hurá! a obľúbené spoločné fotenie.
Vstupné: 9 € prízemie a 8 € bal-

kón, predpredaj: ticketportal.sk
--------------------------Do 14. januára 2019 / foyer
Domu kultúry v Poprade
NA SKLE MAĽOVANÉ / Výstava prác žiakov ZUŠ na Ul.
Štefánikovej v Poprade.
15. január - 4. marec / foyer
Domu kultúry v Poprade
CESTOU PO KRAJINE NE KRAJINE ……, alebo ako sme
pozerali, vnímali, mysleli eko-logicky. Výstava prác žiakov
ZUŠ, Spojená škola na Letnej
ulici v Poprade.

PRIPRAVUJEME :
Pondelok 18. február o 19.
hod./ divadelná sála DK
UMENIE VRAŽDY
/ JOE DI PIETRO
Súčasná hra amerického autora Joa Di Pietra v réžii E.
Kudláča, scéna a kostýmy Eva Rácová Kudláčová, obsadenie: ZUZANA FIALOVÁ,
ROMAN POLÁČIK, JANA
KOVALČÍKOVÁ, GREGOR
HOLOŠKA.
Vstupné: 17 €, predpredaj:
MIK Poprad 052/4361192, ticketportal.sk, predpredaj.sk
Zmena programu vyhradená !
Informácie, predpredaj: MIK
052 / 43 611 92 Dom kultúry
052 / 77 222 55

Podtatranská knižnica
Výstavy
Podtatranská ul.
Od 8. januára
Maľované srdiečkom
výstava Danky Korvinovej
Klustovej.
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 4. ročník
výstava výtvarných prác žiakov
základných a materských škôl
v Poprade.
Streda 23. január o 9. hod. Súťaž v prednese slovenskej
povesti v spolupráci s MO MS

v Poprad, Školským úradom
Poprad, Školským úradom Veľký Slavkov a CVČ Poprad.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 4. januára
Jeseň nedotknutých pier
výstava akademického maliara
Igora Pančuka.
Od 11. januára
Diverzia - Oscar Genský
11. január o 17. hod. – vernisáž
výstavy.
Zmena programu vyhradená!

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Tvorivé dielne
Tematické výtvarné workshopy
k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii.

Celý január až do 1. marca
2019
TRI PALETY
Výstava Róberta Pavlíka, Juraja
Ujházyho a Petra Valachoviča.
Vernisáž bude 17. januára
2019 o 17. hod.

Zmena programu vyhradená

Stála expozícia

Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do
15. hod., streda od 8. do 12. a
od 13. do 16.30 hod., piatok od
8. do 13. hod.
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Sochár, nevedomý si svojej slávy,
spoluvytváral barokovú Prahu
to zvládol a stal sa jedinečným nie vo vypracovaní, ale
v kompozícii. Vedel, kde v súsoší umiestniť sluhu, kde dať
pána, v akej póze a výraze.
Bol aj fantastický manažér.
V obrovskej sochárskej konkurencii ovládol barokovú
Prahu. Zo Spišskej Soboty
odišiel ako neznámy rezbár.
O sedem rokov neskôr už
osadzujú na Karlovom moste
jeho prvé dielo.“
Pracoval
na
rôznych
miestach najmä v západných
Čechách a konvertoval ku
katolíckej viere. Po morovej
epidémii sa v roku 1692 usadil v Starom Meste pražskom,
kde si otvoril dielňu na rohu
Skořepky a Uhelného trhu,
neskôr (v dnes už neexistujúcom dome) na Národní
třídě. Na pražskom Karlo-

vom moste
sú z dielne J.
Brokoffa sochy sv. Jána
Nepomuckého, súsošie
sv. Barbory,
Margaréty a Alžbety, a sv.
Františka Borgiu.
Obrazne povedané, Praha je plná Brokoffovcov. Syn
Ferdinand umelecky otca
prerástol a stal sa jedným
z najvýznamnejších európskych barokových sochárov.
Rovnako druhý syn Michal
bol aktívny a tvorivý sochár.
Obaja vysoko niesli značku
Brokoff.
J. Brokoff tvoril aj sochy s
námetmi ročných období,
svetadielov i gréckych bájí.
Mal ešte ďalších troch synov
a dve dcéry.
(kpa)

Ocenenie pre kraj

Prešovský samosprávny kraj získal na deviatom ročníku súťaže
Samospráva a Slovensko bez bariér najvyššie ocenenie - Plaketu
Slovensko bez bariér. Ocenenie
mu udelila porota v kategórii
územná samospráva za systémový a kontinuálny prístup pri
riešení problematiky debarierizácie. Ocenenie si prevzali zástupcovia nášho kraja v závere
minulého roka.
(ppp)

PP-6

V piatok 28. decembra
2018 uplynulo 300 rokov
(1652-1718) od úmrtia rodáka zo Spišskej Soboty
Jána Brokoffa. Pamiatku
významného umelca si uctili členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska položením venca
pod jeho bronzovú historickú tabuľu. Je na dome v Sp.
Sobote, kde sa Brokoff pravdepodobne narodil.
J. Brokoff sa v Spišskej
Sobote vyučil za rezbára.
V roku 1675 počas svojej
vandrovky prišiel prvýkrát
do Prahy. V Česku zrejme
nechcel zostať, utekal pred
katolicizmom do Nemecka,
kde bolo silné protestanstvo. Cestou ho „odchytil“
český šľachtic, Matyáš Wunschwitz, a ponúkol mu prácu - vytesať z dreva sv. Jána
Nepomuckého. Dielo sa stalo
vzorom pre ďalšie sochy tohto svätca po celých Čechách,
ktorých je okolo 300. Originálna bronzová socha dnes
stojí na Karlovom moste. Bola
tam prvou sochou vôbec.
Nie je jasné, ako sa náš
slávny rodák dostal k sochárstvu. Mikuláš Argalács uviedol: „Pre Brokoffa
- rezbára musel byť prechod
z jemu známeho dreva na
kameň veľmi náročný. On

Mesto Poprad pripravilo pre ľudí bez prístrešia na Štedrý deň
už tradične štedrovečerné menu, ktoré im podával primátor
mesta Poprad Anton Danko s manželkou. V jedálni Centra
sociálnych služieb na Baníckej ulici v Poprade v pondelok 24.
decembra prestreli a pripravili štedrovečerný obed pre 40 ľudí,
ďalšie desiatky porcií pripravili nielen pre klientov Zariadenia
sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, ale tiež pre ostatných bezdomovcov v meste. Okrem štedrovečerného menu, ktoré
pozostávalo z oblátok, ovocia, koláčov, kapustnice, šalátu a filé,
bol pre každého pripravený pod vianočným stromčekom aj balíček. „Ľudia bez domova si v ňom našli ponožky, čiapku, rukavice ale aj jedlo, hygienické potreby a sladkosti“ konkretizovala
Petra Zavacká, vedúca sociálneho odboru MsÚ Poprad. Vianočné balíčky pripravila samospráva aj vďaka spolupráci s OZ
Korene. Tradíciu podávania štedrovečerného menu ľuďom bez
domova založil v Poprade primátor Anton Danko v roku 2003.

Rotary Klub Poprad zorganizoval tradičnú verejnú zbierku počas popradského vianočného jarmoku 14.-16. decembra 2018.
Činnosť nášho stánku a prvý trhový deň začali Peťo Hámor s
Marikou Bečicovou. Večer pokračoval okrem iných aj tradičnou
návštevou malých koledníkov. Druhý deň sme začali opäť s malými koledníkmi a počas celého dňa s našimi tradičnými a každoročnými „súputnikmi“ zo Slovenského skautingu a tento rok
výnimočne aj s výmennými študentami Ju z Japonska a Gervaise z Austrálie. V nedeľu 16. decembra, odovzdali skauti betlehemské svetlo počas svätej omše vo Svite poľským skautom a v
Užhorode skautom z Ukrajiny. Popoludní ho prijal od skautov v
Poprade prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. V nedeľu
sme mali v stánku Rotary klubu Poprad aj výmennú študentku
z Mexika Cecille. Výťažok zo zbierky 1882,75 € poputuje ako
každý rok pre potreby Domu Slovenského Červeného kríža v
Poprade-Spišskej Sobote. TEXT a FOTO: Rotary Klub Poprad

Koncom minulého roka pribudla v meste
novovybudovaná oddychová zóna, ktorá sa
nachádza vedľa Zariadenia opatrovateľskej
služby na Franciscicho ulici v Poprade. Odovzdanie sa uskutočnilo za účasti vtedajšieho
riaditeľa Centra sociálnych služieb v Poprade Jozefa Košického. Plne ju budú môcť využívať seniori z nášho mesta, ale aj ostatná
verejnosť až keď budú vhodnejšie poveternostné podmienky. Okrem oddychu a relaxu bude slúžiť aj na športové využitie. Dá
sa tam zacvičiť, zahrať petang, či minigolf.
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Popradské basketbalistky otvorili rok víťazstvom

Basketbalistky
BAM
Poprad vstúpili do nového roka 2019 výhrou
nad konkurenčnou Nitrou v rámci predposledného kola základnej časti Extraligy.
Pre zverenkyne Tatiany Gallovej to
bol posledný zápas v dlhodobej súťaži na domácej palubovke. Popradčanky zápas zvládli a v infarktovom
závere strhli víťazstvo na svoju stranu. „Vedeli sme, že to bude vyrovnaný
zápas, čo sa aj potvrdilo. Aj keď to
miestami vyzeralo, že nás súper prevalcuje, dievčatá chytili tretí, možno
aj štvrtý dych a vrátili sa do zápasu.
Blahoželám im k výhre. Takéto vyrovnané zápasy nám pomáhajú a verím, že v tomto novoročnom trende

zajtra, t. j. vo štvrtok 10. januára v Bratislave proti Slovanu.
Tímy sa následne rozdelia do
dvoch nadstavbových skupín
(1-4 a 5-8) a od 19. januára
budú hrať po dva vzájomné
zápasy.
Výsledky: 12. kolo v piatok
21. decembra Young Angels
Košice - BAM Poprad 57:48
(33:17), najviac bodov BAMP:
Viktória Havranová - 15. 13.
kolo v sobotu 5. januára BAM
Poprad - BKM Junior UKF
Nitra 65:58 (28:24), najviac bodov
BAMP: Eva Filičková - 17.
Program: 14. kolo vo štvrtok 10.
januára o 17.30 hod. BK Slovan
Bratislava - BAM Poprad.
(ppv)

budeme pokračovať aj v nadstavbe,“
uviedla po zápase s Nitrou trénerka
BAM Poprad Tatiana Gallová.
Popradské basketbalistky odohrajú posledný zápas základnej časti už

Kamzíci boje o trón nezvládli

Hokejisti HK Poprad odohrali vo
sviatočnom období viacero zápasov Tipsport Ligy,
v ktorých mohli atakovať priebežne prvú priečku v tabuľke.
V domácich súbojoch ich
medzi sviatkami hnal dopredu plný štadión, no práve
v týchto zápasoch zlyhali. Prehrali postupne s Trenčínom,
Nitrou a po novom roku aj
s Košicami (na foto). Po nedeľňajšej prehre vo Zvolene
sa zverenci Romana Stantiena ocitli na piatom mieste,
pritom počas celých sviatkov
bojovali o líderskú pozíciu.
Včera po uzávierke vydania novín Poprad odohrali
kamzíci v Košiciach zápas
preloženého 49. kola a v piatok pocestujú do Miškovca.
Doma sa predstavia v nedeľu
13. januára, keď o 17. hodine
privítajú Nové Zámky.
Výsledky Tipsport Ligy:
32. kolo v stredu 19. decembra L. Mikuláš - Poprad 4:5sn
(2:0, 1:2, 1:2 - 0:0, 0:1), góly
Popradu: 23. Martin Belluš,

35. Marcel Petran, 50. Patrik
Svitana, 60. Radoslav Macík, rozhodujúci s. n. Martin
Belluš. 33. kolo v piatok 21.
decembra Poprad - B. Bystrica 5:2 (0:0, 3:2, 2:0), góly
Popradu: 30. Samuel Mlynarovič, 34. Marek Zagrapan,
37. Samuel Takáč, 45. Samuel
Takáč, 60. Radoslav Macík.
34. kolo v nedeľu 23. decembra Poprad - Trenčín 1:5 (0:1,
1:2, 0:2), gól Popradu: 22. Jindřich Abdul. 35. kolo v stredu
26. decembra Budapešť - Poprad 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), góly
Popradu: 28. Radomír Heizer,
30. Lukáš Paukovček, 43. Peter
Lichanec. 36. kolo v piatok 28.
decembra Poprad - Nitra 1:6

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v piatok 21. decembra 2018 Poprad - Skalica
2:1pp, v sobotu 22. decembra Poprad - Skalica 5:4pp, v sobotu 5. januára 2019 Poprad - B. Bystrica 3:2 a v nedeľu
6. januára Poprad - B. Bystrica 5:0. Dorast: v piatok 21.
decembra 2018 Žilina - Poprad 1:4, v sobotu 22. decembra
Žilina - Poprad 4:8, v sobotu 5. januára 2019 Nitra - Poprad 0:7 a v nedeľu 6. januára Nitra - Poprad 1:2. Kadeti (o majstra): v nedeľu 6. januára 2019 Púchov - Poprad
1:3 a v pondelok 7. januára Trenčín - Poprad 4:0. St. žiaci
8.r.: v stredu 19. decembra Poprad - Bardejov 14:3. St. žiaci 7.r.: v stredu 19. decembra Poprad - Bardejov 12:0. Ml.
žiaci 6.r.: v stredu 19. decembra Bardejov - Poprad 2:12.
Ml. žiaci 5.r.: v stredu 19. decembra Bardejov - Poprad 2:4.

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre

B

140:96

84

3

11 135:88

82

3

11 158:101 7 9

41 24 4

4

9

2. Košice

41 25 2

3. Nitra

41 22 5

4. Zvolen

Z

V

P

1. Ružomberok

13

13

0

B
26

2. YA Košice

13

10

3

23

3. Piešťany

13

10

3

23

4. Šamorín

13

7

6

20

5. Nitra

13

5

8

18

6. BAM Poprad

13

4

9

17

7. Slovan BA

13

2

11

15

8. B. Bystrica

13

1

12

14

Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v nedeľu 6. januára Poprad - Rožňava 108:55.
Kadetky: v nedeľu 6. januára Poprad - Rožňava 46:50pp.

Orli doštartovali prípravu

(0:1, 1:4, 0:1), gól Popradu:
33. Patrik Svitana. 37. kolo
v nedeľu 30. decembra 2018
Žilina - Poprad 2:3 (0:1, 0:1,
2:1), góly Popradu: 12. Ján
Ťavoda, 35. Samuel Takáč, 56.
Samuel Takáč. 38. kolo v piatok 4. januára 2019 Poprad Košice 1:3 (0:2, 0:1, 1:0), gól
Popradu: 48. Samuel Takáč.
39. kolo v nedeľu 6. januára Zvolen - Poprad 4:0 (0:0,
2:0, 2:0). Program Tipsport
Ligy: 41. kolo v piatok 11.
januára o 18. hod. Miškovec
- Poprad, 42. kolo v nedeľu
13. januára o 17. hod. Poprad
- N. Zámky a 43. kolo v utorok 15. januára o 17. hod. L.
Mikuláš - Poprad.
(ppv)

1. B. Bystrica

Tabuľka Extraligy žien

41 22 4

5

10 145:96

5. HK Poprad 41 21 6

2

12 121:103 77

79

6. N. Zámky

41 19 4

3

15 107:98

68

7. Trenčín

41 19 4

2

16 99:93

67

8. Miškovec

41 17 3

4

17 109:113 6 1

9. Detva

41 14 2

5

20 110:132 5 1

10. Budapešť

41 12 2

5

22 111:139 4 5

11. L. Mikuláš 41 12 2

3

24 97:127

12. Žilina

41 8

5

2

26 105:153 3 6

13. SR 20

24 0

0

2

22 30:128

43
2

Futbalisti FK Poprad sa minulý
týždeň v piatok
pustili do zimnej
zaberačky pred jarnou časťou II. ligy. Káder sa oproti jeseni veľmi nezmenil,
priestor dostávajú dorastenci i hráči z B-tímu. V zime
čaká zverencov Mareka
Petruša pestrá nádielka prípravných zápasov.
V piatok sa po dovolenkách
zišli vo Veľkej popradskí druholigisti takmer v plnej sile.
Káder opustili Slavomír Kica,
Lukáš Urbanič i Duje Medak, veľkou novinkou je však
desaťdňová skúška brankára
Adriána Knurovského v druholigovom francúzskom tíme
Orléans. „Hneď v úvode máme
nabitý zápasový program, čo
nie je najideálnejší stav, ale budeme hrať s kvalitnými súpermi
a to nie je na škodu. Po uzdravení niektorých hráčov nebude treba káder zvlášť dopĺňať.
Držíme palce Aďovi Knurovskému, ktorý je perspektívnym
brankárom v dobrom veku,
aby sa vo Francúzsku ukázal
v dobrom svetle. Už v prvých
dňoch na neho prichádzali len

dobré referencie,“ uviedol tréner FK Poprad Marek Petruš.
Posilou Popradu by mal byť
na jar stopér Martin Luberda
z Prešova, ale na skúške by
sa malo vystriedať viacero
hráčov. Medzi prvými bol na
úvodnom tréningu útočník
z Nigérie.
Príprava FK Poprad potrvá
deväť týždňov a orli odohrajú
viacero prípravných zápasov.
Prvý majú už dokonca aj za
sebou a to vo Vranove nad
Topľou v rámci skupiny D
českej zimnej Tipsport Ligy
2019 proti Tatranu Prešov
(hralo sa včera po uzávierke vydania novín Poprad).
V rámci tejto súťaže ich v skupine čaká ešte Baník Ostrava
(v piatok 11. januára o 13.
hodine) a 1. SK Prostějov
(v sobotu 12. januára o 10.30
hod.). Vyvrcholením zimnej prípravy bude sústredenie v Turecku. „Predsezónne
ciele stále platia, rovnako aj
v Slovenskom pohári. V lige
by sme sa chceli dostať vyššie
ako v predchádzajúcej sezóne,
a teda minimálne na druhé
miesto zaručujúce baráž,“ dodal M. Petruš.
(mav)
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Krátko zo športu

líšky odohrali me•dziPOPRADSKÉ
sviatkami jeden zápas ženskej

hokejovej Extraligy, a to v sobotu 22.
decembra 2018 vo Zvolene. O ich víťazstve rozhodol jediný gól z hokejky Martiny Staroňovej štyri minúty
pred koncom. Najbližšie sa Popradčanky predstavia svojim fanúšikom
v sobotu 19. januára o 18.45 hod.
v zápase proti Prešovu.
V PIATOK 28. decembra 2018
sa žiačky FK Poprad zúčastnili medzinárodného turnaja v Žiline. Po
víťazstve nad Štiavnikom 1:0, remízach 2:2 so Žilinou a 3:3 s Bardejovom a prehre 0:5 s Brnom obsadili
tretie miesto. Víťazom sa stal Bardejov.
V SOBOTU 12. januára sa v telocvični ZŠ v Matejovciach uskutoční
jubilejný 20. ročník stolnotenisového turnaja v mužských dvojhrách
a štvorhrách O cenu Popradu. Turnaj
sa začína o 9. hodine a organizuje
ho ŠK Veterán Poprad v spolupráci
s mestom Poprad.
V POLOVICI decembra sa v Košiciach uskutočnila posledná súťaž
roka 2018 v rámci Žiackej ligy v karate, kde sa stretlo 215 karatistov z 20
klubov zo Slovenska. Central karate
klub Poprad si vybojoval 15 medailí (2 zlaté, 4 strieborné a 9 bronzo-

•

•

•

vých).
V PIATOK 11. januára sa o 16.
hodine na Zimnom štadióne mesta
Poprad uskutoční hokejová akcia pre
deti a ich rodičov pod názvom Deti
na hokej, ktorú organizuje Slovenský
zväz ľadového hokeja v spolupráci
s HK Poprad a ŽHK Poprad. Hosťom programu bude vĺčik Goooly
a na deti čaká aj prekvapenie.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
odohrali na prelome rokov tri zápasy SBL, v ktorých zvíťazili. V stredu
19. decembra doma nad Lučencom
91:85, v sobotu 29. decembra v Spišskej Novej Vsi 99:93 a v sobotu 5. januára 2019 opäť doma nad Komárnom 90:86. Dnes cestujú zverenci
Michala Madzina do Žiliny, v sobotu 12. januára budú hrať o 18. hodine
v Iskra Aréne proti Leviciam.
Prešovský samosprávny kraj
pripravuje vyhlásenie najúspešnejších
športovcov kraja za rok 2018. Ocenených jednotlivcov a kolektívy,
ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná
komisia na základe určených kritérií.
Návrhy na ocenenia úspešných
športovcov a športových kolektívov
môže posielať aj široká verejnosť
a športové kluby najneskôr do 31. januára 2019.		
(ppv)

•

•

Popradskí hokejisti si sviatky spestrili aj pri bowlingu. Už po tretíkrát sa pred Štedrým dňom stretli v súboji s realizačným tímom HK Poprad, svojimi fanúšikmi, ako
aj s miestnymi novinármi. Titul obhájili hokejisti, pred členmi Fanklubu Poprad
a družstvom realizačného tímu. Novinári skončili na poslednom štvrtom mieste.
Najlepším hráčom turnaja sa stal člen Fanklubu Poprad Martin „Majster“ Staš, ktorý
získal od vedenia HK Poprad vzácny dres kamzíkov z limitovanej sviatočnej edície.

•

Medzi sviatkami od 27. decembra do 29. decembra 2018 sa v Poprade konal tradičný turnaj hokejistov do 15 rokov o Pohár oslobodenia mesta Poprad, v ktorom mladí
popradskí kamzíci najskôr prehrali so slovenským výberom do 15 rokov 1:7, s reprezentačnou U15-kou Rakúska potom prehrali 1:5 a ruskému HK Dmitrov podľahli 1:11. V záverečnom súboji remizovali s poľským výberom do 15 rokov 3:3 (na
foto) a obsadili konečné 4. miesto. Turnaj suverénne ovládli chlapci z HK Dmitrov.

Mesto Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:
odborný referent kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu v Poprade
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• úplné stredoškolské vzdelanie • bezúhonnosť • komunikatívnosť, flexibilnosť,
znalosť právnych predpisov výhodou • cudzí jazyk výhodou • osobnostné a
morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady k prihláške: • písomná prihláška do výberového konania • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu •
kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: dohodou
Platové podmienky: v zmysle platnej legislatívy
Uzávierka prihlášok je 25. januára 2019 do 12.hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291

PP-4

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „neotvárať - referent kancelárie 1. kontaktu“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
PP-7
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Pomoc rodine s nadanými deťmi
Tradíciu
Trojkráľového
benefičného koncertu dodržala Tatranská galéria, mesto
Poprad a OZ Pre mesto aj po
druhýkrát. Minulú nedeľu
obdarovali
návštevníkov
TG umeleckým zážitkom a
zároveň venovali výťažok zo
vstupného tým, ktorí pomoc
potrebujú.
Odovzdaním
osobného finančného daru
sa pridali primátor Popradu
Anton Danko a obaja viceprimátori Ondrej Kavka a
Štefan Pčola.
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková privítala na koncerte všetkých ľudí dobrej
vôle, ktorým nie je ľahostajný

osud iných. Vlani na podujatí
pomohli rodine, ktorej vyhorel dom, tohto roku peniaze
poputovali popradskej rodine,
ktorá prišla o otca. Riaditeľka
TG povedala: „Svojich blízkych a známych obdarovávame často, ale málokedy sa
stáva, že obdaríme niekoho,
koho nepoznáme a nevieme,
aký ťažký osud ho postihol. V
spolupráci so sociálnym odborom mestského úradu sme pre
dnešný večer vybrali rodinu,
ktorá si podporu zaslúži. Pomoc dostane výnimočná, ale
zároveň obyčajná žena, ktorá
sa stará o šesť svojich detí. Žiaľ,
manžel podľahol onkologickému ochoreniu
a zostala na
ne sama. Sú to
všetko mimoriadne vydarené a talentované deti.“ Deti
vo veku od 6
do 18 rokov
sú športovo
aj umelecky
nadané. Ich
mamka je za-

mestnaná a ešte v čase voľna
pomáha seniorom vo svojom
okolí, k čomu vedie aj svoje
ratolesti. Poďakovala za dar,
ktorý ju veľmi potešil a rodine
pomôže.
Primátor Popradu Anton
Danko, pod ktorého záštitou
sa charitatívny koncert konal,
vyzdvihol: „Na konci roka a v
novom roku si dávame rôzne
predsavzatia. Jedno z nich by
malo byť, že budeme pomáhať
druhým, ktorí v živote mali
menej šťastia ako my. Osobne
aj za mesto. Verím, že aj poslanci podporia pomoc ľuďom,
ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkých životných situáciách, napr. na ulici. Nemôžeme
sa sústreďovať len na mládež,
musíme sa sústreďovať aj na

domovy dôchodcov, pomáhať starším ľuďom,
ktorí našu pomoc potrebujú.“ Viceprimátor O.
Kavka vysvetlil, prečo
obdarovať práve na
sviatok Troch kráľov.
Práve oni nezištne obdarovali malého Ježiška vzácnymi darmi - zlatom,
myrhou a kadidlom: „Stále sa
budeme snažiť, aby posolstvo
Vianoc a Troch kráľov preberala na seba i verejnosť a našli
sa dobrodinci ochotní pomôcť
iným. Nám nie je jedno, ako
žijú ľudia v Poprade a chceme,
aby cítili, že môžu očakávať
pomoc.“ Viceprimátor Š. Pčola
dodal: „V čase sviatkov sú všetci trochu mäkší a máme k sebe
bližšie. Som veľmi rád, že mesto

aj touto formou podporuje takéto akcie a aj my traja sme sa
mohli svojou osobnou účasťou
a aktívnou podporou podieľať
na pomoci.“
Svojimi umeleckými darmi
k sviatočným chvíľam prispel
husľový orchester Tereza a jej
deti zo ZUŠ na Štefánikovej
ul. v Poprade a svetoznámy
akordeonista Michal Červienka - trio Galliano forever
(na foto hore).
(mar)

Kvarteto Ad Gloriam Dei opäť v Matejovciach

Bratislavské sláčikové kvarteto
Ad Gloriam Dei sa už po ôsmykrát
predstavuje s vianočným programom Malá Vianočná hudba.
Koncert, ktorý je vyvrcholením
osláv Nového roka a sviatku Troch
Kráľov, si mohli a ešte môžu záujemcovia vypočuť od 4. do 13. januára vo
viacerých slovenských mestách a obciach. V predvečer sviatku Troch Kráľov minulú sobotu zahrali v Kostole sv.
Štefana v Poprade - Matejovciach.
Kvarteto Ad Gloriam Dei založili

členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zámerom tohto
zoskupenia je uvádzať duchovnú hudbu a prostredníctvom umenia priblížiť
duchovné bohatstvo ľuďom. Klarinetista Michal Vozník uviedol: „Hráme
počúvateľné skladby klasickej hudby,
nielen pre tých, ktorí chodia pravidelne do opery a do filharmónie, ale aj pre
bežného poslucháča.“
Snahou kvarteta je ponúknuť kvalitný hudobný program, ktorý obohatí
slávnostné okamihy rôznych sviatkov

a obradov a to aj na netradičných
miestach. Huslista Samuel Mikláš doplnil: „Chceme priniesť tieto melódie aj
na miesta, do obcí, kde sa bežne vážna hudba nehráva, aby sa ľudia mohli
potešiť napríklad z tej našej.“ Kvarteto
hráva aj na neobyčajných „pódiách“ pri zrúcaninách, na hradných nádvoriach a pod.
Na koncerte v Matejovciach odzneli
skladby Josepha Haydna, Johannesa Pachelbela, Arama Chačaturiana
a ďalších. Kroky kvarteta Ad Gloriam

Cez víkend Tatry Ice Master

Ľadová krása už má svoje miesto aj vo Vysokých
Tatrách. Cez víkend od 12.
do 13. januára 2019 ním
bude Hrebienok, a to vďaka
7. ročníku podujatia Tatry
Ice Master. Počas dvoch dní
ľadoví sochári z desiatich
krajín sveta vdýchnu život
množstvu ľadu a premenia
ich na 40 ľadových sôch.
Na podujatí budú šikovní
sochári a umelci pracovať s
50-timi tonami ľadu na rôznych motívoch a témach, ktoré vdýchnu do impozantných
sôch. V prvý deň budú mať sochári voľný štýl. V druhom dni

podujatia sa budú
sochári
držať
témy „Gothic“. Z
ľadu pripravia ľadoví sochári počas dvoch dní 35
ľadových sôch,
ktoré budú počas
večera i nasvietené. Jedna časť
sôch sa bude nachádzať popri
budove lanovky a druhá bude
umiestnené v druhej kupole
vedľa Tatranského ľadového
Dómu. Sochy umiestnené
v kupole - Galéria ľadových
majstrov bude v prevádzke až
do skončenia zimnej sezóny,

resp. do konca apríla 2019.
Podujatie Tatry Ice Master
bude sprevádzať aj bohatý
sprievodný program. V sobotu večer sa predstaví Peter
Bič Project a v nedeľu sa na
pódiu vystrieda Billy Barman
a dievčatá zo SĽUK-u. (ppš)

Dei smerovali do Huncoviec, do Starej Ľubovne, do Oponíc, do Štvrtka na
Ostrove a do Nitry.		
(kpa)

Predstavia sa mladé talenty

Od 7. do 14. januára sa
v Poprade a okolí koná piaty
jubilejný ročník finálneho
umeleckého festivalu detí
a mládeže Tatras Talent Cup.
Zúčastnia sa na ňom slovenskí finalisti festivalov Viva
Talent Festival a Top Talent
Festival s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho originalitu
ošperkujú aj medzinárodní
účastníci z Ukrajiny a Ruska.
Tento ročník sa po prvýkrát bude realizovať výstava výtvarných prác projektu
Konfigurácia - FESTIVALS
TALENT z 5 ročníkov jeho
trvania, ktorá je inštalovaná

tento týždeň vo foyeri MsÚ
a Domu kultúry v Poprade. Samotná súťaž v žánroch
hudba, spev a tanec bude prebiehať v sobotu 12. januára v
DK od 10. hod., výsledky vyhlásia o 17. hod. na galashow.
Profesionálnym hosťom bude
Monika Haasová, herečka,
tanečníčka a mímka, ktorá
debutovala vo filme Bambuľka. Diváci galashow môžu
vyhrať zaujímavé ceny. Vstup
je voľný. Zahraniční účastníci
festivalu majú pripravený ešte
workshop a oboznámia sa aj
s krásami podtatranského regiónu a mesta Poprad. (kru)

