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Trojkráľová zima nezostala svojej povesti nič dlžná

Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol
rok 2016 v Poprade o trochu menej
teplý ako rok 2015. Priemerná ročná teplota vzduchu dosiahla 7,4°C,
pričom rok predtým to bolo 7,8.
Klimatológ SHMÚ Pavol Faško
zhodnotil: „V poradí najteplejších rokov sa rok 2016 za posledných 66 rokov
(od roku 1951, kedy sa začali pravidelné meteorologické merania) zaradil v
Poprade na 6. miesto po rokoch 2000,
2007, 2008, 2014 a 2015. Najteplejším mesiacom bol v uplynulom roku
v Poprade júl s priemernou mesačnou
teplotou vzduchu 17,5°C.“ Tiež konštatoval, že v roku 2016 sa v Poprade
takmer nevyskytli horúce dni. Iba raz
v minulom roku dosiahla maximálna denná teplota vzduchu tropickú
hodnotu. Bolo to 24. júna 2016, kedy
v Poprade namerali 31,5°C. Nebola
však núdza o letné dni, ktorých bolo
pod Tatrami až 44. Ide o dni, kedy
maximálna denná teplota vzduchu

dosiahne 25°C a viac.
„Najchladnejším mesiacom bol v
roku 2016 v Poprade január s priemernou mesačnou teplotou vzduchu
mínus 4,8°C. Najsilnejší mráz bol v
uplynulom roku 23. januára, kedy
klesla teplota vzduchu tesne pod mínus 20°C - na mínus 20,3°C. Ak by

sme hľadali dni, kedy v roku 2016
klesla teplota vzduchu nižšie ako na
mínus 15°C, bolo ich 5 - 2., 3., 4., 19.
a 23. januára. Arktický deň nebol v
Poprade zaregistrovaný ani jeden. Aby
bolo splnené kritérium pre takýto deň,
nesmelo by byť cez deň teplejšie ako
mínus 10°C. Vlani zostala maximál-

na denná teplota vzduchu v Poprade
najnižšie 2. januára, na úrovni mínus
8,1°C,“ zhrnul klimatológ.
Ročný úhrn atmosférických zrážok
dosiahol v roku 2016 pod Tatrami 728
mm. Bol to zrážkovo nadnormálny
rok. Za posledných 66 rokov bol v
Poprade v poradí ôsmy zrážkovo najbohatší po rokoch 1960, 1970, 1974,
2001, 2007, 2010 a 2014. Najvyšší
mesačný úhrn zrážok bol zaznamenaný v auguste, kedy napršalo 138 mm
zrážok, najnižší mesačný úhrn bol v
decembri - 17 mm zrážok.
V minulom roku sa v Poprade vyskytovala súvislá snehová pokrývka
počas 56 dní. „Často to však bola iba
symbolická snehová vrstva, pretože až
17 dní mala snehová pokrývka hrúbku iba 1 cm. Len v dvoch dňoch mala
snehová pokrývka svoju hrúbku vyjadrenú dvojcifernou hodnotou - 15. januára 2016 to bolo 10 cm a 13. februára
2016 o 1 cm viac, teda 11 cm,“ dodal
P. Faško.
(Pokračovanie na str. 2)

Popradčanov ubudlo,
ale úbytok sa zmenšil

V minulých dňoch mrzlo, len tak prašťalo. Silné mrazy prispeli k tomu, že malý
rybník pri Spišskej Sobote úplne zamrzol. Vďaka tomu mohli jeho plochu využiť deti aj dospelí na korčuľovanie a amatérsky hokej. FOTO - Marek Vaščura

Podľa údajov referátu evidencie
obyvateľstva MsÚ v Poprade dosiahol
k 31. decembru 2016 počet obyvateľov
mesta Poprad 50 718, čo je o 250 menej oproti koncu predchádzajúceho
roka. Avšak v roku 2016 ubudlo o 65
Popradčanov menej ako v roku 2015,
kedy ich počet poklesol o 315. Vlaňajší úbytok je teda menší než bol pred
rokom. Žien a dievčat bolo 26 495,
mužov a chlapcov 24 223.
K trvalému pobytu v Poprade sa v
uplynulom roku prihlásilo 613 občanov, odhlásilo sa 953, z toho do cudziny
64, čo je takmer o polovicu menej než
v roku predtým. Narodilo sa 451 detí,
zomrelo 371 obyvateľov. Narodilo sa aj
zomrelo menej ľudí než v roku 2015.
Čo sa týka vekovej štruktúry, najväč-

šiu skupinu tvoria občania v produktívnom veku od 18 do 60 rokov, ktorých
bolo v Poprade ku koncu uplynulého
roka 31 155, za nimi nasledujú obyvatelia nad 60 rokov, ktorých bolo 11 114.
Detí od 6 do 15 rokov bolo 4 092, od 3
do 6 rokov 1 544, mládeže od 15 do 18
rokov bolo 1 419 a detí do troch rokov
1 394. Traja občania by sa mali v roku
2017 dožiť sto a viac rokov.
Najviac občanov býva v centre mesta a na sídliskách - 37 698, potom v
mestskej časti Veľká - 4 657, s tesným
rozdielom v Matejovciach - 2 834
a v Spišskej Sobote - 2 827. V Strážach žije 586 ľudí, v Kvetnici 198. V
meste Poprad je evidovaných 1 918
ľudí bez domova, čo je o 76 viac ako
ku koncu roka 2015.
(pmm)
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Stručne

ODBORNÁ komisia na základe
•nominácií
širokej verejnosti rozhodla

o oceneniach osobností a produktov
cestovného ruchu Prešovského kraja
za rok 2016. Jedno poputuje aj do
Popradu - najlepšími produktmi CR
sa na základe výberu poroty stali festivaly Made in Slovakia 2016 v Poprade a Medvedie dni 2016 vo Vysokých
Tatrách. Do 12. januára 2017 môže
ešte udeliť svoj hlas NAJ produktom,
zariadeniam a osobnostiam CR aj
verejnosť na www.severovychod.sk.
Odovzdávanie ocenení sa uskutoční
26. januára v Bratislave.
KRÁTKO pred Vianocami adresovali členovia Slovenského zväzu
záhradkárov Poprad - Západ č. 1
a Západ 2 vedeniu a poslancom mesta Poprad otvorenú sťažnosť a verejný protest. Vyjadrili v nich svoju
nespokojnosť s otázkou spracovania
zmien v územnom pláne a vysporiadania užívacích práv v katastrálnom
území mesta Poprad, ktoré sa týkajú
záhradkárov.
PREDNÁŠKA na tému Ako viete, že vaše dieťa je pripravené nastúpiť do školy? sa uskutoční v piatok
13. januára o 17. hod. v Materskom
centre Bambino v Poprade.
V SOBOTU 14. januára sa od 9.
do 12. hod. bude konať v Jazykovej
škole Vista v Poprade seminár o chirofonetike.
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na
zriadení nízkeho napätia bude 19.
januára od 7. do 16.30 hod. v mestskej časti Veľká. Presný zoznam ulíc
a odberných miest je uverejnený na
internetovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk.
VIAC ako 52-tisíc kusov zbierkových predmetov eviduje Podtatranské múzeum v Poprade vo svojom
zbierkovom fonde. Najstaršie sú pracovné nástroje od neandertálca, ktoré sú datované do obdobia poslednej
doby medziľadovej, teda majú 60-tisíc až 100-tisíc rokov, sú to úštepy z
kremeňa zaliate v pevnom travertíne, ktoré pochádzajú z Gánoviec.
ČO očakávaš od života svojho? je
názov prednášky, ktorá sa bude konať vo štvrtok 12. januára o 19. hod.
v priestorom pod katolíckym kostolom na sídl. Juh v Poprade. Diskutovať na túto tému bude Andrej Filip
Čierny, františkán z Trnavy.
V PODTATRANSKEJ knižnici v Poprade na sídl. Západ bude od
pondelka 16. januára sprístupnená
výstava kalendárov MUDr. Jozefa
Franka a v utorok 17. januára sa uskutoční beseda s M. Hančovou o minulosti a súčasnosti Grand hotela Praha
v Tatranskej Lomnici.
(ppš)
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Trojkráľová zima nezostala svojej povesti nič dlžná

(Dokončenie zo str. 1)

Nový rok 2017 sa začal chladnými
dňami, ale najmrazivejšie dni nastali až počas pravoslávnych sviatkov.
Meteorológovia toto mimoriadne
chladné obdobie poznajú a označujú
ho ako trojkráľová zima. Svojej povesti nezostala nič dlžná ani tentoraz.
V Poprade dokonca padol jeden teplotný rekord minimálnej dennej teploty za 66 rokov pravidelných meraní
a druhý bol vyrovnaný. „V nedeľu 8.
januára bol prekonaný rekord z roku
1987, kedy dosiahla minimálna denná
teplota vzduchu mínus 23,9°C. Tohto roku to bolo rovných mínus 24°C.
V sobotu 7. januára bola minimálna
denná teplota rovnaká ako v roku
1985, teda mínus 25,2°C,“ potvrdil
P. Faško. Zaujímavosťou bolo, že dva
dni po sebe boli arktické, a to piatok

a sobota, kedy nevystúpila maximálna teplota cez deň na viac ako mínus
10°C. 6. januára to bolo mínus 11,4°C
a 7. januára mínus 12,4°C. Nedeľa 8.
januára sa ku charakteristike arktického dňa tesne priblížila s mínus

9,5°C. Klimatológ dodal, že doterajší výrazný vpád arktického vzduchu
sa v polovici tohto týždňa zmierni a
nemali by byť také silné mrazy ako
doteraz. Očakáva však, že aj naďalej
bude výrazne mrznúť.
(mar)

Narodilo sa viac detí ako v predchádzajúcom roku

Minulý rok zapísali do
knihy narodení v pôsobnosti Matričného úradu
v Poprade 1311 detí, čo je
o 72 viac ako v roku 2015.
Z toho bolo 666 dievčat a
645 chlapcov. Pokračuje
teda trend zvyšujúceho
sa počtu novorodeniatok.
Hoci v roku 2015 sa narodili len o tri deti viac ako v
roku 2014, rok 2016 zato
svojou štatistikou predčil
očakávania.
V uplynulom roku sa narodilo dvanásť párov dvojičiek, z toho 7 párov boli
chlapci, 3 páry dievčatá
a jeden pár boli chlapec a
dievča. Trojčatá ani štvorčatá sa vlani v popradskej
nemocnici nenarodili.
Kým u našich predkov
prevládala najmä u mužských potomkov tradícia

a chlapci dostávali meno
po svojom otcovi, dedovi
alebo klasické slovenské
mená, dnes panuje oveľa väčšia rôznorodosť.
Rodičia neraz dlho pred
pôrodom listujú v kalendári, hľadajú na internete,
sledujú, aké mená dávajú
svojim ratolestiam celebrity, ba podaktorí sú
ovplyvnení aj obľúbenými
seriálmi. Dnes už nie je ničím nezvyčajným, ak dajú
svojim deťom nie iba jedno, ale aj dve či tri mená.
Najmä, ak sa nevedia dohodnúť alebo v prípade
rodičov zo zahraničia, kde
je takáto prax bežnejšia.
Na Slovensku môžu dať
rodičia svojmu dieťatku 2
až 3 mená bez poplatku.
Podľa údajov Matričného úradu v Poprade dve

mená dostalo v minulom
roku 25 dievčat a 7 chlapcov, jednému dievčatku
zapísali až tri mená.
Mená hýrili rozmanitosťou. Je zaujímavosťou,
že väčšej obľube sa v poslednom čase začalo tešiť
meno Anna, Hana, ale aj
Ela, Ella alebo Simon, Šimon. V rebríčku najčastejších mien, ktoré dávali
rodičia svojim novonarodeným deťom v matričnom obvode Poprad vlani
patrili u dievčat Sofia (28krát), Ema (27), Viktória
(21), Karolína (19) a Kristína (16). Rebríček sa dosť
premiešal - v roku predtým mu kraľovala Nina, za
ňou Laura, zhodne Sofia
a Kristína, Alexandra a
Ema. U chlapcov zvíťazil
v obľúbenosti za rok 2016

Jakub (33), za ním Samuel
(25), Adam (19), rovnako
Matej a Oliver (18) a Dávid (17). V roku 2015 viedol tabuľku najčastejších
chlapčenských mien Filip,
za ním bol Matúš, Jakub,
Peter, Lukáš a Samuel.
Vyskytovali sa aj exotické
a v našich končinách menej
obvyklé mená ako Jasmin,
Lada, Liam, Larah, Kimberley, Ashley Princess, Živan, Bella... Meno sa považuje akoby za určitú značku
a je vhodné, ak pasuje k
priezvisku, hoci u žien
môže všetko zmeniť prijatie manželovho priezviska.
Už v dávnoveku existovalo latinské úslovie Nomen
omen, teda meno je znamenie, je osud. Aký však bude
iste nezávisí od mena, ale
od jeho nositeľa...
(mar)

Počet manželstiev rovnaký, počet rozvodov stúpol

V matričnom obvode Poprad,
ktorý tvorí mesto Poprad a obce
Spišská Teplica a Gánovce sa v
uplynulom roku zosobášilo 255
párov, čo je o 1 sobáš menej než
v roku 2015. Z tohto počtu bolo
uzavreté manželstvo cirkevným
obradom v 136 prípadoch, civilný
spôsob si vybralo 116 párov snúbencov.
Iba v pätnástich pároch bol niektorý z novomanželov cudzinec. Boli
medzi nimi občania Brazílie, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Veľkej
Británie a z ďalších krajín, najviac
cudzincov však pochádzalo z Českej

republiky a Poľska.
„Oproti predchádzajúcemu roku,
kedy bolo uzavretých 24 manželstiev
s cudzincom, je to o 9 menej. Snúbenci si väčšinou vyberali miesto sobáša v
obradnej sieni alebo v niektorom kostole, ale mali sme aj niekoľko prípadov, že sa rozhodli pre iné miesto - v
niektorom z hotelových zariadení, no
i v Tatranskej galérii či na námestí v
Spišskej Sobote,“ povedala matrikárka Silvia Hurajtová. Podľa zákona o
správnych poplatkoch musia v takomto prípade budúci novomanželia zaplatiť príplatok 66 eur a podľa
zásad zabezpečenia sobášnych ob-

radov v matričnom obvode mesta
Poprad za úhradu zvýšených nákladov za uzavretie manželstva mimo
obradnej siene 200 €.
V knihách popradského matričného obvodu sa vedú záznamy aj o
rozvodoch. Kým v roku 2015 bolo
86 rozvodov v minulosti uzavretých manželstiev, v roku 2016 ich
počet opäť stúpol. Rozvedených
bolo 109 manželstiev, ktorým láska sľubovaná v dobrom aj v zlom
nevydržala. S. Hurajtová dodala:
„Najviac sa rozvádzali páry do piatich rokov po svadbe alebo po tridsiatich rokoch od sobáša.“
(mar)
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Ľudia bez prístrešia nemuseli zostať v mraze na ulici

Treskúce mrazy sú pre ľudí bez
prístrešia život ohrozujúce. Ako
uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ Etela Lučivjanská, v
mrazivých dňoch prichádza do
Zariadenia sociálnych služieb pre
občanov bez prístrešia viac ľudí a
tak tomu bolo aj v minulom týždni.
V krutých mrazoch sa mesto radšej rozhodlo umožniť nocľah priamo v murovanej časti zariadenia na
Levočskej ulici, pre obavy, že v sta-

ne v areáli by nemuselo byť dostatočne teplo. Počas tohto chladného
obdobia takto každú noc prenocovalo priemerne 35 ľudí. Do nástupu mimoriadne mrazivých dní stan
využívali 4 bezdomovci, zmestí sa
do neho až 12 osôb. „Zatiaľ je kapacita nášho zariadenia postačujúca,
v prípade potreby sú pripravené spacáky a ďalšie vybavenie, aby občania
bez prístrešia mohli spať v jedálni.
V predchádzajúcich dňoch sme pre
neobyčajne studené počasie presťa-

hovali aj tých štyroch nocľažníkov
zo stanu do murovanej časti nášho zariadenia, aby neboli ohrození
extrémnými mrazmi,“ povedala E.
Lučivjanská. Bezdomovcom dajú
tiež teplé oblečenie, ktoré zbierajú
počas celého roka. Občania môžu
doniesť najmä teplú spodnú bielizeň, ponožky, mikiny, zimnú obuv
a pod. priamo do zariadenia na Levočskej ulici. Pomôžu tým ľuďom
bez domova, aby tak netrpeli neznesiteľnou zimou.
(mar)

Pomáhali
lyžiarovi

V sobotu letela posádka
leteckých záchranárov zo
základne v Poprade k zranenému lyžiarovi na Štrbské
Pleso. Po náraze s ďalším
lyžiarom utrpel 41-ročný
Poliak poranenie v oblasti
rebier. Primárne ho ošetrili
členovia Tatranskej horskej
služby - dobrovoľný zbor,
následne ho priviezli k záchranárskemu
vrtuľníku,
ktorý pristál na spodnej
stanici lanovky Furkotka.
S podozrením na zlomeninu rebier bol pacient letecky
transportovaný do popradskej nemocnice.
(zuh)

Krátke správy

DIVADELNÝ súbor Ozvena
•Poprad
- Stráže uvedie premiéru

hry J. G. Tajovského Ženský zákon.
Uskutoční sa v sobotu 14. januára
2016 o 18. hod. v spoločenskej sále
radnice v Strážach.

SPOLOČNOSŤ Tatry mountain
•resorts
vytvorila online platfor-

mu „Aké Tatry chceme“, s cieľom
podnietiť širšiu verejnú diskusiu o
ďalšom smerovaní regiónu Tatier.
Iniciatíva nesleduje iba oblasť cestovného ruchu, ale má ambíciu prinášať témy do diskusie aj o rozvoji
dopravy a infraštruktúry, ľudského
kapitálu či zveľaďovania prírodného
a kultúrneho bohatstva Tatier.

slovenskej delegá•cieVvoZLOŽENÍ
Výbore regiónov EÚ nastanú

Deti si užili voľné dni. Do školských lavíc po vianočných prázdninách nastúpili v pondelok 9. januára 2017. Najbližšie budú mať polročné prázdniny 3. februára 2017. Jarné prázdniny začínajú 20. až 24. februára 2017 žiakom z Bratislavského, Nitrianskeho
a Trnavského kraja. Náš kraj a Košický kraj budú mať jarné prázdniny až v marci od 6.
do 10. marca 2017.					
FOTO - Marek Vaščura

Požiar na Ulici Ludvíka Svobodu

Popradskí hasiči zasahovali v noci zo soboty na
nedeľu na Ulici L. Svobodu v Poprade pri požiari
v jednom z bytových domov.
Požiar vypukol na štvrtom poschodí v noci približne o druhej hodine. Hasiči museli evakuovať
všetkých obyvateľov bytovky. Tri osoby boli zranené,
pričom jedna z nich utrpela popáleniny a dve sa nadýchali splodín horenia.
Zásah trval približne štyri hodiny. Príčina požiaru
je v štádiu vyšetrovania, ale predpokladá sa, že ho
mohla spôsobiť neodborná manipulácia s otvoreným ohňom.
Zasahujúcim hasičom sťažoval podmienky silný
mráz pri teplote -24 stupňov, prístup k štvrtému podlažiu a tiež zadymený priestor. Škoda je zatiaľ odhadovaná na približne 150 tisíc eur.
(ppv)

Mobilným ľadovým plochám v Poprade sa vďaka mrazivému počasiu darí
aj v úvode nového roka. Počas sviatkov využívalo plochu pri Aréne Poprad
množstvo korčuliarov. Stále je v prevádzke každý deň od 10. do 20. hodiny, po prázdninách opäť slúži aj škôlkarom, pre ktorých je vyhradená vždy
v utorok, stredu a piatok do 11.30 hod.
Svojej popularite sa naďalej teší aj ľadová plocha priamo na Námestí sv. Egídia.
FOTO - Marek Vaščura

zmeny. Novým členom delegácie
bude primátor Kežmarku Ján Ferenčák a poslanec zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
Miroslav Repaský. K zmene prichádza potom, čo sa doterajší členovia,
starosta Petržalky Vladimír Bajan a
predseda PSK Peter Chudík, vzdali
mandátu. Primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko a poslanec zastupiteľstva PSK Miroslav Benko sú
novými náhradníkmi. Nominácie
na uvoľnené posty navrhlo Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8.

LOMNICKÉ sedlo (2 190 m n.m.)
•- najvyššie
položená a najstrmšia
zjazdovka na Slovensku bolo otvorené v prvý deň nového roka 2017.
Prírodný sneh v Lomnickom sedle
dosahuje aktuálne výšku 120 cm.

VLAKOVÝ dopravca RegioJet
•oznámil,
že 31. januára 2017 ukončí

prevádzku vlakov na linke Bratislava
- Košice. Po politickom rozhodnutí
opäť zaviesť IC vlaky ZSSK, žiaľ, nie
je na trhu kvôli cestovnému zadarmo v dotovaných rýchlikoch dostatok platiacich cestujúcich na to, aby
sa vedeli komerčné nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.

daňová povinnosť v no•vomPRVÁ
roku už klope na dvere. Podni-

kateľom ostávajú na podanie daňového priznania na daň z motorových
vozidiel a zaplatenie dane posledné
týždne. Termín je 31. januára 2017.

zákona o dani z príj•movNOVELA
priniesla s účinnosťou od nové-

ho roka viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve. Pri dani z príjmu
právnických osôb je najvýraznejšou
zmenou pokles sadzby dane z doterajších 22 % na navrhovaných 21
%. Právnickým osobám však novela
priniesla aj ďalšie novinky.
(ppš)
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Popradčania vo svete
Mohlo by sa zdať, že prenasledovanie kresťanov je
záležitosťou prvých troch
storočí. Opak je pravdou.
Dnes sme svedkami veľkého
prenasledovania kresťanov v
Iraku. Žiaľ, medzinárodné
spoločenstvo prejavuje o ich
osud len veľmi malý záujem.
Popradčan Anton Frič sa
venuje humanitárnym projektom, je priekopníkom
pro-life hnutí na Slovensku
a do Iraku chodieva často.
Aktívne sa zapája do pomoci
kresťanským utečencom na
Blízkom východe.
Najhoršie prenasledovanie
kresťanov bolo v roku 2014,
keď vznikol Islamský štát.
Bol založený bývalými úradníkmi, vojakmi a ministrami
zvrhnutej Husajnovej vlády.
Američania vtedy zrušili celú
administratívu Saddáma Husajna - časti irackých obyvateľov - sunnitov. Tí zrazu prišli
o dôchodky, platy, o živobytie. Museli sa postarať o svoje
rodiny, a ak neboli radikálni,
zradikalizovali sa. Kresťania
boli už v tej dobe vyháňaní
a prenasledovaní. Odvtedy sa
veľa nezmenilo.
A. Frič uviedol: „Väčšina domov je vypálených alebo zbúraných. Kostoly sú spálené, alebo zrovnané so zemou. Vzťahy

Situácia kresťanov v Iraku je biedna

medzi moslimami a kresťanmi sú veľmi naštrbené. Už
aj pred vznikom Islamského
štátu dochádzalo k vyháňaniu
a prenasledovaniu kresťanov
moslimskými susedmi. Nie
vždy však bola ich situácia
taká zlá. Za Saddáma Husajna sa kresťania mali relatívne
dobre - bolo to niečo podobné
ako u nás za socializmu. Keď
ste veľmi nevyskakovali, mohli
ste ísť aj na omšu, aj študovať,
veriaci mohli fungovať na nižších pozíciách štátnej správy.
Do vyšších štátnych funkcií
ani nechceli ísť, pretože to bolo
spojené s korupciou a okrádaním, čo oni ako pravoverní
kresťania, ktorí svoju vieru žili
aj reálne, odmietali. Dávali
veľký dôraz na vzdelanie, bolo
medzi nimi veľa lekárov, profesorov, právnikov, veterinárov

a pod.“
Podľa jeho názoru, prenasledovanie sa začalo najmä po
roku 2003, keď do krajiny prišli americké vojská, podporované aj niektorými západoeurópskymi krajinami. Situácia
kresťanov v Iraku sa odvtedy
výrazne zhoršovala.
V pokojných časoch mal
Irak 8 percent kresťanov.
V súčasnosti je to necelé 1
percento. Moslimovia tvoria
90% populácie, sú to suniti,
šíti, zvyšok sú jezídi, a rôzne
iné kmene. V roku 2003 žilo v
Iraku viac ako milión kresťanov. Islamský štát Iraku a Sýrie im dal na výber medzi prechodom na islam, platením
prehnane vysokej kresťanskej
dane, vyhnanstvom alebo
smrťou. Stali sa utečencami,
ktorí nemajú kam ísť. Tí, ktorí

zostali a nesúhlasili s konverziou na islam, neboli schopní
zaplatiť daň a boli zavraždení.
Zatiaľ poslednú cestu absolvoval humanitárny fotograf
Anton Frič s právnikmi z organizácie Ades International.
Tí zbierajú výpovede ľudí,
ktorí prišli do priameho kontaktu s Islamským štátom. Potrebná by bola snaha západných mocností vyriešiť túto
situáciu. Cieľom je primäť
OSN k tomu, aby vyhlásilo
prenasledovanie kresťanov
v Iraku za genocídu.
„Z toho by vyplývali ďalšie
kroky, ktoré by pomohli k vyriešeniu situácie. OSN by mohla vyslať na Ninivskú planinu
modré prilby, ktoré by dozerali
na bezpečnosť a znovuvytvorenie poriadku. Pomohli by vytvoriť regionálnu vládu, kde by
kresťania aj ostatné menšiny
mali zastúpenie. Často zaváži
aj individuálna pomoc irackým kresťanom, ktorí chcú zostať vo svojej krajine. Slovenskí
lekári, zdravotníci môžu ísť na
3 až 6 mesiacov slúžiť do kliník
v Iraku,“ vyjadril sa A. Frič.
Nedávno sa bol pozrieť na
území, ktoré bolo oslobodené
spod Islamského štátu. Povedal: „V mestách Karamlesh,
Bartela a Quaraquosh som
videl absolútnu deštrukciu

a nenávisť voči všetkého kresťanskému. Na železnej vchodovej bráne okolo kostola boli
všetky kríže karbobrúskou
vyrezané. Maľby na stenách kríže vyškrabané. Kosti z hrobiek svätcov z 3. - 4. storočia
rozhádzané po zemi, rozdupané. Na ružencoch zlomené
kríže, zbúrané kostoly alebo
ich veže, poodlamované hlavy
sôch svätcov. Aj to kresťanov
odrádza od toho, aby sa vrátili niekde, kde sú nenávidení.
Mne ide o to, aby kresťania
v Iraku mohli zostať vo svojej
krajine, aby sa zachovalo najstaršie kresťanské spoločenstvo,
ktoré máme. Cítim to aj ako
povinnosť. Verím, že každý
kresťan by mal ten svoj desiatok, či už z času alebo peňazí
dávať núdznym. Toto je moja
forma desiatku, aj tým, že odchádzam od rodiny, sú to aj finančné obete. Je to moja forma
pomoci bratom a sestrám na
Blízkom východe.“
(kpa)

Záhradkári majú prácu aj v zime

Kolorit rieky Poprad dotvárajú divé kačice. Na viacerých
miestach Popradu sa vyskytujú celé kŕdle, ktoré prinášajú do
mesta kus nefalšovanej prírody. Sú bylinožravé, majú radi
semená, plody, vodné a pobrežné rastliny. Nepohrdnú ani
hmyzom, mäkkýšmi, kôrovcami a inými bezstavovcami. V
mestách ich ľudia často kŕmia chlebom a pečivom, na čo si
rýchlo zvyknú. Mnohé z mestských kačíc sú veľmi krotké a
neboja sa kontaktu s človekom.
Zaujímavosťou je, že kačice divé sú vo východnej a severnej
Európe väčšinou sťahované vtáky, ktoré sa v októbri sťahujú
do strednej, západnej alebo južnej Európy. Naopak kačice v
južnej a západnej Európe nemajú sťahovavé správanie, ale
sú to stále vtáky.		
FOTO - Marta Marová

Začal sa nový rok 2017,
ktorý bude pre záhradkárov
výročný, pretože pred 60timi rokmi vnikol Slovenský
zväz záhradkárov.
Od prvého dňa roka si každý záhradkár plánuje postupy
na záhrade, kde čo zaseje a
kde zasadí. Ktoré plodiny sa
znášajú a ktoré nepodporujú.
Vymieňame si skúsenosti na
podujatiach organizovaných
Okresným výborom, ale aj v
záhradkových osadách, medzi
najbližšími susedmi. Teraz,
keď si príroda potrebuje oddýchnuť, my sa potrebujeme
pripraviť na jarné prebudenie.
Zakupujeme si dostupné semená, ale do konca januára,
ak chceme štepiť nové odrody,
je potrebné si odrezať vyzreté
vrúble kôstkovín a uložiť ich
do pivníc do piesku a tmy. V
tomto čase v pivniciach kontrolujeme minuloročnú úrodu,
preberáme odložené ovocie a
zeleninu a poškodené pliesňa-

mi, alebo napadnuté hnilobou
vyhodíme, pozor nie do kompostu. Chodíme aj po záhrade, kde sledujeme, aby neboli
poškodené mladé stromky a
kríky zverinou, poškodené
obaly opravíme. V prípade, že
nám ostali na stromoch mumifikované plody, treba ich
odstrániť - je to nebezpečný
zdroj nákazy. Ak ste nenatreli
kmene vápenným mliekom,
tak to spravte vo vhodnom
počasí, nad nulou. Náterom
zabránite nielen poškodeniu
zverinou, ale poslúži aj proti
prvým teplým lúčom a februárovým a marcovým teplotným
výkyvom. Kmeň sa totiž cez
deň nahreje a nasaje vodu, v
noci mráz poškodí kôru, ktorú roztrhá a v jari je to potom
úrodná pôda pre zalezených
škodcov, kde majú podmienky
na rozmnožovanie. Ak máme
kŕmidlá pre vtáctvo, odporúčame dopĺňať ich vhodným
krmivom. Na jar sa nám vtáci

odvďačia zberom škodcov.
Okresný výbor SZZ má v
pláne uskutočniť semináre o
príprave výberu dobrých odrôd a sadenia stromov, v školách vyhlásiť výtvarné, ale aj
vedomostné súťaže Mladý záhradkár. Ak sa ozvú školy, ako
aj členovia záhradkárskych
osád, vieme vycestovať za nimi
do vopred určených lokalít.
Tiež očakávame dobrú spoluprácu so zástupcami miest
a obcí. Bolo by prospešné s
vedením miest a obcí vyhlásiť
súťaž o najkrajšiu záhradu či
balkón. Po dobrej spolupráci
chceme vyhlásiť usporiadanie
okresnej výstavy ovocia a zeleniny pri príležitosti 60-teho
výročia založenia Slovenského zväzu záhradkárov.
Okresný výbor praje všetkým veľa zdravia, šťastia a pohody v roku 2017, aby bol vo
všetkom lepší ako minulý.
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ
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Bilingvalistický Deň divadla

Už piatykrát sa druháci z bilingválnej sekcie Gymnázia
na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade zoznamovali s dramatickou tvorbou predpísanou
učebnými osnovami prakticky.
Naštudovanie a predvedenie
známej veselohry Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch mali „pod palcom” po
všetkých stránkach. Od dramaturgie, cez réžiu, herecké naštudovanie až po scénografiu, kostýmy či hudbu.
Študenti 2. E a 2. F predviedli výsledok svojho úsilia v rámci tradičného
Dňa divadla v Tatranskej galérii svojim rodičom, starým rodičom i súrodencom. Diváci nadšeným potleskom
ocenili obe verzie Zmierenia - klasic-

kú v podaní ečkárov i upravenú a zasadenú do súčasnej školy, ktorú predviedli efkári. Študenti skonštatovali, že
namáhavá práca stála zato. Obe naštudovania predvedú druháci v druhom
polroku aj svojim spolužiakom.
TEXT A FOTO - Barbora Margetajová

V predvianočnom čase prišli členovia občianskeho združenia Svittasenior
rozveseliť dôchodcov z Denného centra kresťanských seniorov v Poprade.
Predviedli im s chuťou nacvičený program s témou Jasličky, s tancom vločiek a hudobným vystúpením harmonikára a huslistu. Prítomnosť zástupcov
mesta Poprad - viceprimátora Pavla Gašpera a Etely Lučivjanskej, vedúcej
sociálneho odboru MsÚ, podčiarkla fakt, aké je dôležité stretávanie sa s
úsmevom v komunitách. Mária Zbojanová FOTO - archív Svittasenior

KINO TATRAN

12. a 13. januára o 19. hod. - PASAŽIERI
USA, romantická sci-fi dráma, 116
min., titulky, MP12
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov pasažierom hibernujúcim na jej
palube. Po poruche systému sa však
dvaja z nich nečakane prebudia o 90
rokov skôr. Vstupné: 4,50 €
14. januára 2D a 15. januára 3D o 16.
hod. - SPIEVAJ
USA, animovaný/muzikál, 90 min.,
dabing, MP
Celý svet je doslova pobláznený speváckymi súťažami, preto sa nikto nemôže
čudovať, že tento súčasný fenomén pohltil aj zvieraciu ríšu. Každý tvor, a je jedno, či sa jedná o myš, alebo o slona, by sa
chcel stať víťazom výberovej súťaže.
Vstupné 2D: 4 €; 3,50 € deti, Vstupné
3D: 6 €; 5,50 € deti

14. a 15. januára
o 19. hod.
LA LA LAND
USA, romantický/
muzikál, 128 min., titulky, MP12
Jazzový pianista už nebude musieť
hrať po zastrčených nočných baroch
a nádejnej herečke konečne zavolajú,
že majú pre ňu úlohu. Spolu sa posunú
tam, kam by sa jeden bez druhého nikdy nedostali. Vstupné: 4 €
16. januára o 19. hod. - MEDVEDÍK
DK, tragikomédia, 93 min., titulky,
MP15, FK
Denis je starý mládenec a živí sa ako
profesionálny kulturista. Nedarí sa mu
s nikým zoznámiť, odchádza do sexuálneho turistického raja, kde sa však
nevesta nehľadá ľahko. Vstupné: 4 €,
2 € s preukazom FK

Malým podnikom pomohli mikropôžičky

Záver roka uzavrelo centrum Europe Direct (ED) Poprad hodnotením svojej činnosti za uplynulý rok
a plánom na rok 2017. V našom
meste pôsobí už od roku 2005 a
jeho hostiteľskou štruktúrou je Regionálne poradenské a informačné
centrum Poprad.
Riaditeľ ED Peter Litavec informoval, že ED Poprad poskytuje trvalý
informačný servis Európskej únie
na území okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Medzi
hlavné aktivity ED patrila séria seminárov zameraných na podnikanie
pre študentov Obchodnej akadémie,
SZŠ, SPŠ a SOŠ Poprad, regionálne,
ale aj národné kolo vedomostnej
súťaže pre študentov stredných škôl
Mladý Európan, oslava Dňa Európy
rozdávaním žltých ruží, výtvarná
súťaž pre žiakov ZŠ a ZUŠ o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ,
Európsky deň jazykov v ZŠ Jarná v
Poprade, Informačný deň pre mládež
z okresu Stará Ľubovňa a ďalšie.
K žiadaným aktivitám patrí mikropôžičkový program Ministerstva
hospodárstva SR, ktorý RPIC implementuje v spolupráci s agentúrou
SBA. P. Litavec uviedol: „Od 1. januára
2013, kedy sa tento mikropôžičkový
program začal, do konca roka 2016
bolo prijatých v rámci nášho RPIC
59 žiadostí, 38 bolo schválených, bolo

uzatvorených 38 úverových zmlúv a
11 mikropôžičiek už bolo aj splatených. Doterajší objem financií dosiahol 1 285 900 eur. Prostredníctvom
takejto podpory sa zvýšila miera
prežitia malých podnikov a vytvorili
sa podmienky na udržanie zamestnanosti, ako aj tvorby nových pracovných miest v regiónoch.“ Žiadatelia
využili takto získaný úver za zvýhodnených podmienok najmä v oblasti
výroby, obchodu a služieb napr. v
cestovnom ruchu, na plničku minerálnej vody, pekáreň atď. a mohli si
zabezpečiť nové technológie.
ED sa v roku 2017 bude venovať
osvedčeným podujatiam, ale plánuje
tiež pracovné semináre o Stratégii Európa 2020 pre rast, o živnostenskom
podnikaní a o zamestnanosti mladých
ľudí pre študentov stredných škôl,
prezentáciu Investičného plánu EÚ v
rámci EU Invest Roadshow, výtvarnú
súťaž pre žiakov ZŠ a ZUŠ na tému
utečeneckej krízy a jej riešenia v EÚ,
pracovný seminár Podnikanie - cesta
k samozamestnaniu mladého človeka
pre mladých nezamestnaných, Európsky informačný deň pre mládež pod
názvom Agenda pre zamestnanosť,
rast, spravodlivosť a demokratickú
zmenu, 10 priorít Komisie predsedu
Jean-Claude Junckera, 60. výročie
podpisu Rímskych zmlúv a 30. výročie
programu Erasmus a ďalšie.
(mar)

Deti kreslili eurorozprávky

Prečo deti potrebujú rozprávky? dramaticky stvárniť dej tejto báje.
Dnešná doba sa vyznačuje rýchlym Tvorivú prácu MŠ prezentovala
životným štýlom. Deti majú množ- na prvej vernisáži v októbri 2016
stvo hračiek a knihy už nie sú bež- v Bratislave v priestoroch slovenným darčekom.
skej televízie. Potom boli výtvarné
Deti milujú rozprávkový svet, lebo práce prevezené do galérie v Bruseli
svet bez nich je chudobný, emocio- 15. novembra 2016, kde sa úspešne
nálne nenaplnený.
prezentovali sloMaterská škola na Dali ste nám vedieť venské materské
ulici Záborského
školy.
Posledná
preto, ako jediná v meste Poprad, vernisáž bola v priestoroch galérie
prijala výzvu zapojiť sa do Európske- PKO v Prešove. Tam si popradská
ho výtvarného projektu pod názvom materská škola z rúk koordinátorky
Eurorozprávky pri príležitosti pred- projektu prevzala ocenenie za účasť.
sedníctva SR v Rade EÚ. Do tohto
Euro projekt bol náročný, ale úspešprojektu sa zapojilo 57 materských ný. Deti prežívali rozprávku, ktorá
škôl zo 48 slovenských miest a obcí. formuje ich charakter, ukladá do nich
Na prvom stretnutí v Prešove zá- zrniečka múdrosti, statočnosti, lásky,
stupkyňa riaditeľa pre MŠ Záborské- priateľstva, ale aj dobra a zla.
(sta)
ho Mária Rybková vylosovala
z 27 krajín Európskej únie
grécku báj Demeter a Persephone. Deti čítaním s porozumením pochopili, že svet
gréckych rozprávok a postáv
je odlišný od tých našich, slovenských. Pod vedením projektových učiteliek Kataríny
Stašovej a Daniely Kašickej
dokázali tvorivo výtvarne aj
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Kultúrny program
mesta Poprad

Sobota 14. január o 17. hod.
Klub Zóna DK v Poprade
TATRAS TALENT CUP
GALASHOW
Výber slovenských finalistov
Tatras Talent Cup 2016 bol realizovaný z účastníkov STF 2016
a TTF 2016 - výhercov zlatých
pásiem s najvyšším počtom
bodov v kategórii spev, hudba,
tanec a divadlo. Vstup: voľný
Nedeľa 15. január o 10. hod.
divadelná sála DK v Poprade
ČERT A KÁČA
Cliperton Banská Bystrica
V jednej dedinke žila stará
dievka, ktorú volali Káčou.
Mala chalúpku, záhradu a k
tomu ešte zopár zlatiek...
Vstupné: 1,50 €

Plesy sa začali

V sobotu 7. januára odštartovala plesová sezóna, ktorá
potrvá až do 28. februára. Po
veselom fašiangovom období
nastane čas pôstu. Ten začína
na Popolcovú stredu, ktorá pripadne tento rok na 1. marca. Už
tento piatok 13. januára sa uskutoční 21. Ples Spišiakov v Spišskej Novej Vsi a v sobotu 14. januára sa vo Svite bude konať II.
ples primátora mesta Svit. (ppš)

Rok 2016 v popradskej Matici slovenskej

Záverečným stretnutím
členov popradskej Matice
bolo predvianočné podujatie
15. decembra s poďakovaním za rok v MS s tradičnou
kapustnicou a s mikulášskym prekvapením v podaní
skupiny PUNC. Sviatočne
vyzdobené sídlo MS privítalo svojich členov a podporovateľov.
V hodnotení predsedníčka
spomenula podstatné podujatia roka s podielom matičného odboru. Bol to 18. ročník v prednese slovenských
povestí - 27. januára v Podtatranskej knižnici v Poprade.
Významným
podujatím
bolo odhalenie pamätnej tabule v Konkatedrále Panny
Márie v Poprade Mons. Štefanovi Mnoheľovi, zakladateľovi miestneho odboru MS
pri príležitosti 140. výročia
jeho narodenia (31. júl 1876).
Hlavným donátorom zbierky
bola Matica slovenská, D MS
v Spišskej Novej Vsi, matičiari
a veriaci z farnosti v Poprade dekan farnosti Ondrej Borsík
a klub kresťanských seniorov.
Spolu stála 1040 eur.
Na základe projektu na rozvoj regionálnej kultúry ma-

tičný odbor získal prostriedky a usporiadal v mesiaci od
konca mája do 30. júna 2016
regionálnu výstavu krojovaných bábik v Podtatranskej
knižnici v Poprade. Zastúpených bolo 6 podtatranských
obcí - Batizovce, Štrba, Šuňava, Východná, Liptovská Teplička a Važec.
Výbor MS dal podnet na
prijatie jubilujúcej Márie
Lenkovej u primátora mesta
Jozefa Švagerka. Rovnako bol
na podnet Jozefa Janigloša
prijatý primátorom docent
Jozef Kredátus, matičný dejateľ pôsobiaci v MO MS v roku
1968-69, ktorý bol vyhostený
z Popradu pre svoje nasadenie v obrodeneckom hnutí
rokov 1968- 69 a za matičné
účinkovanie.
MS podala 2 projekty na financovanie vydania básnickej
zbierky Jozefa Janigloša - Minulosť ešte bude a realizácie
literárno-hudobného pásma
Slovenské balady v réžii Táne
Husárovej a Michala Smetanku s dotáciou mesta Poprad.
Balady najprv v Artklube
Tatranskej galérie v júni a následne pre školy a seniorov v
októbri mali veľký úspech.

Popradská MS sa pred
svojím 90. výročím založenia (27. november 1927)
rozhodla spracovať históriu
svojho pôsobenia. Spracovanie publikácie zverila
Jozefovi Janiglošovi, ktorý
ako historik venoval knihe
celoročné úsilie v bádaní po
archívoch v Spišskej Sobote a
v Martine - MS.
Členská základňa stratila
niekoľko členov v dôsledku
úmrtia, choroby a presťahovania sa. Potešiteľný je prínos kolektívneho člena MS
- divadelnej skupiny PUNC
pod vedením Miloša Hana
a 2 členiek so slavianskym
zameraním. Počet členov sa
pohybuje v rozpätí do 60
členov.
Poďakovanie za rok v Matici patrí všetkým spomínaným, ale aj mestu Poprad,
Školskému úradu - Emilovi
Turčanovi, CVČ Valike Vasilkovej, Podtatranskej knižnici, Eduardovi Markovičovi
a Slovenskej národnej strane
v meste, spolupracujúcim základným a stredným školám
- Gymnáziu na Kukučínovej
ulici, Valike Pajonkovej a samozrejme výboru a všetkým

aktívnym členom. Rovnako
s vďakou myslíme aj na spolupracujúce
podtatranské
Matice v Batizovciach, Štrbe,
Liptovskej Tepličke, v Spišskej Novej Vsi a v Levoči.
Za pochopenie a vytváranie
podmienok vďačíme riaditeľovi DMS v SNV Rastislavovi
Zacherovi.
Pred nami je jubilejný rok
založenia odboru, ale aj valné
zhromaždenie, na ktorom si
budeme voliť nový výbor. Rok
2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana. Táto dynastia
slovenských národovcov má
u nás v Poprade dedičných
potomkov, na čo sme patrične hrdí. V spolupráci mesta a
SNS bude premávať autobus
s portrétom a odkazom J. M.
Hurbana. No a veľkou výzvou
je pre nás matičiarov pripraviť
slávenie 90. výročia založenia
MO MS tak ako si to zaslúži
v duchu pokračovania a pretrvania toho najdôležitejšieho svojho národného bytia. Dnes,
ako aj v minulosti, je aktuálna
hurbanovská myšlienka: „Sláva národa hodna je obety.“
Ľudmila Hrehorčáková
predsedníčka MO MS
v Poprade

Biografický slovník osobností mesta Poprad

80 rokov od narodenia horolezca, kameramana a zaslúžilého majstra športu Juraja WEINCZILLERA (*16. 1. 1937 Poprad - †7.
12. 1995 Poprad).
Vo Vysokých Tatrách urobil vyše 500
výstupov (45 prvovýstupov, 84 zimných)
a mnohé zimné prelezenia. Absolvoval
významné výstupy v Alpách (napr. Bonattiho cesta na Grand Capucín v roku
1967 za 1 deň, Walkerov pilier na Grandes Jorasse, 1961 za 1 deň a iné) na Kaukaze, v Andách, Kordilierach, na Aljaške,
v Pamíre. Účastník himalájskych expedícií. Nositeľ uznania Za zásluhy o rozvoj československej výchovy II. stupňa,
svetovej ceny Fair play (UNESCO 1983),
strieborného odznaku HS.

100 rokov od narodenia a 30 rokov
od úmrtia učiteľa Jána BENDÍKA (*27.
1. 1917 New York, USA - †13. 11. 1987
Veľká)
Po príchode do Popradu navštevoval
od roku 1928 ľudovú školu a pokračoval
v štúdiu na Učiteľskom ústave v Spišskej
Novej Vsi. Ako učiteľ pôsobil v rokoch
1940 - 1942 v Brtotovciach, v Malej
a Veľkej Frankovej. V rokoch 1942 - 1947
v Kravanoch, od 40. rokov do roku 1980
na učňovskej škole a na jedenásťročnej
škole v Poprade. V rokoch 1980 sa presťahoval s rodinou do Prievidze a pôsobil v odbornom učilišti vo Zvolene.

V januári si pripomíname:

V Poprade patril medzi zakladajúcich
členov Slovenského katolíckeho skautingu (1932), kde pôsobil vo funkcii vodcu
oddielu. Vďaka jemu bola činnosť skautského oddielu na úrovni, usporadúvali sa
skautské tábory na Hranovnickom plese
a v Ružbachoch až do roku 1938. Jeho
obľubou bolo i fotografovanie. Amatérske i profesionálne fotografie Popradu,
Tatier, Kežmarku, Vyšných Ružbachoch
sa uplatňovali v kalendároch, časopisoch,
pohľadniciach i v rôznej tlači sa objavovali aj panoramatické fotografie. Vďaka
tejto záľube sa propagovala rôzna športová či kultúrna činnosť v Poprade, hlavne
so zameraním na mládež.
110 rokov od narodenia politika a robotníka Rudolfa NETÍKA (*14. 1. 1907
Bílý Újezd–Roudné, okr. Náchod - +10.
1. 1974 Spišská Sobota)
Vyučil sa za strojného zámočníka. Od
roku 1923 robotník v Dobruške, Poprade,
Hradci Králové, vo Svite. Bol organizátorom triednych bojov. Pri demonštrácii
nezamestnaných v roku 1932 bol četníkmi zranený a vypovedaný do rodnej obce.
Po rozbití republiky bol vedúcim ilegálnej
bunky KSS v Spišskej Sobote, účastníkom
protifašistického odboja a SNP. Po oslobodení prispel k rozvoju podtatranského

regiónu. Od roku 1953 pôsobil v rôznych
politických funkciách KSČ, bol poslancom ONV v Poprade. V roku 1965 bol
vyznamenaný Radom práce, v roku 1973
Radom Víťazného februára.
120 rokov od narodenia politika Michala CHOVANA (*1. 1. 1897 Važec †3. 1. 1982 Poprad).
V rokoch 1909 - 1911 sa vyučil v Matejovciach za maliara. Pracoval v Scholtzovej
továrni na smaltovaný riad. Bol spoluzakladateľom organizácií KSČ na Spiši, v
roku 1924 viedol štrajk na píle v Poprade,
v rokoch 1923 - 1938 bol členom a začas
aj podpredsedom obecného zastupiteľstva
v Poprade za komunistov. Bol príslušníkom diverznej partizánskej brigády K.
Gottwaldta, 1945 - 1946 predsedom MNV
v Spišskej Sobote a 1952 - 1956 v Poprade.
Zabezpečoval plnenie úloh NV najmä pri
kolektivizácii poľnohospodárstva.
170 rokov od narodenia pedagóga, prírodovedca a publicistu Jakuba
ALTMANNA (*1847 Myjava, okr. Senica - †22. 6. 1910 Spišská Sobota )
Základné vzdelanie získal v židovských
školách, neskôr študoval na gymnáziu v
Budapešti a v roku 1875 získal spôsobilosť
učiteľa meštianskych škôl. V rokoch 1877

- 1880 pôsobil ako asistent na vysokej škole technickej v Budapešti
a od roku 1880 ako učiteľ v Holíči.
Neskôr odišiel do Nového Mesta nad Váhom, kde od roku 1894 pôsobil ako učiteľ.
V roku 1895 sa stal riaditeľom židovskej
reálnej školy v Novom Meste nad Váhom.
Zaoberal sa hlavne prírodnými vedami a
spracoval geologický vývoj okolia Nového
mesta nad Váhom
190 rokov od narodenia a 120 rokov
od úmrtia pedagóga a organizátora
Jána FÁBRYHO (*6. 1. 1827 Veľká †27. 5. 1897 Dobšiná)
Navštevoval školu vo Veľkej, Gymnázium v Miškolci, Lýceum v Kežmarku, kde
v rokoch 1846 - 1848 študoval filozofiu
a teológiu. V roku 1848 pokračoval v štúdiu v Berlíne a neskôr v Budapešti. Známym sa stal ako priekopník organizovania
materských škôl, pre ktoré tvoril učebnice
a pomôcky. V Dobšinej, kde pôsobil ako
učiteľ, založil materskú školu. Vychádzal
z výchovných zásad Fridricha Frobela.
V roku 1857 bol iniciátorom založenia
dobšinskej ľudovej a mládežníckej knižnice. Bol predsedom Červeného kríža, Spolku gemerských učiteľov, viceprezidentom
Uhorského spolku materských škôl a neskôr jeho čestným členom. V roku 1873
bol vyznamenaný na svetovej výstave vo
Viedni za projekt materskej školy.
Zuzana Kollárová
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POVEDALI SLÁVNI
Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom iných.
MARK TWAIN

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 11. januára má meniny Malvína, zajtra 12. januára Ernest,
v piatok 13. januára Rastislav, v sobotu 14. januára Radovan,
v nedeľu 15. januára Dobroslav, v pondelok 16. januára Kristína
a v utorok 17. januára Nataša.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 7. januára 2017
vo Veľkej s

Editou Sojkovou,
76-ročnou

V sobotu 7. januára 2017
vo Veľkej s

Amáliou Hrehorovou,
93-ročnou

V pondelok 9. januára 2017
vo Veľkej s

Lukášom Kubusom,
23-ročným

V pondelok 9. januára 2017
vo Veľkej s

Jánom Mlynárom,
58-ročným

V pondelok 9. januára 2017
vo Veľkej s

JUDr. Františkom Petríkom,
94-ročným

V pondelok 9. januára 2017
v Tatranskej Lomnici s

Borisom Vojtechom,
41-ročným

V pondelok 9. januára 2017
v Novej Lesnej s

Annou Ilavskou,
92-ročnou

V utorok 10. januára 2017
v Tatranskej Lomnici s

Annou Košťálovou,
79-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 11. januára 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Jozefom Mižikárom,
79-ročným

Vrtuľník zasahoval dvakrát

Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ATE z Popradu letela v pondelok popoludní do Vysokých Tatier.
Pomoc leteckých záchranárov potreboval najskôr
54-ročný maďarský turista,
ktorý sa počas schádzania zo
Skalnatého plesa na Hrebienok pošmykol na zľadovatenom teréne a padal približne
200 m, následne sa zachytil
v kosodrevine. Po páde utr-

pel poranenie hornej a dolnej končatiny. V spolupráci
s horskými záchranármi bol
pacient letecky prevezený do
popradskej nemocnice.
Krátko po návrate leteckí
záchranári pomohli na Zbojníckej chate 30-ročnej žene
v predkolapsovom stave následkom unikajúceho plynu.
Po naložení pacientky na
palubu smerovali leteckí záchranári opäť do nemocnice
v Poprade.
(zuh)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 12. januára do 18. januára

Všetko alebo nič - o 15.30
hod., o 18. hod. a o 20.30
hod., Manžel na hodinu
- o 13.20 hod. (hrá sa len
cez víkend), Spievaj 2D - o
15.40 hod., Veľký čínsky
múr 2D - o 18. hod., Pasažieri 2D - o 20.20 hod., Lichožrúti - o 13.10 hod. (hrá
sa len cez víkend) a o 15.20

hod., Assassin´s Creed
2D - o 17.20 hod. (nehrá sa
17.1.), ARTMAX FILMY Je to koniec sveta - o 17.40
hod. (hrá sa len 17.1.), Pod
rúškom noci - o 19.50 hod.
DETSKÉ KINO - Anjel
Pána 2 - o 13.30 hod. (hrá
sa len cez víkend). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Unikátna výstava Tatry v umení

V Tatranskej galérii v Poprade je otvorená výstava Tatry v umení, ktorá ukazuje slovenské veľhory v najrôznejších podobách v minulosti až po súčasnosť. Ide
o mimoriadny a doteraz najrozsiahlejší
projekt galérie. Vystavených je totiž 300
diel od umelcov zo Slovenska, Poľska, Česka i Maďarska. Mnohé z nich sa dajú vidieť
po prvýkrát.
Tatranská galéria so svojou zbierkou obrazov s motívom Vysokých Tatier poskytuje
výnimočnú možnosť porovnávať zvládnutie
tej istej a pritom náročnej témy rôznymi maliarskymi i grafickými technikami v rozpätí
troch storočí.
„Výstav s touto tematikou sme urobili viacero. No táto je unikátna v tom, že sa nám
podarilo zozbierať diela zo zbierkových
fondov 20-tich renomovaných slovenských
galérií a múzeí a 40-tich inštitúcií z krajín
V4, pričom viaceré z nich neboli doteraz nikde vystavené. Je to jedna z najväčších výstav k jednej téme, aké sme tu kedy mali,“
uviedla riaditeľka Tatranskej galérie Anna
Ondrušeková. Ako dodala, Tatry v umení
mapujú zobrazenia našich veľhôr od konca 18. storočia po súčasné najmodernejšie
trendy v umení. Medzi troma stovkami
diel sa dajú obdivovať výtvarné počiny La-

12. januára
•o 17.Zajtra
hod. bude v Scher-

felovom dome vo Veľkej
otvorená výstava Vladimíra
Zentka s názvom Zimné tatranské obrazy, ktorá potrvá
do 3. marca 2017.

dislava Medňanského a Miloša Bazovského, ale aj českých autorov zvučných mien
- Jána Hálu či Antonína Hudečka. Pestré
je aj žánrové zastúpenie, vidieť sa tu dajú
kresba, maľba, grafika, plastika, ale aj iné
médiá.
Výstava Tatry v umení sa pripravovala dva
roky. Pripomínať ju bude pripravovaná rozsiahla monografia v piatich jazykových mutáciách, kde budú uvedené diela zo všetkých
participujúcich krajín - Slovenska, Česka,
Maďarska a Poľska. Čerstvým príspevkom
Tatranskej galérie k výstave je samostatná
publikácia zostavená z vlastného zbierkového fondu. „V našom depozite sa nachádza približne 2 500 diel. Fakt, že takmer 600
umeleckých diel je venovaných výlučne Tatrám, predstavuje kolekciu, ktorá je svojím
monotematickým zameraním výnimočná aj
v celoeurópskom kultúrnom kontexte. Bola
by škoda to opomenúť,“ dodala A. Ondrušeková.
Najväčšie slovenské veľhory ako inšpiráciu
umelcov zo štyroch krajín môžu návštevníci
Tatranskej galérie obdivovať do 29. januára. Potom už výstavu Tatry v umení čaká
veľké turné. V máji zamieri do Čiech, na
jeseň do Poľska a v budúcom roku sa cyklus výstav ukončí v Maďarsku.
(dje)

Pozvánky

ekológa
•PavlaPrednáška
Kráľa o tatranských
plesách a vodnom svete
Tatier bude v sobotu 14.

januára o 19. hod. v čajovni
U vlka v Starom Smokovci.
V nedeľu 15. januára
od 14. hod. sa v Elektrárni
Tatranskej galérie uskutočnia tvorivé dielne na tému
Tatry.		
(ppš)

•

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 11. januára - Victoria - pri autobusovej
stanici, štvrtok 12. januára - Dr. Max - trhovisko, v piatok 13. januára - Adus, v sobotu 14.
januára - Tília, v nedeľu 15. januára - Adus,
v pondelok 16. januára - Dr. Max - OC Max
a v utorok 17. januára - Dr. Max - Monaco.
Victoria: Drevárska ul. (pri autobusovej stanici), Dr.

Max - trhovisko: Ul. 1. mája 30, Adus: Mnoheľova
ul. 2 (poliklinika Adus), Tília: Banícka 28 (poliklinika), Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1 a Dr. Max
- Monaco: Francisciho 22.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené
od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Konečne
sa dočkáte
oddychu, ktorý vám príde veľmi
vhod. Strávite príjemné chvíle s
krásnymi zážitkami.

Rok začnete
veľmi
úspešne. Podarí sa vám nejaký
projekt, polepšíte si v škole alebo v práci.

Celý mesiac,
ale
najmä tento týždeň, sa bude
niesť v znamení dôležitých
zmien.

Akoby vám
všetko rozkvitalo pod rukami. Budete mať
radosť z mnohých záležitostí v
práci i rodine.

Obnovíte
nejaké staré
priateľstvo, ktoré vám prinesie
veľa pekných chvíľ.

V nejakej
pracovnej
záležitosti nastane zlom. Dočkáte
sa lepších časov.

Doprajte
si oddych,
lebo sa môžu objaviť zdravotné
problémy. Inak to bude vcelku
pokojný týždeň.

Niekto po
vás túži, ale
vy si ho nevšímate. Poobzerajte sa
okolo seba, môže to byť perspektívny vzťah.

Očakávajte
výhru alebo
nejaký finančný obnos z nečakaných zdrojov. Čaká vás aj menšia
cesta.

Prežijete
príjemný
týždeň, v ktorom budete mať
dostatok oddychu, ale aj priaznivých noviniek a zmien.

Budete vo
svojom živle,
lebo okolo vás sa bude diať veľa
vecí. Dostanete zaujímavú pracovnú ponuku.
Budete prežívať radostné chvíle s rodinou a priateľmi.
Niečo vás mimoriadne poteší.
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka investičnej činnosti
Opis pracovnej činnosti:
Na oddelení investičného rozvoja vykonáva činnosť v súlade so
zákonom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnymi predpismi súvisiacimi s činnosťou
mestského úradu:
• zabezpečovanie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení
pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a povolení
potrebných pre realizáciu stavieb; • zabezpečovanie realizácie výstavby mesta, vrátane dokladov potrebných pre realizáciu stavieb; • príprava zmlúv súvisiacich s prípravou a realizáciou investícií mesta; • príprava podkladov pre výber zhotoviteľa podľa osobitných predpisov;
• vedenie evidencie rozostavaných a dokončených stavieb; • príprava
podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebného inžinierstva (pozemné stavby), • minimálne 3 ročná prax v oblasti
investičnej výstavby, • práca s počítačom na pokročilej úrovni, • znalosť
právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti, • znalosť postupov pri verejnom obstarávaní, • znalosť postupov pri vybavovaní územných a stavebných povolení, • bezúhonnosť, zodpovednosť,
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška do výberového konania, • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • štruktúrovaný profesijný životopis
s uvedením vlastného telefonického kontaktu, • čestné prehlásenie
o bezúhonnosti, • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 25. január
2017 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrené doručiť v zalepenej obálke
s označením „neotvárať - investičné“ do podateľne Mestského úradu
v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
PP-1
podmienky. 				

MESTO POPRAD

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit,
parc. č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2,
druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc.
č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2, druh pozemku ostatné plochy, odčlenené z pozemku parc. č. KN-E 247/7 o výmere
7493 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidovanom na Okresnom
úrade v Poprade katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2268 vo
výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálna kúpna cena: 20 300,- € za celý predmet predaja.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 13. januára 2017 do
12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716
PP-5
73 31.					

Povinnosť oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
Mesto Poprad, oddelenie životného prostredia oznamuje prevádzkovateľom malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia t. j. právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie povinnosť oznamovať spotrebu palív a surovín za každý malý
zdroj znečisťovania ovzdušia prevádz-

Inzercia

Predám 2-izb. byt v Po•prade
na sídl. Západ, 5.

posch. z 10, bytový dom je
zateplený, s výťahom, 48
m2, cena 69 999 €. Inf.: č. t.
0907 418 226.
1/17-P
V rodinnom dome v

•

kovaný v meste Poprad. Túto povinnosť
majú prevádzkovatelia každoročne do 15.
februára. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti o malých zdrojoch znečisťovania
ovzdušia uloží Mesto Poprad prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu do 663,87 €.
(ppp)

Poprade - Veľkej dlhodobo
ubytujem od 115 euro. Inf.:
č. t. 0902 825 777. 1/17-R
Hľadám 2 alebo 3-izb.
byt na prenájom, max. cena
aj s energiami 350 €. Inf.: č.
t. 0944 967 656.
2/17-R
Dáme
do
prenájmu 3-izb. byt v Popra-

•

•

MESTO POPRAD

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemkov časť parc. č. KN-C 2206/2, druh pozemku orná pôda o
celkovej výmere 4 m2 a časť parc. č. KN-C 2206/3, druh pozemku
orná pôda o celkovej výmere 16 m² v katastrálnom území Poprad,
obec Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 55,- €/m², t. j. vo
výške 1 100,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. januára 2017
do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72
81. 				
PP-3

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebníctvo alebo doprava, • prax v príslušnom odbore výhodou, • znalosť
právnych noriem v predmetnej oblasti, • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • práca s počítačom - pokročilý, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor, • profesijný štrukturovaný
životopis s uvedením telefonického kontaktu, • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie
o bezúhonnosti, • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 25. január
2017 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - doprava“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
PP-4
podmienky. 		

de na sídl. Západ od 1.
marca 2017. Inf.: č. t.
0949 805 649.
3/17-R
Prenajmem
2-izbový
podkrovný byt so samostatným vchodom na sídl.
Západ v Poprade. Cena
250 € pre 1 osobu. Inf. č. t.:
0911 690 817.
4/17-R

•

Stotožnenie
dvoch mužov

Popradskí policajti vyšetrujú prípad trestného
činu krádeže, ku ktorému
došlo v stredu 28. decembra v jednej z popradských
predajní oblečenia.
Doposiaľ neznámy páchateľ počas prevádzkových
hodín odcudzil z obchodu
športové oblečenie. Spôsobená škoda bola vyčíslená
na 317,75 eur.
Na kamerovom zázname
boli zachytené dve osoby,
ktorých svedectvo je pre objasnenie skutku dôležité. Polícia preto vyzýva verejnosť,
aby v prípade, že spoznali
mužov na záberoch, kontaktovali Obvodné oddelenie
PZ v Poprade osobne, na t.
č.: 0961 80 3705, prípadne
na známom telefónnom čísle 158.		
(krp)
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Najviac čítajú dôchodcovia

PP-7

Chorých v minulom týždni pribudlo

Podľa údajov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo sídlom v Poprade chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
ku koncu minulého týždňa výraznejšie stúpla. V Popradskom okrese dosiahla 2130 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Ako uviedla MUDr. Mária Pompová, najvyššiu chorobnosť zaznamenali vo vekovej kategórii 20-59-ročných.
V okrese nebol laboratórne potvrdený žiadny vírus chrípky.
(pmm)

Podtatranská knižnica v Poprade obsadila v Prešovskom kraji druhé miesto v
počte návštevníkov. Prvá bola regionálna knižnica v Prešove.
Modernejšie služby, priesto- žičali takmer 950 kníh. Najmenej,
ry i technika. No predovšetkým 155 kníh a dokumentov, pripadá
viac výpožičiek, detských čitate- na študentov.
ľov i nových kníh. Pre regionálne
Knižnice vlani zaznamenali príknižnice v kraji bol vlaňajší rok rastky v knižničných fondoch. Nakúpilo sa takmer 24 tisíc kníh a rôzmimoriadne úspešný.
Sedem regionálnych knižníc, kto- nych dokumentov, čo je oproti roku
ré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 2015 o takmer 6 tisíc viac.
Prešovského samosprávneho kraja,
Regionálne knižnice v predchánavštívilo v minulom roku viac ako dzajúcom roku nezaháľali ani pri
472 tisíc návštevníkov. Rebríček organizovaní vlastných podujatí.
vedie Prešov (155 tisíc) a nasleduje Pre svojich návštevníkov pripravili
Poprad, kde Podtatranskú knižnicu takmer 1 250 akcií, z ktorých viaceré zaznamenali mimoriadny ohlas.
navštívilo 106 tisíc čitateľov.
Smerom nahor podskočili poč- V Podtatranskej knižnici v Poprade
ty registrovaných používateľov. to bol napríklad druhý ročník proJe ich takmer 40 tisíc, z toho vyše jektu S knihou ma baví svet.
Knižnice v Prešovskom v kraji
14 tisíc detských čitateľov, ktorí si
vlani požičali aj viac kníh či iných si vlani polepšili aj v technickom
periodík. Samotných výpožičiek zázemí. Mnohé majú za sebou
bolo o 80 tisíc viac a sumárne tak modernizácie priestorov, viaceré
prekročili hranicu 1,4 milióna. rekonštrukcie i obnovu vybavenia.
Podľa vekových kategórií medzi Okrem novej techniky si vylepšili
najaktívnejších čitateľov patria on-line služby a zaviedli tiež ochrajednoznačne dôchodcovia. Tí si nu a identifikáciu knižného fondu
(daj)
v minulom roku priemerne vypo- tzv. RFID systémom.

PP-9
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Futbalisti odštartovali zimnú prípravu víťazstvom

Futbalisti
FK
Poprad odštartovali koncom
minulého týždňa v tuhých
mrazoch zimnú prípravu na
jarnú časť II. ligy Východ
prvým tréningom. Cez víkend sa už víťazstvom uviedli
v jubilejnom 20. ročníku českej Zimnej Tipsportligy, keď
vo Frýdku - Místku porazili
MFK Vítkovice.
Popradský klub sa chce
v roku 2017 zlepšovať vo všetkých kategóriách. „Čaká nás
štvrtý rok novodobej existencie klubu a nové výzvy. Chceli
by sme otvoriť prípravku dievčat najneskôr v lete, popracovať na projekte U16,
ktorý je pre nás poučný a ďalej pracovať na našej
filozofii, aby hráči od 15 rokov až po A-tím hrali
identický herný štýl. V roku 2017 by sme chceli
zaviesť anketu hráč roka v každej vekovej kategórii a chceli by sme viac profesionálnych trénerov,“
zhrnul prezident FK Poprad Roman Dvorčák.

BAM Poprad
Basketbalistky
BAM
Poprad
ťahali v sobotu 7. januára
v Ružomberku
v rámci 15. kola extraligy
za kratší koniec proti MBK.
Doma sa najbližšie predstavia až 21. januára proti
Nitre.
Zaujímavosťou je, že košický klub BK SOUŽ Cassovia
Košice sa pre stratu generálneho sponzora po 25 rokoch
pôsobenia v extralige musel zo
súťaže odhlásiť a jeho výsledky
boli anulované.
Výsledok: 15. kolo v sobotu 7. januára MBK Ružomberok - BAM Poprad 78:46 (19:10, 29:12,
14:15, 16:9), najviac bodov
BAMP: Zuzana Ivančáková 19.		
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
Z

V

P

B

1. GA Košice

12

11

1

23

2. Piešťany

11

10

1

21

3. Šamorín

13

8

5

21

4. Ružomberok

11

8

3

19

5. BAM Poprad

12

4

8

16

6. B. Bystrica

12

3

9

15

7. Slovan BA

11

1

10

12

8. Nitra

10

1

9

11

9. Cassovia KE

0

0

0

0

Vrcholom pyramídy je samozrejme druholigový
A-tím, ktorý má pred sebou náročnú jar. Minulý
týždeň vo štvrtok sa hráči zišli na prvom tréningu
v novom roku. „Chceme sa pobiť o vyššie priečky v tabuľke II. ligy a tešíme sa aj na štvrťfinále Slovenského pohára v Dunajskej Strede. V kádri zostali hráči,
s ktorými sme boli spokojní, s ostatnými sme sa rozlú-

čili. V príprave máme šesť nových
hráčov na skúške, ale chceme tím
vekovo omladiť,“ povedal tréner
FK Poprad František Šturma.
„Nikto sa na zimu veľmi neteší,
lebo je to viac o behaní. Z toho
však žije futbalista celú jar, takže
treba poctivo pracovať,“ priznal
mladý hráč Jakub Vigláš, ktorý mal za sebou druholigovú
premiéru v závere jesene. „Prvé
stretnutie v šatni bolo príjemné,
všetci sme si popriali úspešný
rok. Hneď od začiatku budeme
v zápasovom tempe, ale budeme
musieť o to viac trénovať,“ dodal
Tomáš Peciar.
Popradčania
odštartovali
hernú prípravu prvým kolom skupiny D Zimnej Tipsportligy v sobotu vo
Frýdku - Místku, kde zdolali českého druholigistu MFK Vítkovice 4:2. Gólovo sa presadil Jakub
Hric, Jozef Kapláň, Erik Šuľa a Marko Lukáč.
V utorok 17. januára odohrá FK Poprad o 11.
hod. druhý prípravný duel v Podbrezovej s domácim ligistom.			
(mav)

Po úspešných oslavách trápili aj favoritov

Hokejisti HK
Poprad odohrali minulý
týždeň tri ligové zápasy,
nebodovali
iba v jednom prípade.
Popradčania oslávili v
utorok na svojom ľade
80. výročie prvého zápasu tímu HC Tatry v spoločnej česko-slovenskej
Štátnej lige a pri tejto
príležitosti
nastúpili
proti Žiline v špeciálnej
edícii dresov (na foto).
Hostia boli rovnako
netradiční, keď si v dúhových dresoch pripomenuli svetový triumf
cyklistu Petra Sagana.
Koncom týždňa siahali
zverenci Marcela Ozimáka opäť na
body v Nitre, no napokon prehrali.
V nedeľu zdolali v Košiciach ďalšieho favorita gólom Kevina Hendersona.
Výsledky: 35. kolo v utorok 3. januára HK Poprad - MsHK Žilina
6:3 (1:2, 2:0, 3:1), góly Popradu:
15. Kevin Henderson (M. Zagrapan, P. Lichanec), 32. Peter Lichanec (K. Henderson, M. Zagrapan),
40. Marek Zagrapan (I. Guľajev, Ľ.
Pokovič), 46. Andreas Štrauch (P.
Svitana, S. Mlynarovič), 58. Patrik
Svitana (A. Štrauch, S. Mlynarovič),
60. Štefan Fabian (S. Mlynarovič, A.

Štrauch). 36. kolo v piatok 6. januára
HK Nitra - HK Poprad 5:3 (2:1, 1:1,
2:1), góly Popradu: 7. Patrik Svitana (R. Suchý, A. Kroták), 24. Marek
Zagrapan (D. Bondra, Ľ. Pokovič),
44. Ivan Guľajev (S. Mlynarovič). 37.
kolo v nedeľu 8. januára HC Košice
- HK Poprad 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), gól
Popradu: 32. Kevin Henderson (D.
Bondra, M. Zagrapan).
Program: 38. kolo v piatok 13.
januára o 18. hod. MHC Martin - HK Poprad, 39. kolo v nedeľu 15. januára o 17. hod. HK
Poprad - HC ´05 iClinic Banská
Bystrica.		
(ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre

B

1. B. Bystrica

38 23

3

4

8

134:83

79

2. Košice

38 20

7

2

9

131:83

76

3. Nitra

37 23

1

3

10

137:100 74

4. Žilina

38 17

3

4

14

123:109 61

5. Zvolen

39 18

2

1

18

115:122 59

6. HK Poprad 39 14 4

5

16

111:118 55
105:121 51

7. L. Mikuláš

38 13

5

2

18

8. Martin

36 15

1

3

17

97:111

50

9. N. Zámky

38 10

4

7

17

96:113

45

10. Trenčín

39 10

5

4

20

97:124

44

11. SR 20

20 2

0

0

18

20:82

6
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Preteky pri východe slnka

Celoročná séria podujatí Tatry
v pohybe pokračuje aj v roku 2017.
Prvým z tohoročných pretekov bude
beh pri východe slnka „Sunrise Run“,
ktorý je súčasťou 4. ročníka Zimnej
bežeckej série a uskutoční sa v sobotu
14. januára vo Veľkej Lomnici.
Na pretekárov čaká v sobotu zavčas
rána okruh v dĺžke necelých 7 km od

golfového areálu smerom do obce,
kde bežcov zavedie okolo relaxačného a vzdelávacieho centra Wild Park
na vrch Smrekovec. Odtiaľ sa vrátia
naspäť do východiskového bodu.
Po prvýkrát sa uskutočnia bežecké
preteky v čase východu slnka a namiesto tradičného občerstvenia budú
pretekárom podávané raňajky. (vih)

Krátko zo športu

Stolnotenisový turnaj

V nedeľu 8. januára sa v Matejovciach uskutočnil 18. ročník
stolnotenisového turnaja O cenu
Popradu, ktorého sa zúčastnilo 54
hráčov, z toho päť žien.
Hralo sa vo dvojhrách i štvorhrách
bez rozdielu kategórie. Turnaja sa
zúčastnil aj popradský viceprimátor
Pavol Gašper, ktorý ho nielen otvoril
a neskôr i odovzdával ceny víťazom,
ale sám vzal do ruky raketu a zapojil
sa do hry. Zo svojej skupiny sa mu
však postúpiť nepodarilo.
18. ročník bol kvalitne obsadený
hráčmi hrajúcimi najvyššie slovenské
súťaže od Košíc až po okolie Popradu

a nechýbala ani juniorská reprezentantka Ema Labošová z STO Valaliky.
Tá skončila vo dvojhrách na druhom mieste za Jakubom Zelinkom
z STK Košice-Čaňa, na tretej priečke
sa umiestnila Simona Horváthová
z STO Valaliky.
Vo štvorhre sa z víťazstva tešil domáci hráč Tomáš Horák z ŠK Veterán Poprad, ktorý hral spoločne
s víťazom dvojhry J. Zelinkom. Na
druhom mieste skončilo duo Simona
Horváthová a Adam Laboš z STO Valaliky, tretie miesto obsadila dvojica
Adam Klajber (TJ Javorinka Levoča)
- Kamil Pach (STO Valaliky). (ppv)

V NEDEĽU 8. januára odohrali
•Popradské
líšky zápas 11. kola ce-

loštátnej fázy základnej časti hokejovej extraligy žien v Prešove proti
domácej Šarišanke. Víťazstvom 3:1
si udržali neporaziteľnosť.
V SOBOTU 14. januára sa
v športovej hale Zámoček v Matejovciach od 8.30 hod. uskutoční 17.
ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev Memoriál Ladislava Laskoviča.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
prehrali minulý týždeň v stredu v Lučenci s domácim tímom 96:98, v sobotu 7. januára porazili o dva body
v Leviciach domácich Patriotov v pomere 78:76. V sobotu 14. januára po-

•
•

cestujú na pôdu BK Inter Bratislava.
V SOBOTU 14. januára sa v SKI
centre Kubašok v Spišskom Bystrom
uskutočnia od 9. hod. verejné preteky v obrovskom slalome pre všetky
vekové kategórie pri príležitosti Svetového dňa snehu.
V SOBOTU 14. januára sa
v priestoroch popradského aquaparku od 10.30 hod. uskutoční VII.
AquaCity Spinning maratón, ktorý
potrvá 200 minút a povedú ho známi master spinning inštruktori pre
Českú a Slovenskú republiku Rostislav Čada a Milan Dvořák. V rámci
športovo-charitatívnej akcie budú
účastníci pomáhať malým bojovníkom Sabinke a Alexikovi.
(ppv)

•
•
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Vianočné koncerty dozneli

Jedným z posledných koncertov
Vianoc bolo vystúpenie kvarteta
Ad gloriam Dei festivalu Malej vianočnej hudby. Hrali v rímskokatolíckom Kostole sv. Štefana v Matejovciach na sviatok Troch kráľov.
Šiesty ročník tohto festivalu spríjemňuje Matejovčanom vianočné
sviatky.
Členovia kvarteta sú zakladateľmi
a organizátormi festivalov „Malá
vianočná hudba“ a „Dies magni“.
Tieto festivaly prebiehajú počas vianočných a veľkonočných sviatkov na
celom Slovensku a sú pravidelným
programom kvarteta.
Kvarteto Ad Gloriam Dei založili niekoľkí členovia Symfonického orchestra

Slovenského rozhlasu. V súčasnosti
hrajú v zložení: Dominika Križalkovičová - flauta, Samuel Mikláš, Radovan
Blahunka - husle, Róbert Kováč - viola,
Gregor Regeš - violončelo.
Umelecký vedúci zoskupenia Gregor Regeš (na foto vpravo) povedal:
„Zámerom kvarteta bolo založiť teleso,
ktoré bude uvádzať duchovnú hudbu a priblíži prostredníctvom umenia
duchovné bohatstvo ľuďom. Jeho snahou je ponúknuť kvalitný hudobný
program, ktorý obohatí slávnostné
okamihy rôznych sviatkov a obradov.“
Kvarteto vystúpilo s dielami skladateľov W. A. Mozarta, E. Suchoňa,
G. F. Händela, C. Debussyho. Koncert vyvrcholil vianočným pásmom

kolied ladeným do džezu a najznámejšou „Tichou nocou“.
Flautistka Dominika Križalkovičová uviedla: „Neočakávame, že na
naše koncerty budú chodiť ľudia, kto-

rí sa zaujímajú len o vážnu hudbu,
ale vyberáme repertoár, aby sa páčil
všetkým. Nie je to hudobný stereotyp,
ktorý môže človek počuť dookola, ale
toto by malo človeka obohatiť.“ (kpa)

Hrebienok opäť v zajatí ľadu

Od piatka 13. januára do nedele 15. januára sa na Hrebienku bude konať
už 5. ročník podujatia TATRY ICE MASTER. Počas troch dní ľadoví sochári
z deviatich krajín vdýchnu život 45 tonám ľadu a premenia ich na 30 unikátnych ľadových sôch. Umelci sa potrápia s 3 súťažnými témami, medzi ktoré
patrí Legendy a mýty alebo Svetová architektúra. Výsledky tvorby sa budú
priebežne vyhodnocovať každý večer. Okrem skvelých umeleckých výkonov
sa určite môžete tešiť na vystúpenie Celeste Buckingham, Peter Lipa Band,
The Backwards a ďalší sprievodný program.			
(ppš)

Napriek arktickej zime v Poprade v piatok 6. januára, kde teplomer na námestí pred 18. hod. ukazoval -17°C, sa priaznivci akordeónov vybrali na
novoročný Trojkráľový koncert, ktorý sa konal v Kostole sv. Egídia. Účinkoval komorný akordeónový súbor Zemplin accordion trio interpretujúci
klasickú hudbu z období od baroka po súčasnosť, ktorý pôsobí na slovenskej hudobnej scéne už od roku 2002. Trio dosiahlo viacero významných
úspechov doma i v zahraničí, vydalo vlastné CD, stalo sa laureátom súťaže
Divertimento Musicale a reprezentovalo slovenskú hudobnú kultúru v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Belgicku a Taliansku. Na koncerte odzneli aj vianočné piesne a koledy.
FOTO - Silvia Šifrová
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Opäť o vstupenky pre čitateľov do AquaCity

Pre veľký čitateľský záujem pripravila aj v tomto
roku redakcia novín Poprad
v spolupráci s AquaCity
Poprad súťaž o vstupenky
do vodného sveta v našom
meste.

Kupón

V AquaCity si môžete
vychutnať 13 vonkajších a
vnútorných termálnych a
relaxačných bazénov, 350
vodných atrakcií (masážne trysky, vírivky, perličky,
vodné hríby), 3 vonkajšie
termálne bazény (28°- 38°C)
s vírivkami a vodnými atrakciami (plavecký, sedací a relaxačný), vnútorné relaxačné
bazény Blue Sapphire s chromoterapiou a večernou 3D
laser show, vnútorné luxusné bazény Blue Diamond,

detský bazén Treasure Island
- Ostrov pokladov (bazén so
slanou vodou, stroskotanou
loďou, šmýkačkami a atrakciami, vírivka pre dospelých,
terárium s leguánmi, 50 m
plavecký bazén a parnú saunu. Otvorené je v pondelok
od 11. do 21. hod. a v utorok
až nedeľu už od 10. do 21.
hod. Vitálny svet je otvorený v pondelok až štvrtok od
14. do 21. hod. a v piatok až
v nedeľu od 10. do 21. hod.
Traja vyžrebovaní či-

tatelia získajú po jednej
celodennej vstupenke do
AquaCity Poprad. Podmienkou zaradenia do súťaže je
vystrihnúť kupón, ktorý je
súčasťou tejto súťaže a zaslať
ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do pondelka 16. januára 2017. Na
súťažný lístok je potrebné
uviesť aj číslo telefónu. Mená
štyroch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 18.
januára 2017.
(ppš)
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