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V mestskej hromadnej doprave platí nový cestovný poriadok
Od nedele 17. januára 2016 došlo k zmenám cestovných poriadkov Mestskej hromadnej dopravy
v Poprade. V súlade so zákonom č.
56/2012 o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov tieto zmeny
schvaľuje mesto Poprad ako dopravný správny orgán.
Vedúci oddelenia dopravy MsÚ
Ľubomír Hán informoval, že pri zmenách cestovných poriadkov popradskej MHD mesto zohľadňovalo na
prvom mieste pripomienky občanov,
vodičov MHD v prípadoch, keď dochádzalo k meškaniam spojov na danej trase, ale aj pripomienky z niektorých firiem v meste a takisto podnety
samotného oddelenia dopravy.
„Najzásadnejšia zmena sa týka spôsobu trasovania autobusov prechádzajúcich cez Spišskú Sobotu. Všetky linky
MHD prechádzajúce touto časťou s
výnimkou vyhliadkovej linky č. 8 na
doubledeckri sú vylúčené z prejazdu
Ulice Pod bránou a presmerované
mimo tejto ulice cez zastávku Oktan,
resp. Základná škola. Hlavným dôvodom tohto kroku boli opakované kolízne situácie spôsobené nesprávnym

parkovaním motorových vozidiel na
pozdĺžnych parkovacích miestach, ktoré mali za následok meškanie spojov,“
uviedol Ľ. Hán.
Do nových cestovných poriadkov
je zahrnuté aj zriadenie nového spoja
počas nedieľ a sviatkov v čase o 8.30
hod. zo sídliska Juh, ktorý je pridaný
na linke č. 4. Bola to požiadavka občanov evanjelického vierovyznania,
najmä starších, aby sa mohli MHD

dopraviť na bohoslužby do kostola
cirkevného zboru ECAV v centre
Popradu. Na základe požiadavky
ďalších obyvateľov bola na linku č.
3 zaradená zastávka Poprad - Veľká,
cintorín ráno o 7. 20 hod. a ďalšie
drobné zmeny. Redakcia novín Poprad vydá v najbližších dňoch mimoriadne číslo s cestovnými poriadkami MHD platnými od 17. januára
2016. Občania si ho budú môcť za-

Kino Tatran sa vracia

Mimoriadne zvolané
zastupiteľstvo

Dnes 20. januára o 9. hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade
uskutoční rokovanie primátorom
mesta Jozefom Švagerkom mimoriadne zvolaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad.
Po procedurálnych záležitostiach
sa poslaci budú zaoberať návrhom
doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov na rok 2016, zmenami rozpočtu mesta Poprad na
rok 2016 a návrhom vecnej náplne
použitia Rezervného fondu mesta
Poprad v roku 2016.
Zasadanie je verejné.
(ppp)

kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín.
Výška cestovného sa v MHD Poprad
nemení. Cenník, ktorý platí od 1. júla
2014, je uverejnený na www.sadpp.sk/
tarifa.html.
Mesto Poprad dotovalo MHD v minulom roku sumou bezmála 582 600
eur, v roku 2014 to bola takmer rovnaká čiastka. „V roku 2015 bolo v MHD
Poprad prepravených 967 213 cestujúcich, čo je o takmer 30 600 viac ako v
roku 2014. Nárast počtu prepravených
cestujúcich bol z dôvodu väčšieho počtu prepravených starobných dôchodcov
nad 70 rokov. Ostatné tarifné kategórie
zaznamenali pokles cestujúcich,“ dodal
vedúci oddelenia dopravy.
Podľa údajov SAD Poprad priemerný počet prepravených osôb na
spoj za rok 2015 bol najvyšší - vyše
10 tisíc osôb/spoj na linke č. 1 z autobusovej stanice Poprad cez sídlisko
Západ, Levočskú, nemocnicu, Nové
mesto, Západ, AS a letisko. Najnižší
na linke č. 5 námestie v Strážach, Kukučínova, Dom kultúry, autobusová
stanica v Poprade a späť - takmer 1800
osôb/spoj.		
(mar)

Arne Kroták strelil svoj päťstý gól. Viac na str. 10.

Kino Tatran v Poprade bude opäť premietať. Prvým filmom
premietnutým na novom striebornom plátne bude vo štvrtok
28. januára 2016 o 18. hod. film Eva Nová. Otvárací ceremoniál sa uskutoční za účasti tvorcov filmu, ktorí budú po projekcii besedovať s divákmi.
Znovuoživenie pôvodného popradského kina prichádza po 4 rokoch, počas ktorých sa v kine nepremietalo. Už v marci 2014 mestské
zastupiteľstvo mesta Poprad vyčlenilo sumu 110 tisíc eur na digitalizáciu kina, ktorá bola úspešne zavŕšená. Kino Tatran absolvovalo
komplexnú digitalizáciu podľa štandardov Digital Cinema Initiatives,
získalo projektor pre D-cinema so základnou technológiou 2D a 3D,
server pre D-cinema a základné príslušenstvo, vrátane kompletného
priestorového zvuku. Vďaka digitalizácii je tak kino pripravené na
projekciu filmov v zmysle súčasných štandardov - okrem možností
projekcie 3D je zaujímavosťou aj použitá zvuková technológia so systémom viackanálového zvuku.
(Pokračovanie na str. 4)

Divadlo Ozvena
uviedlo
novú hru

Daňové
povinnosti
občanov
v roku 2016

Veriaci sa
poklonili
relikviám
sv. Terézie

Viac na str. 4.

Viac na str. 3.

Viac na str. 12.
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Stručne

pobož•nosťEKUMENICKÁ
v rámci týždňa mod-

litieb za jednotu kresťanov
sa uskutoční v nedeľu 24.
januára o 15. hod. v rímskokatolíckom Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh
v Poprade.
riaditeľom Okres•néhoNOVÝM
dopravného inšpektorá-

tu v Poprade je Štefan Takáč.
V SOBOTU 23. januára
sa uskutoční 21. Matejovský
ples v spoločenskom dome
Kaskáda. V ten istý deň sa
vo Veľkej Lomnici uskutoční Ples zdravotníckej školy
určený pre rodičov, priateľov a absolventov tejto školy
a tiež Ples milovníkov golfu,
ktorý bude v hoteli International. V Spišskej Teplici
sa bude v túto sobotu konať
Ples priateľov Dona Bosca.
V HOTELI Sobota v Spišskej Sobote sa v sobotu 23.
januára bude konať cestovateľský večer s fotoprezentáciou dvoch dobrodruhov,
ktorí majú za sebou päťmesačný výlet na 23-ročnom
Forde Bronco po krajinách Strednej Ázie.
TVORIVÉ dielne s premietaním filmu pre deti
Prdiprášok doktora Proktora
sa budú konať v Tatranskej
galérii v Poprade v nedeľu 24. januára od 14. do 17.
hod.
V STREDU 27. januára
o 10. hod. sa v Tatranskej galérii uskutoční komentovaná
prehliadka výstavy Marka
Vrzgulu s názvom Polčas za
účasti autora.
C estova te ľ ské
stretnutie v Groteske sa
bude konať dnes 20. januára
o 19. hod. O svojich zážitkoch z Indie bude rozprávať
Števo Hudáč.
KDH v sobotu 16. januára odštartovalo v Poprade
predvolebnú kampaň pred
marcovými parlamentnými
voľbami. Doobedu zasadala Rada KDH a popoludní
bol v športovej hale Aréna
pripravený pre priaznivcov
a sympatizantov KDH kultúrny program, v ktorom
účinkovali
Kandráčovci,
The Pastels, Čarovné ostrohy a Janais.
(ppš)
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S ministrom na aktuálne témy

Do priestorov Gymnázia
na Kukučínovej ulici v Poprade prišla v stredu 13. januára
vzácna návšteva. Po obhliadke školy sa minister školstva
Juraj Draxler pustil do plodnej diskusie s tunajšími učiteľmi.
Minister školstva Juraj Draxler zavítal do Popradu zo
Ždiaru, kde spoločne s predsedom vlády SR Robertom
Ficom navštívili deti z lyžiarskeho kurzu realizovaného
s podporou vlády SR v rámci
splneného opatrenia z druhého vládneho balíčka. V nabitom programe splnil sľub
a navštívil popradské gymnázium, aby spoločne s tunajší-

mi pedagógmi prediskutoval
najpálčivejšie otázky školstva.
Samozrejme, otázkou dňa bola
iniciatíva učiteľov, ktorí hrozia štrajkom už v najbližších
dňoch. Učitelia sa pýtali na garancie a možnosti ich splnenia.
„Nárast platov je nedostatočný,
ale aspoň sa za posledné roky
vytvoril trend. Zároveň sme sa
legislatívnym opatrením zasadili o to, aby nemohli byť učitelia prepúšťaní počas prázdnin.
Myslím si, že to zlepšilo situáciu
tých, ktorých sa to týka. Opäť
pripomeniem materiálne vybavenie škôl. Za dvoch vlád Smeru sa dalo do škôl 800 mil. eur,
kým za predošlej vlády nebol
ani jeden projekt zazmluvne-

ný z regionálneho operačného
programu,“ uviedol po diskusii
s učiteľmi J. Draxler na margo
splnených sľubov.
Aktuálnu situáciu okolo
avizovaného štrajku sleduje pozorne a je pripravený
s iniciátormi komunikovať.
„S týmito ľuďmi som sa niekoľkokrát stretol v priebehu minu-

lého roka. Situácia sa zmenila
na jeho konci, keď zrazu bola
komunikácia veľmi chaotická.
Dozvedali sme sa len z médií, aké sú ich požiadavky
a čo chystajú. Chcem vedieť,
prečo si myslia, že je reálne,
aby sa rozpočet štátu zmenil
v priebehu dvoch týždňov,“
zdôraznil minister.
(ppv)

Voľby do NR SR sa blížia
Prvé zasadanie okrskových volebných komisií v meste
Poprad sa uskutoční v pondelok 25. januára popoludní vo
veľkej zasadačke MsÚ. V celkovo 40 komisiách bude pôsobiť 574 členov a 40 zapisovateľov.
Ako uviedol vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Poprade Ladislav Maličký dnes 20.
januára sa uskutoční prvé zasadanie okresnej volebnej komisie pre okresy Poprad a Levoča, do ktorej nominovalo
svojich zástupcov 7 politických subjektov - Sieť, SaS, SNS,
ĽSNS, Smer-SD, KDH a Strana moderného Slovenska. Na

stretnutí budú žrebovať predsedu tejto komisie. Do 15. januára mohli voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky požiadať o voľbu poštou. V Poprade tak
urobilo takmer 400 občanov.
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. O takýto preukaz môže
volič požiadať elektronicky, osobne alebo na základe splnomocnenia na referáte evidencie obyvateľstva MsÚ.
(ppm)

Tohto roku Viva Italia a Made in Slovakia už piatykrát

Občianske združenie Pre mesto zavŕšilo bilanciu minulého roka s priaznivými výsledkami. Festival Viva Italia
dokonca získal nomináciu v kategórii
Najlepších produktov v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2015. Bol
jednou z viacerých úspešných aktivít,
ktorými sa predstavitelia OZ Pre mesto
mohli pochváliť.
Ondrej Kavka (na foto vpravo), ktorý bol doterajším predsedom OZ (od 1.
januára 2016 po ňom prevzal tento post
Fabio Bortolini) a zostáva naďalej členom
predsedníctva, konštatoval: „Z našej iniciatívy mesto zaviedlo turistický vláčik, o
ktorý bol veľký záujem a veľakrát kapacitne nestačil. Veľmi úspešná bola súťaž o najkrajší vianočný stromček, v ktorej hlasovalo
približne 6500 ľudí. Radi by sme usporiadali podobnú súťaž pred Veľkou nocou nadrozmerných veľkonočných vajíčok. Tiež
nás teší, že sa s úspechom stretlo aj Adventné mestečko a chceli by sme, aby bolo na
budúci rok otvorené už od prvej adventnej
nedele, ako je zvykom v iných mestách.“ O.
Kavka dodal, že v tomto roku v júni ich
čaká 5. ročník festivalu Viva Italia a na
začiatku augusta Made in Slovakia. Za
dôležitú prioritu združenia označil dosiahnuť vybudovanie pešieho i cyklistického chodníka prepájajúceho aquapark
s centrom mesta a historickou Spišskou
Sobotou až do Matejoviec. Pokladá za

nevyhnutné, aby bola vysoká návštevnosť
popradského aquaparku, ktorý ročne navštívilio až milión ľudí, využitá i v prospech mesta. Dodal: „Chceme ich dostať do
centra mesta. Myslím si, že námestie nie je
dostatočne spropagované - chýba lepší systém označenia a moderná infraštruktúra.“
Pracovať budú aj na spoločnej marketingovej značke pre centrum mesta.

OZ Pre mesto uvítalo tiež otvorenie
nového obchodného centra na námestí
a vyvinulo iniciatívu, aby podnikatelia
predĺžili otváracie hodiny v obchodoch
na námestí počas sviatkov. „Môžem potvrdiť, že kupujúcich bolo viac a obchodníci mali oveľa vyššie tržby. Nemôžeme
čakať, že ľudia do centra začnú chodiť

sami od seba. Je na nás vytvoriť im ponuku, ktorá ich sem priláka,“ podotkol
Viliam Kubovčík, podnikateľ a člen OZ.
Niektoré prevádzky mienia v predĺženom režime pracovať po celý rok.
F. Bortolini (na foto vľavo) prezradil
ďalšie zámery OZ: „V súčasnosti rokujeme s talianskym partnerom aj o realizácii
leteckej linky do Talianska. Na Slovensku
žije a pracuje stále rastúca talianska komunita a množstvo Slovákov dochádza
naopak do Talianska za prácou. Nadviazali sme i spoluprácu s talianskou
organizáciou, ktorá združuje 330 tisíc
talianskych horolezcov a alpinistov. Taliani majú o náš región záujem. Ešte však
chýbajú niektoré služby, ktoré by ich viac
prilákali, ako balíky ponúk pre rodiny,
autokemping, rodinné lyžovačky, ale napríklad aj také detaily, že sa slovenskí ľudia málo usmievajú.“
Nový predseda OZ podčiarkol, že už
teraz sa venujú príprave jubilejných ročníkov autorských festivalov a na Made
in Slovakia by mal vystúpiť Majk Spirit,
skupina Helenine oči, Iné Cafe a ďalší
účinkujúci. Za úspech považuje i to, že
v súvislosti so Svetovými dňami mládeže v Krakove 2016 vytvoril Wigwam
Clubs Italia projekt Karolova cesta, do
ktorej pripravil 20 komodít medzi Talianskom a Krakovom a zaradil do nich
aj Poprad a Levoču.		
(mar)
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Daňové povinnosti občanov na rok 2016

Mesto Poprad ako správ- podanie priznania pripad- laudačné rozhodnutie, sta- obecne záväzného nariadeca dane upozorňuje obča- ne na nedeľu, posledným vebné povolenie, osvedčenie nia, si uplatní tento nárok
nov mesta Poprad na daňo- dňom lehoty je najbližší o dedičstve a i.
v priznaní k dani z nehnuvé povinnosti, týkajúce sa nasledujúci pracovný deň,
Daňovník (fyzická osoba teľností najneskôr v lehote
dane z nehnuteľností, ktoré t. j. 1. februára 2016. K pri- staršia ako 62 rokov, drži- na podanie priznania na
ich čakajú v roku 2016.
znaniu je potrebné doložiť teľ preukazu fyzickej osoby rok 2016, t. j. do 1. februáAk v priebehu roka
ra 2016. Ak si daňovník nárok na zníženie
2015 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastdane v uvedenej lehoníctve nehnuteľností,
te neuplatní, nárok na
daň na rok 2016 správpríslušné zdaňovacie
ca dane vyrubí rozhodobdobie mu zaniká.
nutím podľa údajov
V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej
z posledného podaného priznania k dani z
osoby staršej ako 62
nehnuteľností.
rokov, predloží aj doAk v priebehu roka
klady preukazujúce nárok na zníženie dane.
2015 došlo k zmene
Daňovníkovi, ktorému
vlastníctva nehnuteľsprávca dane poskytol
nosti alebo k zmene
zníženie dane v preddruhu, alebo výmery
chádzajúcom zdaňovapozemku, účelu vyucom období a nenastali
žitia stavby, bytu alebo
u neho zmeny, ktoré
nebytového priestoru,
daňovníkovi vzniká K pultu prvého kontaktu na mestskom úrade prichádza čoraz viac občanov, majú vplyv na zánik
FOTO - Marta Marová nároku na zníženie
povinnosť podať pri- aby podali priznanie k dani z nehnuteľností.
znanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade
v Poprade najneskôr v termíne do 31. januára 2016.
Nakoľko koniec lehoty na

fotokópie dokladov, ktoré
preukazujú tieto zmeny,
napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu
- katastrálneho odboru, ko-

s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol
k 1. januáru 2016 nárok na
zníženie dane z nehnuteľností podľa platného vše-

dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.
Výška
sadzieb
dane
z nehnuteľností sa oproti
roku 2015 nezmenila. (mpp)

Zápisy prvákov budú v zmenenom termíne

V minulých rokoch prebiehal zápis detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky od 15. januára do 15.
februára. Stanovoval tak školský zákon a mesto ako zriaďovateľ základných škôl vo svojej pôsobnosti určovalo miesto a čas zápisu všeobecne
záväzným nariadením, a to v prvom
februárovom týždni.
Od septembra 2015 nadobudol
účinnosť nový školský zákon, podľa ktorého sa upravuje čas zápisu na
termín od 1. do 30. apríla. Preto
mestskí poslanci schválili nové VZN,

v ktorom určili v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad čas zápisu dieťaťa do prvého
ročníka ZŠ na prvý plný aprílový
týždeň od utorka do štvrtka v čase
od 12. do 17. hod. Vedúca oddelenia
školstva, mládeže a športu MsÚ Edita
Pilárová uviedla: „Pôvodne bol navrhovaný čas od 13. do 17.30 hod., ale
vychádza sa v ústrety rodičom, ktorí
pracujú v popoludňajšej zmene, aby
zápis s dieťaťom stihli bez časového
stresu. Navrhované zmeny termínu a
času sme prerokovali na pracovnej po-

rade s riaditeľmi ZŠ, ktorí sa na nich
jednohlasne zhodli.“ Dodala, že zákon
ukladá povinnosť uskutočniť zápis
v apríli, ktorý je špecifický tým, že v
tomto mesiaci môžu byť veľkonočné
sviatky. Pripadajú vždy na piatok a
pondelok, preto bude zápis od utorka do štvrtka. Tohto roku to bude od
utorka 5. do štvrtka 7. apríla 2016.
Vedúca tiež doplnila, že vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, po dohode s riaditeľom
školy, môže prísť dieťa na zápis aj v
inom termíne.		
(mar)

Živé stromčeky na ústupe

Vo svete už mnoho domácností
na Vianoce zdobia umelé stromčeky. Stále sa však nájdu ľudia, ktorí
uprednostňujú vôňu ihličia a domov
si zadovážia živý stromček. Po sviatkoch sa však tieto ihličnany stávajú
odpadom a práve v tomto období sa
ich aj Popradčania vo veľkom zbavujú. Aký je ich ďalší osud?
Zber živých stromčekov po sviatočnom období má v Poprade na starosti firma Brantner. „Živé stromčeky
zbierame priebežne od 4. januára do
15. februára. Zozbierané stromčeky sa
sústredia na skládke BRO (biologicky
rozložiteľného odpadu), kde sa drvia

a štiepka sa zhodnotí na mulčovanie výsadieb a stromov,“
uviedla vedúca strediska Verejná zeleň a čistenie mesta spoločnosti Brantner Poprad Klára
Gallíková. Ľudia väčšinou ponechávajú použité stromčeky pred
domom v blízkosti kontajnerov.
K. Gallíková však dodala: „Živé
stromčeky môžu občania sami
doviezť do sídla spoločnosti na
Ul. novej 76 vo Veľkej.“
Podľa štatistík vyvezených stromčekov je jasné, že živé dreviny sú všeobecne na ústupe. „V roku 2015 sme
zozbierali 10,8 ton živých stromčekov,

•

MODRO značený turistický chodník vedúci údolím Bielovodskej doliny je
už v prevádzke bez obmedzení. Štátne lesy TANAPu
tu po zosuve pôdy odstránili
nános zeminy a súčasne zabezpečili jej ďalší zosuv na
chodník drevenými izbicami.

•

JANUÁR je posledným
mesiacom, keď v banke či v
internet bankingu môžeme
používať tradičné čísla účtu.
Od 1. februára ich nahradia
medzinárodné čísla známejšie ako IBAN, ktoré majú 24
znakov.

minimálnej mzdy
•sa odSUMA
1. januára 2016 zme-

nila na 405 eur za mesiac
pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
a 2,328 eur je minimum za
každú hodinu odpracovanú
zamestnancom.

•

DÁVKA na materskej
dovolenke bola od nového roka zvýšená na úroveň
70% príjmu poberaného
pred nástupom na materskú dovolenku. Zvýšil sa aj
príspevok na starostlivosť o
dieťa do 3 rokov na 280 eur.

•

PODNIKATEĽOM, ktorí vlastnia motorové vozidlo
určené na podnikanie sa
blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať
daňové priznanie a daň aj
zaplatiť.

•

RÝCHLIKY na linke Bratislava-Košice a späť by mali
mať vyššiu kvalitu. Najlepšie vozne, ktoré používali InterCity vlaky sú po ukončení
ich prevádzky nasadené do
vybraných rýchlikov na tejto
trase. Na zvládnutie vysokého záujmu o cestovanie medzi západným a východným
Slovenskom, najmä v piatok
a v nedeľu, pribudnú nové
kapacity. ZSSK skončila
s prevádzkou InterCity vlakov po 22 rokoch v nedeľu
17. januára.

•

ale každý rok je objem menší, nakoľko občania vo väčšine uprednostňujú umelé stromčeky,“ uzavrela K.
Gallíková.		
(mav)

Krátke správy

VO ŠTVRTOK minulého týždňa odovzdali za
účasti predstaviteľov vlády
SR, NR SR a PSKv Štrbe do
užívania multifunkčné športové ihrisko.
(ppš)
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Za rozšírenie kapacity škôlky Divákom predstavili Hľadanie v oblakoch

Minulý piatok doručili
členovia rodičovského združenia Materskej školy na Tajovského ulici v Poprade na
popradský mestský úrad petíciu za rozšírenie kapacity
tejto škôlky a prinavrátenie
pavilónu v jej areáli.
Branislav Švec z petičného
výboru uviedol: „Od októbra
sme získali vyše 1800 podpisov. V marci majú byť zápisy
detí do materských škôl a boli
by sme radi, keby sa dovtedy problém vyriešil.“ MŠ na
Tajovského ul., ktorá patrí k
tamojšej ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad,
má vzhľadom na záujem ro-

dičov o umiestnenie detí, nedostatočnú kapacitu. Petičný
výbor dúfa, že po prinavrátení priestorov v areáli ZŠ s
MŠ Tajovského, v ktorých v
súčasnosti sídli súkromná
materská škola, by vznikli
vhodné podmienky na prijatie všetkých detí. B. Švec pokladá toto riešenie za logické
aj správne a zastáva názor, že
materská škola, ktorej zriaďovateľom je mesto, by mala
mať prednosť pred súkromným subjektom. Touto záležitosťou sa zaoberali aj niektorí
poslanci mestského zastupiteľstva. Rodičia sú odhodlaní
osloviť ďalších.
(ppm)

Kino Tatran sa vracia

(Dokončenie zo str. 1)

Podľa dodávateľa európskym unikátom a je použitá zatiaľ
len v Poprade. Digitalizáciu Kina Tatran v Poprade finančne
sumou 33-tisíc eur podporil Audiovizuálny fond.
„V týchto dňoch prebiehajú posledné dokončovacie práce v
interiéri. Okrem príprav na samotné otvorenie už pracujeme
aj na programovaní filmov. Kino by mal byť živý organizmus,
preto okrem premietania filmov plánujeme viacero sprievodných aktivít, ktoré naše kino etablujú ako životaschopnú kultúrnu inštitúciu v centre mesta,“ uviedla vedúca kina Ľuba
Olejárová.
Predpredaj vstupeniek na filmové predstavenia bude zabezpečovať Mestská informačná kancelária mesta Poprad,
ktorá kino prevzala do svojej organizačnej štruktúry. Vstupenky na film Eva Nová budú v predpredaji už v stredu 20.
januára 2016.
Kino Tatran na Námestí sv. Egídia v Poprade prestalo premietať v roku 2011 po tom, čo poslanci MsZ kvôli stratovosti prevádzky odsúhlasili ukončenie premietania filmov.
(mag)

Divadelný súbor Ozvena uviedol minulý víkend
premiéru hry Ivana Bukovčana Hľadanie v oblakoch.
Veselohra s detektívnou
zápletkou zosmiešňuje malomeštiactvo, závisť a podozrievanie.
Ozvena tentoraz namiesto
staršej klasiky siahla do
novšej dramatickej tvorby. I.
Bukovčan (1921-1975) totiž
patrí k známym slovenským
dramatikom, scenáristom a
publicistom minulého storočia. Hľadanie v oblakoch
možno datovať do 60-tych
rokov, teda do obdobia, ktoré si mnohí diváci už pamätajú. Z divadelných hier I.
Bukovčana hodno spomenúť
Kým kohút nezaspieva, zo
scenáristickej práce Medená
veža, Orlie pierko, Posledná
bosorka a veľa ďalších. „Je
tak trochu socialistický autor, ale jeho hry mali vždy
zvláštny satirický nádych a

aj Hľadanie v oblakoch tomu
zodpovedá. Hru sme nacvičovali približne od novembra.
Dali sme sa dokopy stará
osvedčená partia. Poviem
úprimne, pri nácviku sme sa
zabávali a pevne verím, že
sa zabávali aj diváci. Opäť
sme vybrali komediálny žáner hlavne preto, že smútku
a depresií je v tomto svete
dosť,“ povedal režisér a herec
Rudolf Kubus. Ozvena plánuje uviesť počas fašiangov
13-18 repríz - v Gánovciach,

Batizovciach, Svite, Matejovciach, Veľkej a inde. Príbeh
turistov, ktorí uviazli v zlom
počasí na Lomnickom štíte
a spojila ich náhoda, ale tiež
hľadanie amerického pasu,
bol pre plnú sálu radnice v
Strážach častokrát dôvodom
na smiech.
S chuťou si aj tentoraz zahrali Milan Palko, Mária
Rusnáková, Ľubomír Čuban,
Ján Dudžák, Lucia Kalakajová, Rudolf Kubus, Ján Majzel, Patrícia Parvová, Martin
Slavkovský a Dagmar Nemčoková v alternácii s Ľudmilou Štefaňákovou. D. Nemčoková dodala: „Režisér mi
povedal, ak perfektne zahrám
svoju postavu, bude ma nenávidieť celý Poprad.“ Jej divadelný manžel M. Slavkovský
sa zasmial: „Hrám poslušného manžela prísnej manželky.
Horšie však je, že Dáška má
alternantku, takže musím počúvať dve baby.“
(mar)

ja Janovského. „Sú to rôzne
predmety, ktoré naše veľhory
propagovali či už vážne, humorne, obchodne, reklamne,
no hlavne s citom a láskou,“
doplnila riaditeľka TG s tým,
že obe výstavy bude možné
vidieť do 9. marca.
A. Ondrušeková by bola
rada, keby sa verejnosť naučila chodiť do Tatier nielen
za turistickými zážitkami,
ale aj za umením. Primátor

Tatier J. Mokoš si myslí, že
aj ľudia unavení z lyžovania,
alebo aj pri horšom počasí,
tu môžu prísť stráviť príjemné chvíle.
Výstavy umeleckých diel,
grafík, kresieb, sôch, ale aj
starých plagátov, prospektov,
kníh s tatranskou tematikou
a ďalšie budú starostlivo
vyberané a venované všetkým, ktorí slovenské hory
navštevujú.
(kpa)

Vila Flóra bude znovu slúžiť ako galéria

V Starom Smokovci otvorili minulú stredu zrekonštruované výstavné priestory Tatranskej galérie vo
Vile Flóra. Prvý impulz
na založenie galérie v tejto historickej budove prišiel od umelcov, ktorí žijú
a tvoria v Tatrách a uplynulo odvtedy už 55 rokov.
Znovuotvorenie galérie je

malým sviatkom pre kultúrnu verejnosť. Podľa primátora
Vysokých Tatier Jána Mokoša
táto udalosť obohatí Tatrancov aj návštevníkov a oživí
tatranskú architektúru. Tento
kút Tatier bude vyzerať krajšie. V okolí je najstarší drevený kostolík, v susedstve je tiež
historická budova Grand.
V galérii vystavujú približ-

ne 50 diel rôznych umeleckých techník od autorov slovenských aj zahraničných.
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková povedala: „Tieto diela
sú z rôznych období, od najstaršieho zobrazenia panorámy Tatier z roku 1926, až po
súčasné diela z roku 2010.“
Vo Vile Flóra sú inštalované tri výstavy, prvou je stála
expozícia Tatranskej galérie v Poprade pod názvom
Tatry v umení. Umiestnená
je v podkroví, ktoré sa na
tieto účely použije po prvýkrát. Druhú výstavu tvoria
umelecké fotografie s témou
Tatier od autorov Roba Kočana a Jozefa Česlu pod názvom
Tatry inak. Treťou je Kabinet
kuriozít s témou Tatier zo
zbierok súkromných zberateľov Jána Simkaniča a Andre-

20. 1. 2016

Strana 5

Jedinečný projekt Olivera Ondráša

Popradský fotograf Oliver Ondráš
sa začiatkom minulého roka pustil
do zaujímavého projektu. Každý deň
priniesol fotku jedného človeka, ktorú uverejnil na sociálnej sieti. Projekt z názvom Portrét 365 má za sebou a výsledok je skutočne jedinečný.

Ako vznikol nápad chytiť do ruky
fotoaparát a fotiť portréty na každý
deň?
„Jednoducho som sa nudil. Som
fotograf, preto som sa rozhodol, že
na každý deň urobím jeden portrét.
Priznám sa, že vzhľadom na moju
povahu som si na začiatku myslel, že
vydržím maximálne dva mesiace.“
V projekte sa mieša množstvo zaujímavých príbehov a osudov. Určite ste popri tejto práci spoznali veľa
zaujímavých ľudí. Je to tak?
„Veľa ľudí poznám už dlho, sú to
kolegovia, novinári, muzikanti, či
rodina. Som dosť plachý človek a nerád bývam v spoločnosti. Mohol som
sa však porozprávať s rôznymi ľuďmi
a mnohých som jednoducho oslovil na
ulici, pretože ma niečím zaujali a neboli to len baby.“
Fotili ste ľudí prevažne z vášho
okolia, alebo ste sa za nimi vybrali
osobne aj do iných miest? Kde najďalej ste boli?
„V projekte je človek z Ameriky, či
Juhoafrickej republiky, ale fotil som ich
v okolí Popradu. Za fotením som vyrazil aj do Kežmarku, Levoče, Spišskej
Novej Vsi, či Liptovského Mikuláša.
Najďalej som bol asi v Michalovciach.“
Portréty ste denne uverejňovali
na sociálnej sieti, kde zožali veľký
úspech. Ľudia sa radi videli a mno-

hí ich ďalej zdieľali. Máte pocit, že
tento projekt dokázal spájať ľudí?
„Niektoré dievčatá skôr oľutovali,
že sa nechali odfotiť, aj keď ich nebolo
veľa. Je pravdou, že mnoho ľudí fotku
využilo pre svoje účely, napríklad aj
ako prílohu do životopisov. Sociálna
sieť bola spojovateľom. Nevýhodou
bolo, že to videli len moji priatelia a tí,
ktorí fotky zdieľali, no aj napriek tomu,
niektoré fotografie mali veľký úspech.“

Trochu zo štatistík - kto bol v projekte najmladší a kto najstarší? Koľko bolo mužov a koľko žien?
„V projekte je 191 žien a 174 mužov.
Prvý a posledný portrét je mužský. Najviac ľudí nesie meno, ktoré sa začína
na písmeno M. Najviac mužov bolo
s menom Jozef, Ján a Ivan, medzi ženami to boli Jana a Martina. Najmladšia bola Ema, ktorá má trinásť rokov
a najstaršia storočná pani Mária.“
Fotili ste aj bezdomovcov. Boli
ochotní spolupracovať?
„Som človek, ktorý rád nezištne pomáha. Aj takto som pár ľudí spoznal a mal
som ich vytypovaných. Majú zaujímavé

tváre, v ktorých je vpísaný ťažký životný
osud. Boli však veľmi ochotní, niektorí
zadarmo, niektorí za nejaké jedlo.“
Prečo sú všetky fotky čiernobiele
a štvorcové?
„Čiernobiela fotografia je pre mňa
top a vždy bude. Má väčšiu hĺbku
a treba zapojiť aj fantáziu. Mám rád
štvorce a preto som zvolil tento kladný
formát, ktorý sa dá zasadiť kdekoľvek.“
Čiernobiela fotografia je klasika.
Neuvažovali ste nad tým, že tento
projekt nafotíte s klasickým fotoaparátom na film?
„Som z generácie, ktorá nikdy nefotila na film. Samotné fotenie je lákavé,
ale ten proces výroby je zložitý. Neviem si predstaviť, žeby som fotky vyvolával v nejakej komore. Éra digitálu
mi vyhovuje.“
Rok je dlhá doba. Mali ste niekedy pocit, že to už ďalej nezvládnete
a skončíte s tým?
„Bolo takých momentov veľa, hlavne
cez prázdniny v lete. Stávalo sa, že som
sa s niekým dohodol a na fotenie nedorazil. Musel som improvizovať, no
vždy som následne natrafil na niekoho
zaujímavého.“
Dám jednu otázku „pod kožu“. Neplánovali ste sa do projektu zapojiť aj
osobne moderným spôsobom, ktorým je dnes veľmi populárne „selfie“?
„Selfie nenávidím a nechápem, prečo to ľudia robia. Už to trvá veľmi dlho
a neviem sa dočkať, kedy tento trend
skončí. Na sociálnych sieťach je to bežné a musím sa priznať, že aj ja mám
jednu, ale bolo to z prinútenia.“
Aký zážitok z fotenia vám utkvel
v pamäti?

„Napríklad Jožka Kubániho som fotil hneď v januári a viem, že on sa veľmi nerád fotí. Súhlasil, ale pre mňa to
bolo jedno z najkratších fotení vôbec.
Trvalo to asi 40 sekúnd.“
Fotografie ste mesiac po mesiaci
zozbierali do jedného celku. Aký je
váš ďalší zámer s týmto projektom?
„Nebudem dopredu prezrádzať,
pretože sa obávam toho, že to nevyjde. Mám presnú víziu a pracuje sa
na nej.“
Portréty sú zaujímavé aj pre výstavy. Takéto plány nemáte?
„Nebolo to cieľom, ale ak príde nejaká ponuka, tak to rád vystavím.“
Určite vás tento projekt povzbudil
do ďalších aktivít. Plánujete v podobných projektoch pokračovať aj
naďalej?
„Plánov mám plný telefón. V tomto
roku by som sa chcel zamerať na nejaký sociálny dokument. Mám vymyslených asi dvadsať tém. Myslím si tiež,
že dozrel čas aj na knihu. Ako popradský patriot by som rád urobil zbierku
portrétov popradských osobností. Fotky by mali byť opäť čiernobiele a mali
by to byť osobnosti, ktoré Poprad zviditeľnili a pomohli mu v jeho rozvoji
v rôznych oblastiach.“
(mav)

Rádiá už hrajú Nesnaž sa ma ovládať

Počiatky aktívnej hudobnej a textárskej tvorby Popradčana Jána Petra (na foto vľavo) sa datujú do rokov
1982-85. Ako gitarista a spevák vystupoval na mnohých hudobných festivaloch a v kluboch na Slovensku i v
Čechách. Jeho prvé nahrávky v Slovenskom rozhlase Košice pochádzajú
z roku 1986. Za dlhé obdobie svojej
činnosti na hudobnej scéne vytvoril
veľa skladieb, z ktorých najúspešnejšou bola Blok Neón, Tentokrát to vyjde či Pritúľ sa. Nezostal však iba pri
hudbe, ale prejavil sa aj v literárnej
podobe. Za posledných sedem rokom
vydal básnické zbierky Rekviem pre
fúkaciu harmoniku, Len mi neuleť a
pred troma rokmi zbierku poézie a
prózy Nedopovedané...
Krátko pred koncom minulého
roka začala rotovať v rádiu Blesk najnovšia skladba Nesnaž sa ma ovládať
z textárskej dielne J. Petra, ku ktorej
hudbu zložil Slavo Mikuláško (na
foto vpravo). Jána Petra sme sa opý-

tali: Ako tento song vznikol?
- „Text som napísal ešte v roku 2007
a ešte v tom roku skladbu zhudobnil
Slavo. Zostala ako demo nahrávka.
Poležala si v šuplíku. V lete 2014 som
ju znovu oprášil a zistil som, že sa málokedy nájde taká symbióza textu a
hudby, ktoré sú v súhre a jednoliatom
celku. Zavolal som Slavovi, znovu sme
si tú pesničku vypočuli a usúdili, že má
kvality, ktoré ju predurčujú do médií.
Oslovili sme známeho hudobného producenta Juraja Kupca a ani nie za dva
týždne, po finálnom masteringu, bol
song Nesnaž sa ma ovládať nasadený v
rádiu Blesk, neskôr Rebeca, Rádio Liptov a Lumen. Momentálne sa snažíme
presadiť ju v Rádiu Slovensko.“
* Prezradili ste, že ste vysoko postavili latku aj pri výbere muzikantov...
- „Song bol nahraný a zmastrovaný
v jednom z prestížnych nahrávacích
štúdií u spomínaného Ďura Kupca v
novembri a decembri minulého roku.

Na klávesách hral Matej Maximilián
Mikloš, ktorý pôsobí v mnohých hudobných formáciách, na bicích vyhľadávaný štúdiový muzikant a bubeník
na koncertoch u Katky Knechtovej,
Petra Cmoríka, Márie Čírovej a ďalších
Stanko Kociov. Na basovej gitare si zahral Ďuro Kupec a skvelé gitary, vokály
a spev je v podaní Slava Mikuláška.“
* Ku skladbe ste vydali aj videoklip. Ako vznikol?
- „Dnes už prezentovanie songu bez
videoklipu nejde. Vytvoril ho Robo Kočan a sú v ňom použité zábery, ktoré
som nafotil pri svojich návštevách Chicaga. Toto americké mesto som navštívil
v rokoch 2014-15 v súvislosti s prípravou
mojej novej knihy prózy. V mysli sa mi
opäť premietli aj obrazy a spomienky z
môjho prvého pobytu v Chicagu v roku
1996, kedy som prežil veľmi ťažké časy a
emócie. Videoklip je na Youtube a zatiaľ
má 700 zhliadnutí.“
* K Nesnaž sa ma ovládať máte
veľmi dobré referencie od takých hu-

dobníkov ako František Griglák, Peter Bič, Gino Plánka, Andonis Civoplulos a ďalších. Veľkú podporu vám
vyjadril i Richard De Marco z Rádia
Blesk. Veríme, že sa bude vašej najnovšej skladbe dariť. Máte však už
„našliapnuté“ aj na niečo nové?
- So Slavom Mikuláškom máme
naplánovaný projekt pod názvom
Stena. Bude obsahovať 5-6 skladieb,
ktoré by sme chceli stihnúť nahrať v
priebehu roka 2016.“
(mar)
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Ocenia z nášho regiónu Františka Odložilíka aj Tatry v pohybe

Ocenenie Osobnosť cestovného
ruchu a Naj produkt cestovného ruchu Prešovského kraja organizuje už
po druhý raz Krajská organizácia
cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským
samosprávnym krajom. Z nominácií, ktoré zasielala široká verejnosť,
vybrala víťazov odborná porota zložená zo zástupcov samosprávy, podnikateľskej sféry, školstva, SACR,
Prešovského samosprávneho kraja a
KOCR Severovýchod Slovenska.
Za celoživotný prínos v oblasti CR
budú udelené dve ocenenia. V minulom roku ocenenie získal chatár Peter
Petras. „Tentoraz porota vybrala dve
osobnosti, Františka Odložilíka a Norberta Franka, ktorí svojou prácou,

dosiahnutými výsledkami a nespornými profesijnými aj osobnostnými kvalitami sú silným príkladom pre ďalšie
generácie ľudí pôsobiacich v rozličných
oblastiach cestovného ruchu,“ uviedol
Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
František Odložilík (90) pôsobil
v cestovnom ruchu od svojich 20 rokov. Je známy ako uznávaný odborník
na hotelierstvo a gastronómiu, ktoré
výrazne rozvíjal najmä v tatranskom
regióne. Pôsobil ako riaditeľ hotelov vo
Vysokých Tatrách a Poprade, v zahraničí ako riaditeľ Slovenskej koliby v Montreale, bol riaditeľom zastúpenia Čedoku v Zurichu. Aktívne tiež pracoval ako
horský vodca, lyžiarsky tréner a cvičiteľ.
Norbert Frank (72) je v regióne Se-

verného Spiša považovaný za „Otca
cestovného ruchu“. Svoj život zasvätil
rozvoju cestovného ruchu, predovšetkým v oblasti gastronómie a hotelierstva, výrazne prispel aj k propagácii
regiónu doma i v zahraničí. Spojením
tradícií, kvality a pozitívnym prístupom k zákazníkovi vytvoril v Starej
Ľubovni vyhľadávaný salaš, ktorý hostí bežných zákazníkov aj štátne návštevy, diplomatov a pod.
Osobnosťou cestovného ruchu za
rok 2015 v oblasti vzdelávania je profesor René Matlovič, v kategórii podnikanie v CR získala ocenenie Silvia
Holopová, riaditeľka Boutique hotela
Hviezdoslav v Kežmarku.
Odborná porota rozhodla o trojici
najlepších produktov cestovného ru-

chu v Prešovskom kraji za rok 2015.
Sú nimi Objavovanie Prešova 2015,
projekt Tatry v pohybe a vodný svet
Aquaruthenia vo Svidníku.
Projekt Tatry v pohybe vytvoril
v tatranskom regióne pestrú ponuku športových aktivít. Spojil miestne
športové kluby, ubytovateľov a organizácie, ktoré spolu vytvárajú komplexný produkt pre turistov i domácich.
Okrem podujatí projekt obsahuje aj
značenie bežeckých a nordic walking
tratí tatranského regiónu.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 28. januára 2016 na
medzinárodnej výstave cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Incheba
Expo v Bratislave, v expozícii Prešovského kraja.		
(bač)

Explózia tanca a svetla - Pri mesačnom svite Poďakovanie za rok v Matici

Explózia tanca a svetla Pri mesačnom svite je voľné pokračovanie tanečnej
show z roku 2013 Explózia
tanca a svetla. Hlavným cieľom tohto ročníka je spropagovanie tvorby popradskej tanečnej scény. Tento
projekt spojil dve popradské tanečné telesá o. z. Bella
Arabia a ArtDanse.
Predstavenie Pri mesačnom svite je tanečným
stvárnením pocitov, ktoré
nám poodkrýva jemné svetlo mesiaca. Ide
o stvárnenie noci, o tom, čo všetko táto časť
dňa v sebe ukrýva: našu fantáziu, náš strach,
naše zlyhania, náš pokoj, našu radosť.
Bella Arabia funguje ako občianske združenie od roku 2008 a venuje sa rôznym štýlom
orientálneho tanca: Klasickému orientálnemu

Sobota 23. január o 18. hod. / koncertná sála
ZUŠ Domu kultúry Poprad
COUNTRY SALÓN KENTUCKY
20. narodeniny
Country tancovačka s hudobnou skupinou Ascalona, s tanečnými skupinami Smokie Mountains Dancers, Alimach Fusion. Vstupné: 5 €

tancu (raks sharki, tarab,
bubnové sólo) a bellydance
show (fusion) s využitím
rozmanitých rekvizít (krídla,
fan veily, závoje, veil poi-e)
ako aj kombinovaním orientálneho tanca s prvkami
iných tanečných štýlov (tango, moderná gymnastika).
ArtDanse je pohybovo-tanečné zoskupenie, ktoré
funguje od roku 2015. Venuje sa predovšetkým modernému a súčasnému tancu v
javiskovom prejave. Jednotliví členovia majú
bohatú tanečnú, pedagogickú a divadelnú prax
z popredných umeleckých telies. Doménou
ArtDanse je stavba nových tanečno-divadelných kompozícii. V súčasnosti ArtDanse tvoria
členky Adriána Rusnáková, Marianna Bodyová, Lívia Baselidesová a Ivana Martinková.
Nedeľa 24. január o 10. hod. / divadelná sála
DK Poprad
NEOBYČAJNÝ PRÍBEH
OBUVNÍKA JAKUBA
Divadlo pod balkónom Banská Bystrica.
Krehký príbeh o obuvníkovi Jakubovi, ktorý
zanevrel na celý svet.
Vstupné: 1,50 €

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Opäť o vstupenky do AquaCity

AquaCity Poprad - ekologické stredisko pod Vysokými Tatrami ponúka návštevníkom množstvo vodnej
zábavy. K dispozícii sú von-

Kupón

kajšie a vnútorné termálne
a relaxačné bazény s masážnymi tryskami, vírivkami,
perličkami, vodnými hríbmi
a ďalšími atrakciami. AquaCity Poprad má aj najväčšie
dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku s rozlohou 1 590 m2.
Redakcia Novín Poprad
v spolupráci s AquaCity
Poprad pripravila pre čitateľov súťaž o štyri celodenné
vstupenky do popradského

aquaparku. Podmienkou
zaradenia do súťaže je vystrihnúť kupón, ktorý je
súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad)
do pondelka 25. januára
2016. Na súťažný lístok
je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Mená štyroch
vyžrebovaných čitateľov
budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 27.
januára 2016.
(ppš)

Na sklonku roka 2015 sa zišli
popradskí matičiari vo svojom
sídle na Podtatranskej ulici pri
kapustnici, vinšoch a bilancii
kultúrnych a spoločenských
podujatí. Zároveň tento rok
matičný odbor v Poprade zaznamenal 25 rokov svojej existencie
po oživotvorení (27. 4. 1990) a
v roku 2017 oslávime 90. výročie založenia Matice slovenskej
v Poprade. Odbor založil rímskokatolícky farár Mons. Štefan
Mnoheľ, bol jeho predsedom až
do svojej smrti v roku 1944.
Najprv sme venovali pietnu
spomienku zosnulým členom
- Jánovi Jančíkovi a Drahošovi
Machalovi, ktorí venovali slovenskej kultúre celý svoj život a boli
veľkým prínosom pre matičné
dianie.
Poďakovanie za rok v Matici
patrilo Jozefovi Janiglošovi a jeho
manželke, ktorí vyše roka projektovali a tematicky pripravovali
podujatia Literárno-umeleckého
klubu Milana Rúfusa v Podtatranskej knižnici. Bolo to 12 tematických štvrtkových stretnutí
venovaných osobnostiam našej
literatúry a autorským prezentáciám miestnych tvorcov.
Ďakovali sme aj ženskej speváckej skupine Slovenka, ktorá
nechýbala na týchto podujatiach
a vnášala do nich radosť, potešenie i zábavu. S vďakou a uznaním sme listovali v matičnej kronike, ktorú s umeleckým vkusom
a s citom píše naša Helena Suchá.
Potešila nás aj podpora mesta
venovaná 200-ročnici narodenia
Ľudovíta Štúra a autobus, ktorý
premáva na našich uliciach s jeho
portrétom a myšlienkami.
Podarilo sa nám získať prostriedky z fondu Matice slovenskej na zhotovenie pamätnej
tabule zakladateľovi matičného
odboru, slovenského školstva
ako aj rímskokatolíckeho kosto-

la - Mons. Štefanovi Mnoheľovi,
ktorého 140. výročie narodenia
si pripomenieme 30. júla 2016.
Matica prevzala starostlivosť
o jeho hrob, ktorý po celý rok
udržiava v poriadku Dušan Suranovský.
Spoločne so SNS, s ktorou nás
spája nasadenie za národné ciele,
sme sa zúčastnili na vatre zvrchovanosti v Štrbe, Batizovciach,
hľadaní miesta odstráneného
dvojkríža na Trigane na Štrbskom plese, osadzovaní slovenského dvojkríža nad Levočou, na
mieste Strompeš, na štúrovskom
slávení oblastného významu v
Levoči, návšteve Štúrovho rodného Uhrovca.
Nosnou témou roka bol Rok
Ľudovíta Štúra a podujatia venované nášmu velikánovi. Pri tejto
príležitosti sa v evanjelickom
kostole uskutočnilo literárno-hudobné pásmo „Hlas k rodákom“ v réžii Jozefa Janigloša s
hymnickými piesňami v podaní
Suity kráľa Mateja. Na štúrovskú
tému sme usporiadali viaceré
prednášky v stredných školách v
Levoči a v Poprade.
Želanie do nového roka znie:
aby sme my Slováci konečne
zmúdreli a nadobudli vedomie
vlastnej hodnoty a mocní tohto
sveta sa učlovečili. Tak nám to
želala naša pani Eva Kristínová,
vďaka ktorej zažívame pravé Vianoce cez obrazovku.
Ďakujeme pánovi primátorovi
a mestu Poprad za kultúrny dar
na začiatku roka v podobe prvej
slovenskej operety Hrnčiarsky
bál, v ktorej zaznelo nádherné
vyznanie: „Najkrajší kút v šírom
svete je moja rodná zem“. Všetci pozvaní to ocenili ako dobrý
počin zo strany mesta spájajúci
nielen jednotlivé jeho historické
časti, ale aj nás občanov, ktorí tu
máme šťastie žiť.
Ľudmila Hrehorčáková
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Historické osobnosti mesta Poprad

100 rokov by sa 1. januára
dožil lekár MUDr. Imrich
Markovič (*1. 1. 1916 - †
1952).
Lekársku fakultu ukončil 28.
6. 1940 v Bratislave. Pôsobil
ako odborný lekár v tzv. pľúcnom odbore. V rokoch 1945
- 1952 bol v Liečebni pľúcnych
chorôb v Kvetnici na čele ústavu. Za jeho veľmi aktívneho
pôsobenia vzniklo druhé röntgenové pracovisko a chirurgické oddelenie. Ústav sa stal sanatóriom typu A. Sám zomrel
vo veku 36 rokov na TBC.
160 rokov by oslávil v tomto roku advokát JUDr. Ladislav Broósz (*1856 Spišská
Sobota – + október 1918 Košice).
Študoval na Právnickej akadémii v Košiciach a bol predsedom jej Čítacieho krúžku
(1877). Pôsobil ako advokát
a v rokoch 1915 - 1918 verejný notár. Bol funkcionárom
Hornouhorského muzeálneho
spolku a Veľkého kasína. Pracoval aj ako inšpektor evanje-

Milí čitatelia, v roku 2016 si Poprad pripomína 70. výročie
vzniku mesta spojením Popradu, Spišskej Soboty a Veľkej,
ale aj 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade a Spišskej Sobote. Redakcia novín Poprad v spolupráci s autormi
Biografického slovníka mesta Poprad, ktorý vyšiel v roku
2004, v snahe nezabudnúť na ľudí a na ich činy, si pre vás
pripravili každý mesiac medailóny osobností spojených
s naším mestom, ktorí majú v tomto roku okrúhle výročia.
lickej a. v. cirkvi v rokoch 1903
- 1918. Bol členom mestského
zastupiteľstva a školskej stolice, členom správy Košickej ľudovej banky, parnej tehelne P.
Jakaba účastinnej spoločnosti.
V politike bol prívržencom
a začas aj predsedom Maďarskej strany práce.
260 rokov uplynulo od smrti
kňaza Samuela Augustíniho
ab Hortis (*26. 9. 1678 Veľká
Lomnica – +1756 Poprad).
O svoju duchovnú službu
musel tvrdo bojovať. V detskom veku stratil rodičov
a vychovával ho strýc Dávid
von Matyašovský, ktorý sa k
nemu správal ako k svojmu
vlastnému synovi. Získal si ho
usilovnosťou a poslušnosťou,

najmä v škole. Augustíny študoval v Kežmarku, v Esetneku
a Debrecíne. Bol veľmi talentovaným mladým mužom. Po
skončení štúdia, v snahe uľahčiť svojmu strýkovi, ktorý sa
staral ešte o troch jeho bratov,
prijal miesto pisára na poštovom úrade. Kvôli malému zárobku sa stal sekretárom grófa
Károlyho. S týmto miestom
však nebol spokojný a stal sa
vojakom. Za obetavosť bol
povýšený na dôstojníka. Keď
bol jeho regiment zredukovaný, vrátil sa naspäť do Veľkej Lomnice. Veľmi aktívny,
vzdelaný muž sa s týmto postavením ani teraz neuspokojil a v krátkom čase samoštúdiom vyštudoval teológiu.

Prvou jeho kňazskou stanicou
bol Gerlachov (1708). Zotrval
tu dva roky a potom nastúpil
ako kňaz do Popradu (1710),
kde napriek mnohým ťažkostiam zotrval skoro až do svojej
smrti v roku 1755. Augustíny
bol neúnavným počas celého
radu rokov vo vykonávaní
svojej úradnej starostlivosti.
Veľkou ťažkosťou bolo to, že
nebýval v meste. Stalo sa tak
preto, že pôsobil v čase veľkého vplyvu Poľska na XIII. zálohovaných spišských miest.
Podľa nariadení evanjelický
kňaz nesmel zostávať a sídliť
v meste a bohoslužby museli
byť v súkromí. Preto býval vo
Veľkej Lomnici, kde sa zaoberal svojou šľachtickou kúriou
a mal k dispozícii nedeľné večery. Spiatočná cesta z Veľkej
Lomnice do Popradu trvala
1,5 hodiny, dva dni mu trvali
služby božie. Túto úmornú
cestu absolvoval 43 rokov.
Zomrel ako 78 ročný.
Zuzana Kollárová

Zaujalo nás

Dvojaký kalendár
V médiách sa objavili informácie o rôznom číslovaní
týždňov v slovenských kalendároch. A skutočne, aj priamo
v redakcii máme tri kalendáre,
z ktorých dva označujú tento
týždeň ako 3. v poradí, a jeden, ktorý ho uvádza už ako 4.
Zdalo by sa, že taká maličkosť
nezaváži, ale nie je to pravda.
Napr. sú lekári, ktorí ordinujú v párnom a v nepárnom
týždni rôzne alebo v rôznych
ambulanciách. Niektoré organizácie si dajú oznam, že
majú stretnutie napr. každý
štvrtok v párnom týždni, ale
aj rodičia, ktorí majú striedavú
starostlivosť, si ju často delia
podľa párneho alebo nepárneho týždňa... Odborníci tvrdia,
že za týždeň sa ráta aj neúplný
prvý týždeň roka resp. posledný týždeň predchádzajúceho
roka. Laikom neostáva iné, ako
si dať na takýto „chyták“ pozor
a radšej si u lekára alebo pred
schôdzou zhodu či nezhodu
týždňa overiť.
(mar)

Studené obdobie pomôže bezdomovcom
prežiť prvá charitná aplikácia

Aplikáciu pre mobilné telefóny vytvorila Slovenská katolícka charita.
Tá zozbierala informácie o zariadeniach, ktoré sa na Slovensku venujú
pomoci ľuďom bez domova a poskytuje ich prostredníctvom aplikácie,
ktorú je už od roku 2014 možné stiahnuť do mobilného telefónu.
Aplikácia „Bez domova“ obsahuje zoznam zariadení na Slovensku, ktoré sa
venujú pomoci ľuďom bez domova. Nie
je určená priamo pre ľudí, ktorí žijú na
ulici, ale tým, ktorí im chcú pomôcť. V
aplikácii sa nachádzajú výdajne stravy,

oblečenia, ako aj poskytovanie ubytovania, právneho poradenstva a iné služby.
Pri každom zariadení je jeho adresa, čas
a dni, kedy je služba aktívna, či je zadarmo, alebo koľko sa za ňu platí a kontakt
na poskytovateľa. Inštalácia aplikácie vyžaduje pripojenie k internetu, či už mobilnému alebo prostredníctvom wifi. Jej
ďalšie používanie je možné aj bez internetového pripojenia. Využívanie služby,
ako aj jej stiahnutie sú zadarmo a je dostupná pre používateľov operačného systému Android pod názvom Bez domova.
Zoznam prevádzok sa priebežne dopĺ-

Outdoorový tréning
VEĽKÝ SLAVKOV
Projekt s názvom Dom na
polceste - rovnosť pre všetkých v ňom pokračuje ďalším
zaujímavým podujatím. Po
sérii prednášok venovaných
asertivite čaká na klientov tohto zariadenia už vo februári
outdoorový tréning.
Mladí dospelí odchovanci
detských domov, ktorí sú momentálne klientmi Domu na
polceste vo Veľkom Slavkove,
majú za sebou prvú sériu školení venovanú komunikačným
zručnostiam. Tie im môžu pomôcť napríklad aj pri pracov-

ných pohovoroch. Vo februári
na nich čaká ďalšia zaujímavá
aktivita. V rámci outdoorového
tréningu si chlapci počas 5-dňového pobytu medzi sebou vybudujú potrebné väzby a lepšie
vzťahy, pretože ako vyplynulo
z prvého bloku školení, práve tie
potrebujú v Dome na polceste
vo Veľkom Slavkove „renováciu“. Chlapci sa naučia, ako lepšie spolupracovať a vnímať jeden
druhého ako partnera, ktorý sa
im aj v horších chvíľach môže
stať oporou.
Projekt Dom na polceste -

ňa podľa novovzniknutých organizácií,
ktoré musia v prípade záujmu o zaradenie do databázy poslať svoje kontaktné
údaje a oblasť poskytovania pomoci
na info@charita.sk. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák povedal:
„Sme veľmi radi, že dokážeme využiť
moderné technológie tým spôsobom, aby
pomáhali a to najmä núdznym ľuďom
bez domova. Vďaka aplikácii dokážeme
skutočne pomôcť človeku na ulici alebo
zaniesť jedlo, hygienické potreby, či zaplatiť za nocľah človeku bez domova priamo
v nocľahárni či útulku“.
(kpa)

Nová výstava

Zajtra 21. januára o 17. hod.
bude v Tatranskej galérii
v Poprade sprístupnená výstava Vladimíra Koštiala
s názvom Hľadanie fotografie. Vladimír Koštial tvoril
v rokoch 1935 - 1975. Jeho
tvorba bola zameraná na krajinu, dokumentáciu a propagáciu Slovenska, hlavne Vysokých Tatier.
(ppš)

Weinczillerove fotografie
rovnosť pre všetkých v ňom
bol podporený sumou 8 076,60
eur z Fondu pre mimovládne
organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom
Fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society
Foundation. Cieľom projektu
Dom na polceste - rovnosť pre
všetkých v ňom je posilnenie
kapacity útulku pre mladých
dospelých tým, že bude zviditeľnený pred verejnosťou prostredníctvom všetkých dostupných médií.
PP-7

V Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci je
otvorená výstava fotografií pripomínajúcu tatranského filmára a horolezca
Juraja Weinczillera.
Výstava sa uskutočňuje
pri príležitosti 20-teho výročia úmrtia tejto významnej osobnosti. Návštevníci
si môžu pozrieť viac ako
štyridsať fotografií, medzi
ktorými nechýbajú zábery z himalájskej expedície
Nanga Parbat 1969 alebo

vodáckej expedície, ktorá v
roku 1973 splavila himalájsku rieku Dúdh Kosi.
Ďalej sú vystavené fotografie z expedície do
Južnej Ameriky (1975),
ktorej účastníci vystúpili na vrchol Huascarán v
Peru či Illimani v Bolívii
roku 1975 a expedície
Mount McKinley na Aljaške (1980).
Výstava v priestoroch Vily
Alica v Starom Smokovci potrvá do 29. februára
2016.		
(ppt)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Úspech je rebrík, po ktorom sa nedá stúpať s rukami vo vreckách.
LETUZ

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 20. januára má meniny Dalibor, vo štvrtok 21 januára
Vincent, v piatok 22. januára Zora, v sobotu 23. januára Miloš,
v nedeľu 24. januára Timotej, Timea, v pondelok 25. januára
Gejza a v utorok 26. januára Tamara.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 13. januára 2016
v Hozelci s
Vo štvrtok 14. januára 2016
v Strážach s

Margitou Budzovou,
90-ročnou
Annou Roškovou,
96-ročnou

V piatok 15. januára 2016
vo Veľkej so

Zděnkom Pulkrábekom,
66-ročným

V piatok 15. januára 2016
vo Veľkej so

Jozefom Podstranským,
76-ročným

V sobotu 16. januára 2016
vo Veľkej s

Vierou Glovockou,
65-ročnou

V sobotu 16. januára 2016
vo Veľkej s

Annou Hegedušovou,
71-ročnou

V pondelok 18. januára 2016
vo Veľkej s

Viliamom Markechom,
61-ročným

V utorok 19. januára 2016
vo Veľkej s

Annou Janíkovou,
88-ročnou

V utorok 19. januára 2016
v Spišskej Teplici s

Pavlom Tomkom,
93-ročným

SPOMIENKA
V utorok 26. januára 2016 si pripomenieme
prvé výročie úmrtia, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec

PETER KORVÍN z Popradu
Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Program kina CINEMAX Poprad
Od 21. januára do 27. januára

Ľadová sezóna - o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.50 hod., Dedo je lotor - o 17.50 hod., Revenant
Zmŕtvychvstanie - o 20. hod.,
Osem hrozných - o 13. hod.
(hrá sa len cez víkend), Piata
vlna - o 16.10 hod., Lída Baárová - o 18.30 hod., Milenci
tých druhých - o 20.50 hod.,
Predpremiéra - Alvin a Chip-

munkovia: Čiperná jazda o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend), Muzikál aneb Cesty za
štestím - o 15.40 hod. (nehrá
sa 21.1.), Padesátka - o 17.40
hod., Už teraz mi chýbaš o 19.50 hod. (nehrá sa 26.1.),
Artmax filmy - Mad Max:
Zbesilá cesta 3D - o 19.50
hod. (hrá sa len 26.1.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Stretnutie fotografov

Stretnutie fotografov vo fotocentre Darian vo Veľkej sa uskutoční v piatok 22. januára o 19. hod. Hosťom stretnutia bude Petr Našic z Prahy.
(ppš)

TANAP sťahuje svoje
administratívne sídlo do Svitu

Správa Tatranského národného parku si za nové
miesto svojho administratívneho sídla zvolila mesto
Svit a svoje kancelárie
z Tatranskej Štrby sem presťahuje už v marci 2016.
Správa TANAP-u patrí
pod Štátnu ochranu prírody
Slovenskej republiky, ktorá
je odbornou organizáciou Ministerstva životného
prostredia SR zameranou
najmä na zabezpečovanie
ochrany prírody a krajiny.
Do jej pôsobnosti spadá
napr. rozhodovanie o výrube drevín, o územnom
plánovaní a stavebnej čin-

nosti, prípadne určení podmienok pri organizovaní
športových a ostatných verejnosti prístupných podujatí, a teda posúdenie akejkoľvek činnosti z hľadiska
záujmov ochrany prírody
a krajiny. Územie TANAP-u sa rozprestiera na ploche
Žilinského a Prešovského
kraja v okresoch Tvrdošín,
Liptovský Mikuláš, Poprad
a Kežmarok a zaberá rozlohu 73 800 ha s ochranným
pásmom 30 703 ha.
Správa parku už od začiatku svojej existencie sídlila
v priestoroch, ktoré neboli
v jej vlastníctve a z dlho-

dobého hľadiska nevyhovovali jej potrebám. Podľa slov
jej riaditeľa Pavla Majka, už
od jeho nástupu v roku 2007
vyvíjala aktivity pre výstavbu vlastnej budovy, z čoho
nakoniec po viacerých komplikáciách zišlo. V roku 2015
získala do vlastníctva voľnú
budovu bývalého Daňového
úradu na ulici Kapitána Nálepku vo Svite ako nadbytočný majetok Finančnej správy
SR. Priestory vo Svite si ešte
pred začiatkom sťahovania
vyžiadajú rozsiahlu vnútornú rekonštrukciu, nutná
bude i oprava havarijného
stavu kúrenia.
(daš)

Explózia na parapete apartmánu

V stredu 13. januára krátko po pol deviatej večer došlo na parapete jedného
z apartmánových domov v Tatranskej
Lomnici k explózii.
Doposiaľ neznámy páchateľ položil na
parapetnú dosku apartmánu neznámu
látku, ktorá explodovala a poškodila parapetu, vonkajšiu roletu, časť zateplenia i

muriva obytného domu a poškodila okná.
47-ročnému majiteľovi vznikla škoda, ktorá bola vyčíslená na 1000 eur. K zraneniu
osôb nedošlo. Policajti z Vysokých Tatier
začali trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci, kde zákon stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na
jeden rok.			 (krp)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 20. januára - Adus, vo štvrtok 21. januára - Aduscentrum, v piatok 22. januára - Tília,
v sobotu 23. januára - Victoria, v nedeľu
24. januára - Dr. Max - trhovisko, v pondelok 25. januára - Adus a v utorok 26.
januára - Dr. Max - OC Max.
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Tília: Banícka 28,

Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14 77, Dr. Max
- trhovisko: Ul. 1. mája, Adus: Mnoheľova 2,
č. t. 428 31 34, Dr. Max - OC Max: Dlhé
hony 1.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od
8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nejaké neuvážené
konanie vás môže veľmi mrzieť.
Buďte v tomto týždni obozretní
vo svojich skutkoch.
Č a k aj te
väčšie
výdavky na niečo, s čím ste
nerátali. Budete sami na seba
nahnevaní, že ste si nedali väčší
pozor na zbytočné plytvanie.

V pracovných
veciach sa môžete stretnúť s veľkým úspechom, ak sa nebudete
pýšiť len svojimi zásluhami, ale
oceníte aj spolupracovníkov.
Starosti nebudú veľké,
ale mali by ste ich aj tak vyriešiť
čím skôr. Potom sa budete tešiť z
pokoja, ktorý vám dodá energiu.

Niektoré
rodinné
záležitosti sa vyriešia samé od
seba. Dostanete zaujímavú ponuku, ktorá vám umožní privyrobiť si.

Po sviatkoch by ste
sa mali viac zamerať na svoje
zdravie, ktoré ste v poslednom
čase zanedbávali. Pozor najmä
na chrípkové ochorenia.

Nejaký starý problém
sa vyrieši k vašej spokojnosti. Máte priaznivé obdobie aj
na vybavovanie na úradoch a
urovnanie starých sporov.

Môžete sa
pustiť do
nových projektov alebo zmeniť
miesto. Máte veľmi vhodné obdobie na rôzne zmeny, sťahovanie a zmenu zamestnania.

Pre
vás
nastali
mimoriadne šťastné dni, ktoré
budú naplnené najmä ľúbostnými vzťahmi a láskou.
Nielen
chlebom
je človek živý. Aj vy zistíte, že
sa potrebujete vzpružiť aj po
duchovnej stránke. Dostanete
pozvanie na nejaký ples alebo
umelecké podujatie.
Očakávajte výrazné
zmeny. Či budú k lepšiemu alebo k horšiemu je len na vás.
Budete vo
svojom živle
a úspechom sa skončí všetko,
na čo siahnete. Budete mať aj
možnosť zoznámiť sa s novými
ľuďmi.
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DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota

24. 1. 2016 o 18. hod. - Divadlo DINO Piešťany - Horí ohník, horí
31. 1. 2016 o 18. hod. - CMD Starý Tekov - Pozerajte bez predsudkov
7. 2. 2016 o 18. hod. - Slovenské divadlo Vertigo Budapešť - O psíkovi a mačičke
14. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo Exil Pardubice - Mravnosť - márnosť
21. 2. 2016 o 18. hod. - Divadelný klub Česká Lípa - Jak se vám líbí...?
28. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov - O dvoch generáloch
6. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo VHV Stará Pazova (Srbsko) - Živý bič
13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier
20. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - premiéra komédie pre troch commediantov.

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur
Inf. tel.: 0903 82 50 50/vladob@mail.t-com.sk

Mesto Poprad

PP-5

Familiaris o.z. prijme do pracovného pomeru na plný i polovičný pracovný úväzok opatrovateľov/ky na opatrovanie
klientov doma. Práca na zmeny podľa požiadaviek klienta
v regióne Poprad a Kežmarok.
Benefity: služobný mobil, masáže, sociálno-psychologické
poradenstvo, supervízia. Plat:
410 EUR + príplatky za zmennosť (soboty, nedele, sviatky,
poobedné a nočné). Vzdelanie: minimálne nižšie stredné
vzdelanie v odbore so zameraním na opatrovanie alebo
na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti alebo 220 hod.
akreditovaný kurz opatrova-

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 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 a v zmysle §
3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúceho ekonomického odboru MsÚ Poprad.

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa eko•nomického
smeru • minimálne 3 roky praxe v riadiacej
funkcii v danom odbore • znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy - bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, riadiace a organizačné schopnosti
práca s PC osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti výhodou.

•

•
•
•

Požadované doklady k prihláške:
prihláška do výberového konania
overené doklady
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti písomný súhlas uchádzača
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.

•

•

•

•

•

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
do 28. januára 2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: Neotvárať „výberové konanie
- ekonomika“ (poštou alebo osobne do podateľne MsÚ
Poprad) 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-4

nia. Svoju žiadosť o prijatie
do pracovného pomeru, životopis, kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní alebo kópiu
dokladu o ukončenom akreditovanom kurze opatrovania
(nemusí byť overená) pošlite
na adresu: Familiaris o.z. Ul.
SNP 145/9 059 21 Svit, Jana
Šoltisová, personálne odd., tel.:
0948 129 911, 0905/742400
mail: familiaris.poradenstvo@
gmail.com
4/15-R

vedúceho odboru servisných činností MsÚ
v Poprade.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii
- bezúhonnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie
- prax v správe majetku, obstarávaní tovarov a služieb, registratúra výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
prihláška do výberového konania
overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
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. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

•
•
•
•
•

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 3. februára 2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie
- servisné činnosti“ 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-8

Inzercia
Predaj

Predám 3-izb. byt s bal•kónom,
prerobený, 70 m

2

na sídl. Juh 3 v Poprade,
cena dohodou. Inf.: č. t.
+421 917 508 160.
1/16-P
Predám 4 árovu záhradu
pri Vagónke v Poprade. Inf.:
č. t. 0907 418 226.
3/16-P

•

Kúpa

1 alebo 2-izbo•vý Kúpim
byt v Poprade a kúpim
garáž v Poprade. Inf.: č. t.
0948 007 776.
2/16-K

•

Rôzne

Dám do prenájmu garáž
v radovej zástavbe na Hraničnej ulici v Poprade. Inf.: č.
t. 0904 667 605.
1/15-R
FIRMA CŠO - stav, s.r.o.
prijme do TPP strojníka od
1.2.2016. Podmienky: preukaz strojníka pre skupiny 4
a 9, vodičský preukaz sk. B, C,
E a prax najmenej 3 roky. Inf.:
č. t. 0905 292 744.
3/15-R
Hľadám k 62-ročnej imobilnej panej opatrovateľku.
Inf.: č. t. 0904 222 685. 5/15-R
Naučte sa, ako zaujať a presvedčiť ľudí v kurze REČNÍCTVA Toastmasters Poprad.
Inf.: č. t. 0911 351 341,
0904 864 912.
6/15-R

•

•
•
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Úctyhodný rekord kapitána Arneho Krotáka

Nedeľný súboj
Popradu so Žilinou bol oslavou
úctyhodného
rekordu kapitána kamzíkov Arneho Krotáka. V predchádzajúcom
zápase v Skalici rozhodol
hetrikom o víťazstve hostí
a hneď jeho prvý presný zásah mal poradové číslo 500
v slovenskej najvyššej súťaži.
V domácom prostredí mu
pred televíznymi kamerami
zablahoželal prezident SR
Andrej Kiska, prezident HK
Poprad a zároveň primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko, ako aj šéf Tipsportligy
Richard Lintner.
Arne Kroták sa do histórie
slovenského hokeja zapísal
nezmazateľným písmom. Je
zberačom unikátnych rekordov, ktoré už nebude ľahké
len tak prekonať. V piatok
proti Skalici strelil v 1 180.
zápase 500. gól počas pôsobenia v najvyššej slovenskej
súťaži a aby toho nebolo
málo, hetrikom rozhodol
o víťazstve kamzíkov. V nedeľu svoj úspech oslavoval
pred domácimi priaznivcami. Dres s číslom 500 mu

osobne odovzdal prezident
SR Andrej Kiska. V tomto
zápase A. Kroták nebodoval,
no po celý čas znelo z tribún
prevažne jeho meno. Výnimočnú atmosféru si užíval
ešte dlho po skončení duelu.
„Bolo to milé prekvapenie, že
aj sám prezident mi prišiel zablahoželať. Je mi ľúto, že som
nedal ten vytúžený gól doma,
no osud to zariadil takto.
Chcem sa fanúšikom poďakovať za priazeň, ktorú prejavujú nielen mne, ale celému
mužstvu. Verím, že budú mať
ešte veľa príležitostí na oslavy
a budú na hráčov hrdí,“ uvie-

dol po zápase Arne Kroták.
Neuveriteľných 500 gólov
bude v budúcnosti veľmi ťažké prekonať. Pamätná bola aj
jeho méta 400 presných zásahov, ale to bolo ešte v roku
2010. „Šesť rokov je zrejme
príliš, ďalšiu stovku už asi
nepridám. Celú svoju kariéru
som odohral na Slovensku a v
dobrom hovorím, že taký blázon sa už asi nenájde,“ dodala
43-ročná legenda popradského hokeja, ktorej v plejáde
úspechov chýba už len jedno
- majstrovský titul.
Výsledky: 39. kolo v piatok
15. januára HK 36 Skalica -

HK Poprad 1:3 (0:1, 1:1, 0:1),
góly Popradu: 1. ARNE KROTÁK - 500. GÓL (M. Paločko,
O. Rusnák), 26. Arne Kroták,
42. Arne Kroták (R. Heizer,
M. Paločko). 40. kolo v nedeľu 17. januára HK Poprad
- MsHK Žilina 3:1 (1:1, 1:0,
1:0), góly Popradu: 15. Štefan
Fabian (R. Rapáč, A. Štrauch),
26. Patrik Koyš (Ľ. Malina, R.
Heizer), 60. Lukáš Paukovček
(Š. Fabian, R. Rapáč). Predohrávka 42. kola v utorok
19. januára HK Poprad - HK
Nitra (hralo sa po uzávierke vydania novín Poprad).
Program: 41. kolo v piatok

22. januára o 17.30 hod. HC
´05 iClinic Banská Bystrica
- HK Poprad.
(mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Vp Pp

P

S

B

1. Košice

42 23

Z

V

7 4

8

120:68

87

2. Zvolen

42 22

4 5

11 147:107 79

3. Nitra

42 24

2 1

15 141:112 77

4. B. Bys.

42 21

4 4

13 130:91

5. Poprad

42 18

4 6

14 124:109 68

6. Trenčín

42 16

6 6

14 104:111 66

7. Žilina

42 15

4 4

19 98:117

8. Piešťany 42 15

4 3

20 108:120 56

9. Martin

75

57

42 15

3 3

21 94:104

54

10. Skalica 42 10

0 4

28 89:156

34

SR 20

1 0

17 27:87

8

20 2

BAM Poprad

Bartečko a Suchý s prelomovým gestom

Nepriaznivú finančnú situáciu v HK Poprad sa rozhodli
dvaja veteráni Ľuboš Bartečko a Radoslav Suchý riešiť
prelomovým krokom. S klubom minulý piatok podpísali
prvé zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa
nového zákona o športe, ktorý
vstúpil do platnosti s príchodom nového roka.
Ľ. Bartečko a R. Suchý mali
platnú zmluvu do konca minulého roka a súčasne s pod-

pisom nového kontraktu prišli so zaujímavým návrhom.
Požiadali vedenie, aby im
znížilo platy v prospech klubu. „Som veľmi rád, že dvojica
bývalých hráčov NHL a reprezentantov Slovenska podpísala zmluvu s HK Poprad do
konca prebiehajúcej sezóny.
K nim treba pripočítať aj kapitána Arneho Krotáka, ktorý
chce tiež pomôcť klubu v jeho
náročnej finančnej situácii,“
uviedol výkonný riaditeľ HK

Poprad Peter Žifčák, ktorý
sa podieľal na tvorbe nového
zákona o športe. „Dali sme sa
na ten boj, preto sme šli s peniazmi dole. Chceme dohrať
túto sezónu tak, aby v tej ďalšej
už všetko fungovalo ako má,“
vyhlásil Ľ. Bartečko. „Stávame sa zamestnancami klubu,
čím dostávame viac záruk
a garancií. Nemusíme sa starať
o papierovačky a môžeme sa
sústrediť len na hokej,“ doplnil R. Suchý.
(mav)

V 20. kole basketbalovej extraligy žien prehrali
b a s k e tb a l i s t k y
BAM Poprad v Piešťanoch
s miestnymi Čajkami vysoko 87:36. Už najbližšiu
sobotu ich čaká v Aréne
Poprad súboj so Slovanom
Bratislava.
Výsledok: 20. kolo v sobotu 16. januára Piešťanské
Čajky - BAM Poprad 87:36
(29:15, 19:11, 25:4, 17:6),
najviac bodov BAMP: Angelika Theiner - 13.
Program:
v
sobotu

23. januára o 17.30 hod.
BAM Poprad - BK Slovan
Bratislava.
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

19/0

100

2. Piešťany

16/3

84,21

3. Ružomberok

15/5

75

4. Šamorín

9/11

45

5. Poprad

6/14

30

6. Slovan

6/14

30

7. B. Bystrica

5/15

25

8. Cassovia KE

2/16

11,11

Iskra Svit

V Iskra Aréne vo Svite sa v sobotu večer
hralo extraligové stretnutie basketbalistov
medzi domácou Iskrou Svit a BK Levickí
Patrioti. Sviťania na svojho súpera nestačili
a prehrali 62:72.
„Začali sme veľmi zle, nevedeli sme sa presadiť v útoku a
ani obrana nám nefungovala. V druhej štvrtine sme sa výrazne zlepšili, dokázali sme sa dotiahnuť na rozdiel piatich
bodov, ale už sme nemali sily na zvrat,“ povedal po zápase
tréner BK Iskra Svit Rudolf Jugo.		
(ppv)
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Opäť spomínali na Ladislava Laskoviča

V Matejovciach sa po
roku opäť stretli priaznivci volejbalu, aby si v rámci
tradičného turnaja zaspomínali na niekdajšieho
skvelého volejbalistu Ladislava Laskoviča.
V sobotu to bol už 16.
ročník Memoriálu Ladislava Laskoviča, turnaja zmiešaných družstiev. „Som
veľmi rád, že prišlo medzi
nás päť tímov. Podmienkou bolo, aby na ihrisku
bol aspoň jeden hráč nad
40 rokov. Pozvanie prijali aj
bývalí hráči družstva Tatramat Matejovce a tiež bývalí spoluhráči L. Laskoviča,
ktorí vytiahli kedysi volejbal v Matejovciach až do
Slovenskej národnej ligy,“
uviedol organizátor turnaja
Peter Jadamec.
Pozvanie prijala aj Veronika Laskovičová - manželka
Ladislava Laskoviča. „Som
veľmi rada, že sa tento turnaj

koná a mladí ľudia sa snažia volejbal v Matejovciach
udržať. Počas podujatia sme
mali možnosť zaspomínať si
na staré časy, ktoré sa nedajú s dneškom ani porovnať,“
povedala. Bolo na čo spomínať, veď volejbal bol v Matejovciach vždy na vysokej
úrovni. „Do Matejoviec som
prišiel v roku 1963 a tu som
prežil svoju športovú kariéru. Vytvorili sme dobrú
partiu a do zápasov sme dávali všetko,“ prezradil bývalý
hráč Ján Javorský.
16. ročník Memoriálu
Ladislava Laskoviča zorganizoval Klub Matejovčanov
v spolupráci so spoločnosťou Tatramat a. s. Z víťazstva sa tešilo družstvo Jadamec team z Matejoviec pred
tímom Tatramat z Popradu.
Na treťom mieste skončilo
družstvo Jarná Poprad, štvrté miesto obsadil tím Mexiko z Matejoviec a posledná

piata priečka patrila tímu
Tatrafit z Tatranskej Lomnice. Najlepšími hráčmi sa
stali Jozef Veselý a Peter Jadamec, najlepšími hráčkami boli Renáta Jamborová
a Andrea Guttová. (mav)

Jedinečné preteky v Tatrách

Futsalisti FC K_Corp Poprad odohrali netradične v nedeľu večer ďalší zápas
3B Extraligy na domácej palubovke. V Aréne Poprad zdolali FK Tipos Prešov
6:3 po polčase 4:2. Po dva góly zaznamenali Peter Beller a Marek Badzík, po
jednom pridali Adrián Tropp a Miroslav Monka. Po siedmych zápasoch patrí
Popradu predposledné 5. miesto so ziskom 9 bodov a jednobodovou stratou na
štvrtú Starú Ľubovňu. V piatok 22. januára cestujú Popradčania do Košíc, kde
sa o 20. hod. stretnú s tímom Grizzly Slovakia.
FOTO - Marek Vaščura

Krátko zo športu

•

FUTBALISTI FK Poprad
zvíťazili v sobotu 16. januára v rámci zimnej prípravy
na jarnú časť DOXXbet ligy
na trávniku rivala z Liptovského Mikuláša 4:0. V sobotu 23. januára majú naplánovaný ďalší prípravný
zápas na domácom trávniku
vo Veľkej o 13. hodine proti Bardejovskej Novej Vsi.
V stredu 27. januára nastú-

pia opäť doma na ihrisku
vo Veľkej o 10. hodine proti
Michalovciam.
NA minulotýždňovom
zasadnutí Správnej rady HK
ŠKP Poprad bol poverený
výkonný riaditeľ HK Poprad
Peter Žifčák, aby do najbližšieho zasadnutia zhromaždenia delegátov OZ HK ŠKP
Poprad dočasne poveril riadením všetkých športových
záležitostí Arneho Krotáka.
HOKEJISTKY
ŽHK

•

•

Nočná atmosféra, mrazivý
vzduch, takmer 300 pretekárov
na štarte a napätie až do poslednej chvíle. Aj o tom boli sobotňajšie preteky Vertical Grand Tour
a Zimnej bežeckej série.
Polovica pretekárov smerovala
z Tatranskej Lomnice na stanicu
Štart v rámci Zimnej bežeckej série pre dôležité body do celkového hodnotenia. Druhá polovica
pretekárov - skialpinistov, bežcov
a bežkárov smerovala po 4,5 km
dlhej zjazdovke s prevýšením až
880 m na Skalnaté Pleso. „Trať bola
výborná, ale v hornej časti fúkal
pomerne silný nárazový vietor, ktorý komplikoval dobeh pretekárov,“
povedal organizátor Grand Tour

Poprad začínajú svoju púť
v semifinálovej sérii 1. ligy
proti poľskej MKHL KTH
Krynica Zdrój na domácom
ľade dvojzápasom v sobotu
23. a v nedeľu 24. januára.
V SOBOTU 23. januára
sa vo Svite od 9. hodiny budú
konať sparťanské preteky
Svit Winter Spartan Sprint so
štartom a cieľom v priestore festival arény pri Kolibe.
Na takmer 2 000 pretekárov
čaká trať dlhá približne 5 km

•

Róbert Gálfy. V rámci Grand Tour
sa podarilo rozlúsknuť aj hádanku,
kto bude najrýchlejší - bežec, bežkár alebo skialpinista. „Tentokrát
vyhral skialpinista Matúš Danko
s 38 sekundovým náskokom pred
bežcom Matejom Petrovičom,“ dodal R. Gálfy.
Tretie kolo Zimnej bežeckej série zamiešalo celkovým bodovým
hodnotením, pretože sa na štart
postavil aj niekoľkonásobný víťaz
Tatry Running Tour Vít Ryška a zvíťazil. V ženskej kategórii dominovala Zuzana Malachovská. „Séria
vyvrcholí 13. februára posledným
behom s názvom Grand Finále,“
doplnila organizátorka podujatia
Viera Halasová.		
(lud)

posiata vyše 20 náročnými
prekážkami. Odhadovaný
čas na zdolanie trate podľa
výkonnosti je približne 40
minút až dve hodiny.
V TELOCVIČNI Obchodnej akadémie Poprad
sa vo štvrtok 21. januára od
8.30 hod. uskutoční Okresné
kolo v aerobiku stredných
škôl. Najlepších 5 postupuje
priamo na Majstrovstvá SR,
ktoré sa budú konať 8. februára v Trenčíne.

•

www. nov iny-popr a d. sk

Vo štvrtok 28. ja•nuára
sa od 9. hod. v Aréne

Poprad uskutoční 2. kolo
Žiackej ligy mesta Poprad v
minibasketbale zmiešaných
družstiev najmladších žiakov.
V piatok 29. januára
sa v poľskom Jurgowe uskutoční 1. kolo 14. ročníka
Tatranskej lyžiarskej ligy v
obrovskom slalome. Poprad
bude reprezentovať 18 najlepších lyžiarov v žiackych
kategóriách.
(ppv)

•
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Relikviár sv. Terézie v sebe ukrýva posolstvo lásky

vďačný Bohu, že som sa A prichádza mladá svätica, videli, je ukryté množstvo
mohol pokloniť Terez- od ktorej sa ľudia chcú tejto lásky, ktorou chcela objať
ke“, vyznal sa pán Karol láske učiť. Preto vo veľkých všetkých ľudí a rozbehnúť
z Popradu. „Som dojatá počtoch prichádzajú, aby sa s ňou do celého sveta.
Relikviár, v ktorom sú uloa ťažko sa mi rozpráva, ju o túto milosť poprosili,
ale verím, že svätá Te- byť láskou Boha vo svete.“ žené pozostatky sv. Terézie
rezka dokáže zázraky,“ A toto je odkaz Terezky: z Lisieux putuje po svete už
dodala
Popradčanka S Ježišom tento život doká- vyše 70 rokov. Prešiel priEva.
žeme ustáť.
bližne 60 štátov a státisíce
Sv. Terézia z Lisieux
V malej truhle, ktorú kilometrov. Na Slovensku
začala v kláštore písať Popradčania v pondelok je po prvýkrát.
(kpa)
svoj životopis Dejiny duše. Tam napísala pamätné slová:
„Mojím poslaním je
láska.“ K svätosti
išla cestou duchovného detstva. JedPokloniť sa ostatkom sv. Terézie z Lisieux sa prišlo množstvo noduchou cestou
veriacich.		
FOTO - Katarína Plavčanová dôvery a úplnej
Relikviár svätej Terézie aj preto je taká inšpirujúca odovzdanosti v láske
z Lisieux môžu v týchto pre všetky generácie. Mno- k Bohu.
Sv. Terezka rozvinula
dňoch veriaci vidieť v 40- hí veriaci ťažko skrývali
tich kostoloch na Sloven- slzy. Pani Mária zo Ždiaru myšlienku byť v objatí
sku. Jednou zo zastávok sa so sv. Teréziou veľmi Boha. Popradský kapbola v pondelok Konka- chcela stretnúť: „Nevyšlo lán Peter Matis povetedrála Sedembolestnej mi to v Kežmarku a som dal: „Jej povolaním bola
veľmi rada, že som tu. Be- láska a ľudia túžia po
Panny Márie v Poprade.
Táto svätica bola známa riem viac posvätených ruží, láske vo svete. Možno
svojou skromnosťou, dô- pre deti a ich rodiny, aby sa ju málo vidia, lebo mé- Dekan rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík pred
FOTO - Katarína Plavčanová
verou a pokorou. Možno tiež potešili.“ „Som veľmi diá lásku neprezentujú. relikviárom.		

Na Skalnatom plese vyrástla
rodinka gigantických snehuliakov

PP-1

V tatranských lyžiarskych strediskách panuje pravá zimná nálada. Po
výdatnom snežení pripadlo vo Vysokých Tatrách od 25-30 cm prírodného snehu. Pre lyžiarov je vo Vysokých
Tatrách otvorených 23 zjazdoviek
a lyžovačku si užívajú na 19 kilometroch tratí. Na
Skalnatom plese
dokonca vyrástli
4 megasnehuliaci, ktorí sú opäť aj
túto zimu milou
atrakciou najmä
pre malých návštevníkov. Vyfotiť
sa s nimi a odniesť
si spomienku spod
Lomnického štítu
môžu všetci výletníci, ktorí zavítajú k výstupnej stanici
15 miestnej kabínkovej lanovky na
Skalnatom plese.
Sneh na megasnehuliakov sa navážal už pred Vianocami, ale až v týchto
dňoch sa ho podarilo vymodelovať do
požadovaného tvaru. Rodinku 4 snehuliakov mamu, otca a dve deti stavalo 6 staviteľov. Autorom myšlienky je
Adam Bakoš, umelecký sochár z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku. Priemer snehuliakov dosiahol 5,5

metra. Na 7 metrov vysokých snehuliakov, pri ktorých sa malý lyžiar cíti
ako trpaslík sa použilo 175 m3 technického snehu. Sneh použitý na výrobu snehuliakov váži zhruba toľko ako
33 osobných automobilov. Rodinka
obrov - lyžiarov je v očakávaní a do
konca zimnej sezóny sa rozrastie
o ďalšieho snežného potomka.
Perinbaba začala konečne natriasať perinu a
Tatranci sa dočkali
prírodného snehu.
„Veríme, že ďalšia
snehová nádielka nám pomôže
otvoriť najdlhšiu
sánkarsku dráhu z Hrebienka do Starého Smokovca. Na svoju tohtoročnú
premiéru sa postupne pripravuje aj
najstrmšia zjazdovka z Lomnického
sedla, kde prírodný sneh pomaly pribúda. Na otvorenie najťažšej zjazdovky nám treba aspoň 1,5 metra
prírodného snehu, takže čakáme, ako
zamieša karty predpovedaná arktická
zima v najbližších dňoch“, uviedol Juraj Chovaňák, marketingový riaditeľ
z Tatry mountain resorts.
(zfa)

