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Legendárna trinástka oficiálne ukončila kariéru

Popradská hokejová ikona Arne
Kroták v úvode nového roka ohlásil koniec aktívnej hráčskej kariéry.
Rozhodol sa tak vo veku 46 rokov.
V pondelok ho pri tejto príležitosti
na pôde mestského úradu prijal primátor mesta Poprad Anton Danko.
Arne Kroták sa ako hráč zapísal
do sŕdc fanúšikov nielen v Poprade. Úctyhodných je jeho 22 sezón
odohraných v rodnom Poprade, no
majstrovský titul nikdy nezískal. Pôsobil aj v Košiciach, Zlíne, Třinci, či
francúzskom Nice. V najvyššej súťaži absentuje od sezóny 2017/2018,
kedy odohral posledný zápas presne
pred rokom 26. januára 2018 proti
Novým Zámkom. V aktuálnej sezóne nastúpil na päť zápasov za druholigový Kežmarok a tu si vyskúšal
i pozíciu asistenta trénera a prácu
s mládežou. I keď ho seniorské reprezentačné pozvánky obchádzali,
v najvyššej slovenskej súťaži sa zaradil medzi neprekonateľných rekordérov. Nastúpil celkovo na 1 259
zápasov, v ktorých strelil 520 gólov

a získal 1 135 kanadských bodov.
Mesto Poprad si túto hokejovú legendu so slovenských ligových klzísk
v pondelok patrične uctilo. „Bolo to
dojímavé a milé, mal som slzy na krajíčku. Posledný impulz prišiel minulý rok v novembri, keď som sa zranil
a skúšal som sa vrátiť, ale už to nešlo.
Vek človek neoklame. Aj môj posledný tipsportligový zápas proti Novým
Zámkom ma však utvrdil v tom, že sa
už pomaly ten koniec blížil. Najťažším
momentom v kariére bol pre mňa prechod do seniorského hokeja, keď som
ako osemnásťročný prestúpil do Košíc,
no najhorším momentom bol pre mňa
koniec v rodnom klube. Zažil som však
pri hokeji veľa radosti a vždy ma potešil plný popradský štadión. Veľmi rád
spomínam na sezónu 2005/2006, kedy
sme nešťastne prehrali vo finále, čo sú
zároveň aj zmiešané pocity. Určite mi
ten titul chýba, pretože za 28 rokov mojej kariéry som bol vždy len druhý. Bol
by som rád, keby aj ďalšie moje kroky
boli hokejové, ale nebude to záležať len
odo mňa. Veľmi rád by som pôsobil ako

tréner, pretože v tejto pozícii sa cítim
dobre,“ uviedol Arne Kroták, ktorý by
sa rád rozlúčil aj s fanúšikmi v podobe exhibičného rozlúčkového zápasu.
„Arne bol výnimočným hokejistom
a myslím si, že na podobného hokejistu
budeme čakať dlhé roky. Veľmi si vážim
jeho rekordné pôsobenie v rodnom Poprade. Bol som hokejovým rozhodcom
a zvykol som aj Arnemu dávať tresty,
ale dnes som urobil výnimku a vzdal

som hold ja jemu,“ dodal primátor Popradu Anton Danko.
(mav)

Uctili si pamiatku historickej osobnosti - „otca Husza“

Pri pamätníku Dávida
Husza pred budovou Podtatranského múzea v Poprade sa v pondelok uskutočnila pietna spomienka
na túto historickú osobnosť Popradu. Od jeho
úmrtia uplynulo presne v
tento deň 130 rokov. Súčasne bolo v januári aj 200.
výročie narodenia jeho
manželky Juliany.
Riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová vyzdvihla
život a dielo D. Husza a
jeho manželky (podrobne
na 6. str.). Povedala: „Sú
veľmi úzko prepojení s históriou našej inštitúcie. D.

Husz daroval pozemok
na výstavbu múzea a
až do svojej smrti finančne prispieval na
zbierky. Múzeum založil Uhorský karpatský
spolok ako spolkové
múzeum. Pôvodne sídlilo v Kežmarku, ale
od roku 1880 začínali
snahy o jeho presťahovanie do Popradu, lebo
v Kežmarku nemalo
žiadnu budovu. Keďže
dosť členov spolku bolo
z Popradu a Veľkej a
boli veľkí patrioti, nevedeli sa dohodnúť, či ho
vybudovať v Poprade alebo

vo Veľkej. Tak v roku 1882
otvorili Tatranské múzeum

vo Veľkej, ale D. Husz
sa myšlienky múzea
priamo v Poprade nevzdal a v roku 1886, po
dvoch rokoch výstavby,
bolo otvorené vtedajšie
Karpatské múzeum.“
Ako hold D. Huszovi bol pri príležitosti
100. výročia narodenia
odhalený pamätník,
pri 200. výročí v roku
2013 bol doplnený o
pamätnú tabuľu. Ako
podotkla
riaditeľka,
pamätník s tabuľou
a budovou múzea sú
jedinými hmotnými dokladmi existencie a života

manželov Huszovcov a ich
aktivít. Ich hrobku na pôvodnom cintoríne, kde dnes
stojí popradská nemocnica,
sa po jeho zrušení nepodarilo zachrániť a nemajú
miesto svojho posledného
odpočinku. Tak veľkosť a
zásluhy „otca Husza“, ako
mu jeho súčasníci zvykli
hovoriť, pripomína aspoň
pamätník.
Jeho zásluhy ako podnikateľa, hoteliera, staviteľa, mešťanostu, notára,
starostu,
poštmajstra...
zostávajú v historických
dokumentoch
zachované dodnes.
(mar)
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Stručne

PRI príležitosti 74. výročia oslo•bodenia
mesta Poprad sa v pondelok

28. januára 2019 o 13. hod. v Parku
hrdinov pri železničnej stanici uskutoční pietna spomienka. V rovnaký deň položia vence k pamätníku
padlých aj vo Svite, V. Tatrách a V.
Lomnici. 25. januára si pripomenú
výročie oslobodenia v Kežmarku
a Sp. Belej, 26. januára v Kravanoch,
27. januára v L. Tepličke, Sp. Bystrom
a Vernári, 28. januára vo V. Lomnici
a 29. januára v Štrbe. Vo Vernári sa
4. februára uskutoční aj zimný výstup
na Koľvač.

21. ROČNÍK oblastnej súťaže
•Šaliansky
Maťko J. C. Hronského

v prednese slovenskej povesti pre
žiakov 2. až 7. ročníka základných
škôl a žiakov reálnych gymnázií sa
uskutoční dnes 23. januára o 9. hod.
v Podtatranskej knižnici v Poprade.

súbor Ozvena uve•dieDIVADELNÝ
v sobotu 26. januára o 18. hod.

na radnici v Strážach premiéru hry
Revízor od N.V. Gogoľa. Prvá repríza bude v nedeľu 27. januára o 18.
hod. tiež na radnici.

galérii v Popra•de VsaTATRANSKEJ
v nedeľu 27. januára budú konať od 14. do 16. hod. tvorivé dielne
na tému Farebná nedeľa.

Poprad pripravilo pre
•detiMESTO
predstavenie Smejko a Tan-

culienka - Hip, Hip, Hurá, ktoré sa
uskutoční v nedeľu 27. januára o 16.
hod. v divadelnej sále domu kultúry.

Pribudnú nové prehliadky v línii Made in Poprad

Za uplynulý rok si môžu v Mestskej informačnej kancelárii (MIK)
pripísať na svoj vrub viac ako 48
800 vybavených osôb. Poskytli im
informácie osobne, telefonicky či
mailom v hlavnej prevádzke na Námestí sv. Egídia aj v InfoPointe MIK
na železničnej stanici. Riaditeľka
MIK Lucia Pitoňáková konštatovala, že ide o mierny pokles oproti
roku 2017. Mala na tom svoj
podiel i kratšia sezóna premávky turistického vláčika.
„Štandardne máme vyššiu
návštevnosť v lete ako v zime.
Momentálne po tzv. „zlatom
týždni“ turistický ošiaľ utícha.
Čo sa týka národnostného zloženia návštevníkov, je rovnaké
ako v minulosti. Viac ako polovicu tvoria Slováci, aj preto, lebo
predávame vstupenky na rôzne
podujatia. Na 2. mieste sú Česi,
Poliaci, nasledujú Nemci, anglicky hovoriaci hostia, návštevníci z
Izraela, Maďari, Lotyši a Ukrajinci,“
zhrnula riaditeľka MIK. Z hľadiska
štruktúry vyhľadávaných údajov, približne tretinu tvorili informácie o Poprade, 19 perc. o Vysokých Tatrách,
21 perc. sa týkalo predaja vstupeniek,
ďalej suvenírov, možností návštev
múzeí, jaskýň, Slovenského raja, spoznávania Slovenska všeobecne a termálnych kúpalísk.
V samotnom meste Poprad MIK
turistom odporúča návštevu Spišskej

Soboty, Tatranskej galérie, Podtatranského múzea, ale neopomína ani
Kostol sv. Egídia a ďalšie pamätihodnosti. Vyhľadávané sú atrakcie pre
deti, akvapark a iné.
Viac ako 80 percent ľudí uprednostňuje osobný kontakt, ale MIK
sa v poslednom čase snaží zameriavať na klientov cez internet. „Ešte v
roku 2017 sme zriadili náš účet cez

Google na internete. Záujemcovia si
nás nájdu pomocou rôznych vyhľadávacích slov. Za celý rok 2018 sme
boli v tomto smere veľmi úspešní.
Priemerná mesačná vyhľadávateľnosť bola od 5 do 12 tisíc, či už cez
kľúčové slová Poprad, dovolenka v
Poprade, alebo visitpoprad a pod.
Tieto nové technológie prispievajú k
novým možnostiam pre návštevníkov
objavujúcich tento región,“ poznamenal Rasťo Hudec z MIK.

Nákladiak zdemoloval auto

Rescue Day 2019 sa
•bude8. ROČNÍK
konať vo štvrtok 1. februára
v Dome kultúry v Poprade. Na tomto záchranárskom kongrese budú
ocenení záchranári za svoju celoživotnú prácu.

zdru•ženieŠVAJČIARSKO-slovenské
cestovného ruchu v Banskej

Bystrici pripravuje pre mladých ľudí
vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk aspoň na bežnej
konverzačnej úrovni možnosť stráviť
leto vo Švajčiarsku formou odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu v termíne od 9. júna do 8.
októbra 2019. Bližšie informácie na
mailovej adrese peter.patus1@gmail.
com alebo na webovej stránke www.
swiss-slovaktourism.sk

NA webovej stránke mesta Poprad
•www.poprad.sk
je uverejnený presný

zoznam odberných miest, v ktorých
bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho
napätia. Práce súvisia s opravou
a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.		
(ppš)

MIK v minulom roku žala úspechy
aj s predajom nulovej eurobankovky
s motívom Popradu.
„V roku 2019 pripravujeme ako najzásadnejšiu novinku nové sprevádzané prehliadky v línii Made in Poprad.
Oslovili sme našich partnerov, ktorých
produkty ponúkame ako suveníry a tí
nám umožnili sprevádzané prehliadky
priamo u nich vo výrobe. Ide o výrobu piva, liehovín a brúseného
krištáľu. Stále však zostávame
aj pri ponuke prehliadok kostola
a Námestia sv. Egídia, Spišskej
Soboty a už aj v minulosti sme
zahrnuli Kvetnicu. Jej história
je naozaj zaujímavá. S naším
sprievodcom môžu návštevníci
vystúpiť tiež na Zámčisko, prípadne zájsť k banskej štôlni,“
uviedla L. Pitoňáková.
V rámci propagačných materiálov chce MIK vytvoriť úplne
novú mapu, ktorá bude bezplatne k dispozícii návštevníkom
mesta vo väčšom formáte ako doposiaľ. Na veľtrhy cestovného ruchu a
na účasť na rôznych podujatiach využije MIK nový prezentačný pult, aby
mohla reprezentatívnym spôsobom
poskytovať informácie a materiály pre
klientov. Zaviedla tiež novinku - newsletter, na odber ktorého sa záujemcovia môžu prihlásiť na www.visitpoprad.sk. Nájdu v ňom odpoveď na
otázku, kam cez víkend, či v danom
období v Poprade a okolí.
(mar)

Pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade
vyvážali minulý týždeň kopy zamrznutého snehu a
ľadu z Námestia sv. Egídia. Skončili na samosprávou
určenej vhodnej skládke. Minulý týždeň mesto nezasiahlo až také husté sneženie a vietor ako Vysoké Tatry
a niektoré obce v Popradskom okrese. Výkyvy počasia
však spôsobili, že sa na mestských komunikáciách objavili výtlky. Riaditeľ SMK Peter Fabian v piatok povedal: „Dnes využívame lepšie počasie a robíme vysprávky
výtlkov na Moyzesovej, Rázusovej, Šrobárovej, Partizánskej, Teplickej, Uralskej, Vodárenskej, Levočskej, v Priemyselnom parku a na ďalších uliciach. Opravujeme ich
studenou obaľovanou drvinou, ktorá je vhodná do týchto
podmienok.“ Na vznik výtlkov majú veľký vplyv zmeny
počasia ako sú mrazy, potom zase odmäk, návaly snehu a pod. SMK sleduje stav mestských komunikácií a
vzniknuté výtlky sa snaží čo najskôr opraviť.
(mar)

Minulý týždeň v stredu sa okoloidúcim na Francisciho ulici v Poprade naskytol hrozivý pohľad. Na
zaparkované osobné auto sa zrútilo nákladné, ktoré
pri nákupnom centre vykladalo stavebný materiál.
Nákladné auto sa prevrátilo na pravý bok po tom, čo
pomocou hydraulického ramena prenášalo stavebný
materiál na poschodie. Smolu mal majiteľ osobného
auta, ktorý býva oproti a celú drámu sledoval z okna.
Jeho auto bolo zaparkované v tesnej blízkosti a po prevrátení nákladiaka ostalo zdemolované.
Podľa vodiča nákladného auta išlo o technickú poruchu. Zradiť ho mala istiaca podpera tzv. „laba, ktorá sa
odtrhla. Šťastím bolo, že v poškodenom osobnom aute
a ani v blízkom okolí sa nikto v čase nehody nenachádzal. Polícia však prijala trestné oznámenie a celú udalosť preveruje.				 (ppv)
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Najlepší angličtinári a nemčinári smerujú na kraj

Minulý týždeň v stredu a vo štvrtok
sa na pôde mestského úradu, respektíve Centra voľného času v Poprade,
konal už 29. ročník okresného kola
olympiády v anglickom, ale aj v nemeckom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.
Do olympiády v anglickom jazyku (na foto) sa v zasadačke mestského úradu zapojilo 44 žiakov z celého
okresu Popradu, ktorých organizátori
rozdelili do dvoch vekových kategórií. „Olympiáda pozostávala z dvoch
častí - písomnej a ústnej. Písomná
časť deti preverila v gramatike, slovnej
zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením. V ústnej časti mali žiaci za úlohu
vymyslieť príbeh k danému obrázku
a tiež viesť situačný dialóg s porotou. Je
to postupová súťaž a víťazi postupujú
na krajské kolo do Prešova,“ zhrnula
predsedníčka poroty v rámci olympi-

ády z anglického jazyka Eva Legátová. „Ako
školský úrad, sme poverení organizovaním
športových a vedomostných súťaží v rámci
okresu a aj preto sa na
tejto olympiáde zúčastnili školy z celého okresu Poprad. Potešila nás
hojná účasť, nakoľko
cudzí jazyk otvára mladým ľuďom dvere do
sveta. V rámci olympiády sa musí dieťa
naučiť vždy čosi navyše, ale to je iba výhodou,“ skonštatovala vedúca odboru
školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
V kategórii 1A sa stal najlepším
angličtinárom okresu Poprad Guido
Longhitano zo Spišskej Teplice, v kategórii 1B si postup do krajského kola

často sú zaznamenávané zrážky a je aj
málo inverzií,“ okomentoval P. Faško.
Najnižšia minimálna teplota vzduchu
v doterajšom priebehu tejto zimnej
sezóny dosiahla v Poprade mínus
17,1°C a stalo sa tak tiež 1. decembra
2018 a takisto zaostala za hodnotami z minulosti. Podľa údajov SHMÚ
teda trojkráľová zima nebola v našom
regióne poznačená silnými mrazmi.
Je však pravdepodobné, že v tomto
týždni budú pokračovať mrazivé dni.
Ochladilo sa už v sobotu 19. januára,
kedy bola najnižšia teplota v Poprade
mínus 12,8°C, v nedeľu 20. januára
bolo mínus 10,6°C a v pondelok 21.
januára dokonca mínus 13,9°C.
Obzrúc sa za rokom 2018, klimatológ zhodnotil, že v Poprade dosiahla
priemerná ročná teplota vzduchu
7,9°C. Minulý rok nebol z tohto

vybojoval Matúš Legát z 8. roč. gymnázia SŠ na Ul. D. Tatarku.
O deň neskôr bojovali o postup
do krajského kola aj nemčinári
v priestoroch CVČ Poprad. V kategórii 1A bol najlepší Sebastián
Husár zo SŠ na Ul. D. Tatarku, v kategórii 1B zvíťazil Amine Aouji zo
ZŠ s MŠ Jarná Poprad.
(mav)

pohľadu extrémne teplý,
ale bol druhý najteplejší
po roku 2014. Ten mal
priemernú ročnú teplotu
vzduchu 8,2°C. Odchýlka od dlhodobého priemeru rokov 1981 - 2010
v uplynulom roku docielila plus 1,6°C, čo je pri
priemernej ročnej teplote
vzduchu veľmi veľa. Podľa P. Faška už hodnota
0,5°C je hranicou medzi
normálnosťou a nadnormálnosťou: „Leto bolo v Poprade v
roku 2018 tiež druhé najteplejšie s
priemernou teplotou vzduchu 17,5°C.
Odchýlka od dlhodobého priemeru
v rokoch 1981-2010 dosiahla plus
1,8°C. Ešte teplejšie bolo leto v roku
2015 so 17,8°C. Počet letných dní dosiahol v roku 2018 v Poprade 54 a bol
nižší ako napr. v roku 2012, kedy bolo
takýchto dní 56. V lete 2018 sme zaznamenali v Poprade iba jeden tropický deň, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosahovala 30°C a viac.
Stalo sa tak 10. augusta s 30,4°C.“
Čo sa týka ročného úhrnu atmosférických zrážok, v minulom roku sa
vyšplhal na úroveň 578 mm, čo je o
25 mm menej ako dlhodobý ročný
úhrn zrážok za obdobie 1981-2010,
čo však možno hodnotiť ako normálny ročný úhrn zrážok.
(mar)

Chorobnosť podobná ako vlani

Podľa údajov oddelenia epidemiológie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Popradskom
okrese v minulom týždni dosiahla 1776 ochorení na stotisíc obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu ide o

PRED dvadsiatimi rokmi, 1. ja•nuára
1999, 11 krajín Európskej únie
stanovilo pevné menové kurzy, prijalo spoločnú menovú politiku pod
vedením Európskej centrálnej banky
a uviedlo na svetové finančné trhy
novú spoločnú menu euro. O tri
roky neskôr boli uvedené do obehu
eurobankovky a euromince. Dnes je
euro menou 19 krajín EÚ, viac ako
340 miliónov občanov EÚ a druhou
najdôležitejšou menou na svete.

Arktický deň nebol v Poprade zatiaľ žiadny

Minulý týždeň potrápil viaceré lokality
Popradského
okresu
silný vietor a sneh. Hoci
vládli aj nižšie teploty,
nešlo o žiadne extrémy.
Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave
Pavol Faško nás informoval, že od začiatku
tohtoročnej zimy do polovice minulého týždňa
zatiaľ v Poprade nezaznamenali ani jeden arktický deň.
Teda deň, kedy by zostala teplota
vzduchu celý deň na úrovni mínus
10°C a nižšie. V uplynulom roku sa
však vyskytli dva takéto dni - pri
silných mrazoch vo februári 2018.
„V Poprade ale boli aspoň ľadové
dni, kedy teplota vzduchu celý deň
zostala v zápornej oblasti hodnôt. Od
konca jesene - 19. novembra 2018 až
do 15. januára 2019 ich bolo 22. Najnižšie zostala maximálna denná teplota vzduchu paradoxne zatiaľ hneď
na začiatku zimy 1. decembra 2018 na
úrovni mínus 5,8°C. V tejto zimnej sezóne to bola zatiaľ najnižšia maximálna denná teplota vzduchu v Poprade,
ale nebola až taká nízka, ako by mohla byť. Príčinu treba hľadať v nestálom
charaktere počasia, kedy často fúka
vietor, vyskytuje sa veľa oblačnosti,

Krátke správy

nárast chorobnosti približne o 15 percent, ale ako uviedla
MUDr. Mária Pompová z RÚVZ, kopíruje minuloročnú
chorobnosť v tomto čase. Pre vyššiu chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bolo v minulom týždni prerušené
vyučovanie v ZŠ Kravany a v ZŠ s MŠ v Lučivnej. (ppm)

POČAS ostatného víkendu na•vštívilo
Poprad 40 študentov zo všet-

kých kontinentov sveta, ktorí v rámci
programu ROTARY INTERNATIONAL trávia školský rok 2018/2019
v rôznych slovenských mestách.
V Poprade sú v rámci takéhoto výmenného pobytu momentálne dvaja
študenti z Japonska a z Austrálie.

kolo festivalu umelec•kéhoOKRESNÉ
prednesu poézie a prózy žien

Vansovej Lomnička sa bude konať
v marci v Podtatranskej knižnici v
Poprade. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, poézia a próza od 18 do
25 rokov, od 25 do 40 rokov a nad 40
rokov. Záväzne prihlášky je potrebné poslať do 1. marca 2019 na adresu: monika.nasticka@gmail.com

ZAJTRA 24. januára na veľtrhu
•cestovného
ruchu ITF SLOVAKIA-

TOUR v Bratislava budú v expozícii
nášho kraja slávnostne ocenení víťazí 5. ročníka súťaže Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za
rok 2018, ktorý vyhlásila KO CR Severovýchod Slovenska.

veterinárna a potravi•nováŠTÁTNA
správa Slovenskej republiky

upozorňuje na dodržiavanie mimoriadnych opatrení u všetkých farmárov, chovateľov a spotrebiteľov v
súvislosti s africkým morom ošípaných. Podrobnosti na webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk

ZNÁMY slovenský hudobník
•a skladateľ
Janko Lehotský sa v Kež-

marku predstavuje aj ako výtvarník.
Vo výstavnej sieni Barónka vystavuje svoje diela. Výstava nesie názov
Moje druhé ja a potrvá do 22. februára 2019.

Záchranársky vrtuľník z
•Popradu
bol v pondelok popoludní
privolaný na pomoc do Bachledovej
doliny. Pri páde na lyžiach si 46-ročná lyžiarka z Poľska vážne zranila
ramennú kosť. Prítomní záchranári
THS jej zranenie na mieste ošetrili,
zafixovali a priviezli ju k vrtuľníku.
V stabilizovanom stave bola letecky
prevezená na centrálny príjem do
popradskej nemocnice.
(ppš)

23. 1. 2019
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Kino Tatran
24. až 26. januára o 19. hod.
TRHLINA - SK, triler, slovenská
verzia, MP12. Mysteriózny triler
P. Bebjaka o jednej z najväčších
záhad Slovenska - nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč.
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
26. a 27. januára o 16.30 hod.
ĽADOVÁ SEZÓNA 2
USA, animovaná komédia, 90
min., dabing, MP. Vstupné: 5 €.
Vstupné zľavnené (deti, študenti,
seniori, ŤZP): 4 €
27. januára o 19. hod.
SCHINDLEROV ZOZNAM
USA, dráma/historický/životopisný, 195 min., titulky, MP15.
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
28. januára o 13.30 hod.
SRDCOVÍ REBELI
PRE SENIOROV+ TOMBOLA
DE, komédia/dráma, 104 min.,
dabing, MP12. Vstupné: 3 €
28. januára o 19.hod.
MCQUEEN - GB, dokumentárny, 111 min., titulky, MP15, FK.
Chlapec z robotníckej rodiny sa
vďaka talentu vypracoval do čela
módnych značiek Givenchy alebo Gucci. Vstupné: 5 €. Vstupné
FK, ŤZP: 3 €

OA

Slovenské a české filmy sú stále obľúbené

Kino Tatran navštívilo
minulý rok necelých 20 tisíc divákov. Ako podotkla
manažérka kina Ľubomíra
Olejárová, celkovo v slovenských kinách poklesla vlani
návštevnosť o 25 percent, čo
sa prejavilo aj v Poprade. Dôvodom bola neporovnateľne
vysoká návštevnosť v kinách
v roku 2017, kedy boli na
plátna uvedené tri divácky
mimoriadne úspešné slovenské filmové tituly: Všetko
alebo nič, Čiara a Únos.
„Dokázali tak zaujať divákov
a enormne naplniť kiná ako do-

teraz žiadne filmy za posledných
dvadsať rokov. Ak tvorcovia
nevytvoria takéto silné snímky,
nebude sa situácia opakovať.
V roku 2018 nebol ani jeden
taký divácky zaujímavý film,
ktorý by bol tak naplnil kino,“
priblížila Ľ. Olejárová (na foto
hore). V kine Tatran sú stále
divácky populárne slovenské
a české filmy. V januári budú
premietať nový slovenský film
Trhlina režiséra Petra Bebjaka podľa knihy Jozefa Kariku
o nevysvetliteľnom zmiznutí
ľudí v pohorí Tribeč a vo februári Ostrým nožom režiséra
Teodora Kuhna,
ktorý je inšpirovaný vraždou
Daniela Tupého.
Iste opäť prilákajú
do kina množstvo divákov. Na
začiatku februára
bude v popradskom kine TatVlani na jeseň v kine Tatran hostili programo- ran i premietanie
vací seminár všetkých zástupcov Filmových dobrodružného
klubov zo Slovenska aj za účasti viacerých fil- rodinného filmu
mových tvorcov. Bol medzi nimi aj režisér Ju- Návrat domov.
raj Nvota (na foto vpravo). FOTO - archív KT Bude spojené s

POZÝVAME VÁS
P

NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa bude konať,

dňa 30. januára 2019 od 8.30 do 13.30 h
v priestoroch Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad

Príďte si pozrieť našu Obchodnú akadémiu – moderné vybavenie školy, odborné
a jazykové učebne, telocvičňu, posilňovňu...
A nazrite na priebeh vyučovacích hodín.

Pripravili sme si pre Vás
prehliadku školy s našimi študentmi, prezentáciu o škole, kde Vám poskytneme
potrebné informácie, prehliadku cvičných firiem v priestoroch školy...

Ponúkame Vám 2 študijné odbory:
6317 M obchodná akadémia
6355 M služby v cestovnom ruchu

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

ostatné propagačné predmety.
Zaviedli tiež darčekové karty
a od novembra aj vernostné
karty so zľavou a zbieraním
bodov.
Kino Tatran má kapacitu
359 miest. Bolo zrekonštruované pred 20 rokmi. Je vo veľmi dobrom stave, ale predsa si
diváci už v súčasnosti žiadajú
väčší komfort. „Boli by sme
veľmi radi, keby sa nám podarilo kinosálu zrekonštruovať,
znížiť kapacitu na 250 miest
a umožniť tak divákom väčšie pohodlie. Je to veľmi veľká
investícia, tak uvidíme, či sa
to v budúcnosti podarí. Chceli
by sme tiež zatraktívniť bufet
pre návštevníkov, hlavne pre
detské predstavenia. Hoci si
myslím, že z filozofického hľadiska v kine nie je potrebné
jesť, z diváckeho je to žiadané,“
podotkla Ľ. Olejárová. Zostáva veriť, že dobrý film si však
fajnšmekri prídu pozrieť aj bez
pukancov a koly.
(mar)

Studené počasie nepomáha schnutiu

OBCHODNÁ AKADÉMIA POPRAD




pomocou psíkom v mestskom
útulku. Nadväzuje na podobné
podujatie spred dvoch rokov,
kedy bola s premietaním filmu
Psia duša takisto spätá podpora starostlivosti o bezprizorných psov v Poprade.
„U popradských divákov boduje nielen národná kinematografia, ale veľkej obľube sa tešia
takisto cestovateľské festivaly. V
tomto roku sme ako prvú špecifickú akciu zaradili minulý
týždeň festival ruských filmov
Mosfilm, vo februári pripravujeme prehliadku škandinávskeho filmu, na jeseň to bude
festival Be2Can - premietanie
najlepších filmov z troch najväčších svetových festivalov v
Cannes, Berlíne a Benátkach
a ďalšie,“ doplnila manažérka
kina Tatran. Pevnú divácku
základňu tvorí dlhoročný Filmový klub Poprad, v ktorom
uvádzajú tie najlepšie snímky
pre náročné publikum. V kine
si chcú získať diváka aj rôznymi marketingovými novinkami - jednotným vizuálom
všetkých marketingových materiálov ako sú letáky, plagáty a

PP-5

V Materskej škole
na Podtatranskej ulici
došlo 8. januára 2019
k havárii - prasknutiu
ventilu na jednej z toaliet v objekte pavilónu,
v ktorom sa nachádzajú tri škôlkarske triedy.
Vedenie ZŠ s MŠ na
Komenského ul., ktorej
MŠ na Podtatranskej
ul. podlieha, zapojilo
všetky svoje sily - od
učiteliek, upratovačiek, ostatného personálu až po rodičov. Riaditeľka ZŠ s
MŠ Monika Strnková (na foto vpravo)
uviedla: „Chceme sa veľmi poďakovať
mestu za rýchlu a promptnú pomoc
hneď od začiatku, za zapožičanie odvlhčovačov, ktoré nám výrazne pomohli posunúť práce. Očakávame, že
potrvá ešte ďalšie dva týždne, kým sa
budú môcť deti vrátiť do tejto budovy.
Okrem vymaľovania musia byť položené aj nové podlahy.“ V odvhlčovačoch
sa stále ešte nazbiera veľa vody, a to ju
hneď po havárii prišli odčerpať hasiči,
ktorí si zaslúžia poďakovanie za rýchly zásah. Zástupkyňa riaditeľky Oľga
Korbová (na foto vľavo) doplnila, že
deti z pavilónu presunuli k väčším deťom do hlavnej budovy: „Chcem poďakovať rodičom, že mnohí z nich nechali
v tejto zložitej situácii radšej deti doma

a nemuseli sme ich presúvať aj do
školy. Sú pospájané v našich triedach
a zatiaľ všetko zvládame.“
Vedúca odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ Edita Pilárová konštatovala: „Mesto situáciu riešilo
od prvej chvíle. Mali sme k dispozícii pracovníkov malých obecných
služieb, ktorí pomohli vysťahovať
nábytky, odstrániť podlahy a pod.
Pružne zareagovalo i naše stredisko služieb škole a oslovili sme aj
Strednú odbornú školu remesiel a
služieb z Okružnej ul. v Poprade.
Žiaci pod vedením majstra v rámci
odbornej praxe už pracujú v zatopených priestoroch - stiahli poškodené
omietky, urobili vysprávky a všetko
vymaľujú. V podstate zaplatíme len
za materiál.“ Škoda sa zatiaľ vyšplhala na 7 tisíc eur.
(mar)

23. 1. 2019

•

Týždeň s mestskou políciou

MINULÝ týždeň v utorok
v noci oznámil vodič vozidla
taxislužby, že zákazník s ťažkým telesným postihnutím
bez dolných končatín si dal
dole protézy, odmieta vystúpiť
a požaduje odvoz do Bratislavy. Klient bol za asistencie
mestských policajtov prevezený do nemocnice, kde mu boli
zdravotníkmi nasadené obe
protézy. Tú istú osobu zistili
mestskí policajti počas hliadkovej činnosti aj o deň neskôr
v predstaničnom parku. Osoba opätovne odmietla akúkoľvek pomoc hliadky. O situácii
boli informované kompetentné orgány, ktoré vec riešia.
V STREDU 16. januára
dopoludnia požiadal mestskú
políciu o pomoc vodič vozidla,
ktorého na parkovisku pred
nákupným centrom zablokovalo iné vozidlo a nemohol
vyjsť z parkovacieho miesta.
Bolo zistené, že vozidlá parkujú v troch radoch, pričom nebol umožnený výjazd vozidiel
parkujúcich v strede. Hliadka
kontaktovala desiatich vodičov, ktorí svoje vozidlá postupne preparkovali. Dôvodom ich
zlého parkovania bola skutočnosť, že na parkovisku sa
nachádzala súvislá vrstva snehu, pre ktorú nebolo vôbec
viditeľné vodorovné dopravné
značenie. Vodiči vozidiel boli
riešení napomenutím.
V TEN istý deň asistovali
mestskí policajti pri kurióznej

•

•
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dopravnej nehode na Francisciho ulici, kde sa počas
vykládky materiálu prevrátilo
nákladné auto s hydraulickou
rukou, pričom došlo k poškodeniu osobného auta zaparkovaného na blízkom parkovisku. Hliadky MsP spoločne
s príslušníkmi PZ zabezpečili
miesto a spolupôsobili pri
regulácii dopravy v priestore
dopravnej nehody.
VO ŠTVRTOK 17. januára popoludní sa v prevádzke
potravín na Lidickej ulici nachádzal agresívny zákazník,
ktorý vulgárne a verbálne
napádal personál a zákazníkov. Osoba bola pod vplyvom alkoholu. Konanie tejto
osoby bolo kvalifikované ako
priestupok na úseku občianskeho spolunažívania a vec je
v ďalšom riešení MsP Poprad.
V TEN istý deň podvečer
oznámil občan, že ho fyzicky napadli neznáme osoby
pred nákupným centrom na
Námestí sv. Egídia. Hliadka
zistila, že v prípade oznamovateľa nešlo o poškodeného,
ale v skutočnosti práve táto
osoba bola útočníkom. Po
prvotných opatreniach vykonaných priamo na mieste
vec prevzalo k ďalšej realizácii
OO PZ Poprad.
V PIATOK 18. januára dopoludnia zasahovali mestskí
policajti spoločne s ostatnými zložkami integrovaného
záchranného systému pri do-

•

•

•

Na prvom tohtoročnom zasadaní volebného obvodu č. 2 - sídliská
Juh a Kvetnica privítal poslancov 10.
januára 2019 v kancelárii MsÚ na
Dostojevského ul. 25 predseda Peter
Brenišin.
Na stretnutí sa zaoberali písomným
podnetom od Spoločenstva vlastníkov
bytov Cér z Ul. mládeže, ktoré žiada
o dobudovanie bezbariérového prístupového chodníka k tomuto obytnému domu. Spoločne s poslancami
VO č. 2 už v priebehu minulého roka
našli riešenie pre umiestnenie takéhoto chodníka. Je nutný kvôli umožneniu prístupu pre ľudí na invalidných
vozíkoch, s barlami, chodítkami aj
kočíkmi. Všetci sú nútení chodiť po
ceste. Žiadajú aj o rozšírenie chodníka
pri kruhovom objazde, kadiaľ denne
prechádzajú stovky občanov. Všetky
chodníky okolo kruhového objazdu
majú šírku okolo dvoch metrov, iba
tento nie, hoci je najviac vyťažený.
Poslanci VO navrhli podnet posunúť
na vybavenie príslušnému oddeleniu

pravnej nehode na Teplickej
ulici v Poprade, kde došlo k
zraneniu posádky osobného
motorového vozidla.
V SOBOTU 19. januára
krátko po polnoci vykonali
hliadky mestskej polície kontrolu dodržiavania VZN o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad
v troch prevádzkach. V dvoch
prevádzkach pre nedodržanie prevádzkovej doby bola
uložená bloková pokuta a v
tretej prevádzke bola verejná
kultúrna akcia ukončená.
V TEN istý deň krátko
popoludní bol hliadkou mestskej polície preverený oznam
ohľadom neznámej osoby
ležiacej v kaluži krvi v predstaničnom parku. Osoba bola
nájdená na chodníku oproti
pošte. Išlo o diabetika, ktorému prišlo nevoľno a odpadol.
Pri páde si spôsobil zranenia
v oblasti hlavy. Hliadkou bola
mužovi poskytnutá predlekárska starostlivosť a následne bol privolanou sanitkou
odvezený do nemocnice.
V NEDEĽU 20. januára
krátko po polnoci zasahovali
hliadky MsP Poprad v jednej
z prevádzok na Dostojevského ulici, kde podľa oznámenia pracovníčky obsluhy
dochádzalo k vzájomnému
fyzickému napádaniu sa viacerých osôb. Vec je v riešení
MsP Poprad.
(msp)

•

•

Divák sa s obrazom rozpráva,
páči sa mu, keď si porozumejú

V Galérii Scherfelov dom
vo Veľkej sa minulý štvrtok
konala vernisáž výstavy Tri
palety autorov Róberta Pavlíka, Juraja Ujházyho a Petra
Valachoviča.
J. Ujházy sa vo svojom profesijnom živote venoval učiteľstvu - technickému a prírodnému zameraniu. Maľovať
začal až v dôchodku. Uviedol:
„Človek musí vykompenzovať svoje povinnosti záľubami.
V dôchodku som stretol ľudí,
s ktorými tvoríme skupinu
s rovnakými umeleckými záujmami a tvoríme niečo - každý
podľa svojich predstáv.“ Tvorba
J. Ujházyho je rozmanitá, v poslednom čase sa najviac venoval akvarelu. Na papier prenáša
okamžité nápady, abstraktné i
konkrétne, to, čo ho motivuje.
P. Valachovič ponúkol výstave dve témy: tatranskú a mik-

robiologickú, ktorú tvoria
pracovné spomienky. Umelec
pracoval v biochemickom laboratóriu a často sa pozeral
do mikroskopu. Na obrazy zachytil bielkoviny krvného séra,
červené krvinky, molekulu kyseliny ribonukleovej či vzorku
moču. Tatry zobrazuje nie úplne fotograficky verne, ale vnáša do týchto diel aj abstraktné
a fantazijné prvky.
Tvorba učiteľa R. Pavlíka sa
začala rozvíjať pred 10-timi
rokmi. Tak ako jeho kamaráti,
popri pracovnom živote nemal
čas na umenie. Dnes sa venuje
maľbe, kresbe, grafike, akvarelu, olejomaľbe. Najčastejšie sa
inšpiruje krajinou, prírodou,
do ktorej sa vždy rád vracia.
Výstava je odozvou na výstavu
troch popradských umelkýň
„MY TRI“ a potrvá do 1. marca 2019.		
(kpa)

•

R. Pavlík (prvý sprava), J. Ujházy (druhý sprava) a P. Valachovič (tretí sprava).
FOTO - Katarína Plavčanová

Zaoberali sa rôznymi podnetmi od občanov
MsÚ a požiadajú o písomnú odpoveď.
O doplnenie verejného osvetlenia
smerom od cyklistického chodníka
do sídliska tak, aby bol osvetlený úsek
pri garážach na Šrobárovej ulici žiadajú majitelia tamojších garáží. Tiež
chcú odstrániť spomaľovacie pruhy
na sídlisku Juh pri kostole smerom
k Šrobárovej ul. a tiež vyasfaltovanie
cesty medzi garážami za touto ulicou.
Poslanci navrhli preskúmať potrebu
osvetlenia v tomto úseku. Z dôvodu
bezpečnosti nie sú za odstránenie spomaľovačov na ceste pri kostole, ani za
vyasfaltovanie cesty medzi garážami z
dôvodu naliehavosti iných stavieb.
Poslanec Milan Baran na zasadaní
poukázal na neprimeraný hluk, ktorý
vychádza vo večerných hodinách z pizzerie pri Luníku a na porušovanie zákazu parkovania áut v týchto miestach,
takisto aj na parkovanie áut na zakázaných miestach na Moyzesovej ul.,
oproti Lidlu.

Poslankyňa Alena Madzinová navrhla, aby mesto každoročne ponechalo vianočnú výzdobu do 14. januára, kedy končia pravoslávne sviatky a
aj mesto v tomto období ešte navštevuje veľa turistov a môžu si užiť krásnu
vianočnú výzdobu. Tiež navrhla, aby
poslanci VO č. 2 v novom volebnom
období pokračovali v realizácii začatých investičných akcií pre sídliská Juh
a Kvetnicu. Sú to parkoviská pri bloku
Tálium, Končistá, Erbium, oddychová zóna medzi ZŠ Jarná a bl. Riava a
Elán, protipovodňové opatrenia na
Rastislavovej ul. s doriešením plochy
na vystupovanie z autobusov MHD,
dokončenie lesnej cesty na Kvetnici a
zóny Tancuľka. Takisto informovala
poslancov o problémoch a technických nedostatkoch v školách mesta
Poprad, ktoré sú v havarijnom stave a
je potrebné ich urýchlene riešiť.
Poslanec Marián Barilla poukázal
na to, že pri ľadovej ploche neďaleko

Arény sa po zotmení zgrupuje skupinka mladistvých, ktorí tam popíjajú
a hlučným správaním obťažujú ostatných. Svoj podnet pripojila aj poslankyňa Mária Radačovská, keďže podobná situácia vzniká aj pri detskom
ihrisku Žihadielko, kde hlasnou hudbou a vulgárnymi výrazmi títo mladiství „vytláčajú“ malé deti. K tomu
sa vyjadril aj poslanec Ján Košťálik.
Poslanci požiadajú mestskú políciu,
aby na tieto miesta chodila častejšie a
v prípade potreby urobila nápravu.
Predseda P. Brenišin upozornil na rigol, ktorý sa nachádza na Podjavorinskej ulici v blízkosti kotolne a spôsobuje problémy, pretože sa nenapája do
žiadneho odpadu. Ďalej poukázal na
vyasfaltovanú plochu za pivárňou Regina na Juhu III, ktorá by sa podľa jeho
názoru mohla využívať na parkovanie
približne 5 áut. Požiadal o preskúmanie týchto záležitostí. Poslanci sa na
januárovom zasadaní VO venovali
aj iným témam. Najbližšie sa stretnú
druhý štvrtok vo februári.
(jwd)

23. 1. 2019

Strana 6

Poradňa zdravia aj v tomto roku
Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Poprade je zameraná na
prevenciu formou znižovania
rizikových faktorov súčasného životného štýlu. Hlavným
cieľom je zvyšovanie záujmu
obyvateľstva o vlastné zdravie, poznanie zdravotných
rizík a možností ako predchádzať vzniku chronických neinfekčných ochorení, najmä
srdcovo - cievnych (vysoký
krvný tlak, srdcová či mozgová porážka), chorôb látkovej
výmeny (obezita, cukrovka)
a nádorových ochorení.
Návšteva klienta v Poradni
zdravia spočíva vo vyšetrení
hlavných rizikových faktorov,
ktoré súvisia so spôsobom
života, t. j. životným štýlom.
Vyšetrením kvapky kapilárnej krvi (odber krvi z prsta)
na stanoví hladina celkového cholesterolu, HDL cholesterolu (tzv. dobrý), LDL
cholesterolu (tzv. zlý), tukov,
hladiny cukru (glukózy).

Súčasťou vyšetrení je aj hodnotenie rodinnej a osobnej
anamnézy so zameraním na
výskyt rizikových faktorov
neinfekčných ochorení (fajčenie, nedostatok pohybu,
nesprávna
životospráva,
nadváha, obezita). Na základe zistených výsledkov v poradni odporučia optimálne
a primerané zmeny v spôsobe
stravovania a pohybovej aktivity. V prípade výskytu rizikových faktorov odporučia
klientom optimálne a primerané zmeny v spôsobe života
formou poradenstva s následnými kontrolnými návštevami v Poradni zdravia.
V prípade potreby klientovi
odporučia ďalšie vyšetrenia
cestou praktického lekára.
Poradňa zdravia je otvorená
každú stredu v mesiaci okrem
letných prázdnin, vyšetrenie
je bezplatné, bližšie informácie a objednávanie klientov
na tel. č. 052/7764452, kl. 31,
32 denne od 7.30 do 8.30 hod.
a od 14. do 14.30 hod. (pzd)

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície:
odborný referent/ka oddelenia stavebného poriadku
Náplň práce: Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom
štátnej správy - pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na území mesta Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti stavebníctvo • prax
v príslušnom odbore výhodou • odborná spôsobilosť na výkon
činnosti stavebného úradu výhodou • znalosť právnych predpisov
v predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením
telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 6. februára 2019 do 15. hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením neotvárať „výberové konanie - stavebný poriadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať
poštou na adresu:
Mesto Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.			
PP-18

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
V januári si pripomíname:
200 rokov od narodenia
kultúrnej a sociálnej činiteľky
Zuzany Juliany HUSZOVEJ,
rod. Brendelovej (*10. 1. 1819
Poprad - †16. 2. 1896 Poprad).
Otec Martin, matka Anna
Zuzana, rod. Danielisová.
Manželstvo s Dávidom Huszom uzavreli 13. januára 1840
v Poprade. Deti - Františka
(*+1843), Martin (*+1844),
Koloman (*+1850), Arpád
Adolf (*+1852), Kornel Baltazár (*+1855) a Irena Laura
(*+1856).
Podporovala manžela vo
všetkých aktivitách. V priestoroch Huszovho parku zorganizovala spoločensko-kultúrnu
lotériu 1887, ktorej finančný
výťažok bol určený na nákup
zbierok a vybudovanie expozície Karpatského múzea. Spolu
s manželom založili a financovali prvý sirotinec pre opustené
a chudobné deti v Poprade. Po
manželovej smrti prevzala na
seba jeho aktivity a záväzky,
naďalej finančne podporovala
múzeum a činnosť Uhorského
Karpatského spolku.
130 rokov od úmrtia podnikateľa, hoteliéra, staviteľa,
mešťanostu, notára, starostu
a poštmajstra Dávida HUSZA
(*28. 11. 1813 Poprad - †21. 1.
1889 Poprad).
Otec Samuel Husz, živnostník, matka Anna Mária,
rod. Scholtzová. Manželka

Júlia, rod. Brendelová, 6 detí
zomrelo.
Základné vzdelanie získal
v rodnom Poprade. Študoval
na gymnáziu v Kežmarku a
Miškolci. V rokoch 1833 1849 pôsobí ako hospodársky
zamestnanec na majetku veľkostatkárskej rodiny Berzevicziových vo Veľkej Lomnici.
Tu sa priučil stolárskemu remeslu, ktoré neskôr prakticky
uplatňoval pri staviteľských
aktivitách. Od 1849 pôsobil
v Poprade ako mestský notár,
člen mestskej rady, starosta,
školský a kostolný inšpektor evanjelického cirkevného
zboru. Vykonával funkciu
poštmajstra, mal v prenájme
poštovú dopravu. Istý čas poskytoval povoznícke služby
pre blízke železorudné bane
na trase Český Tešín - východné Slovensko. V rokoch 1858 1859 rozšíril a zmodernizoval
popradský pivovar.
Rozsiahly turisticko - kúpeľný komplex známy ako Huszov park budoval v Poprade
v rokoch 1868 - 1880. Stálo v
ňom 8 budov z toho 3 hotely
so salónmi, turistická ubytovňa, reštaurácia, konferenčná
miestnosť, tanečná sála, javisko
pre divadlo, kolkáreň, piváreň,
horúce a studené kúpele, park
s pestovaným trávnikom, stromami, okrasnými kríkmi a
záhonmi kvetov, udržiavanými
chodníkmi, besiedkami a lavič-

kami. Prvým tatranským turistom a návštevníkom mesta boli
k dispozícii fiakristi, ktorí ich
vozili nielen do Tatier, ale aj po
okolí. Usporadúval koncerty,
prednášky, večery spišskej poézie, budoval viaceré tatranské
chaty a útulne. Jeho zásluhou
prechádza Košicko - bohumínska železničná trať Popradom
(1871), čím prirodzene vzrástol počet návštevníkov mesta i
regiónu. Roku 1873 bol zakladajúcim členom Uhorského
karpatského spolku, prvého
turistického spolku v Uhorsku,
1876 zakladateľom spolkového
Karpatského múzea. Na výstavbu budovy múzea v Poprade daroval peniaze a pozemok,
finančne podporoval aj získavanie zbierok a prevádzku múzea, ktoré bolo otvorené v roku
1886. Po veľkom požiari mesta
v lete 1887 pomáhal finančne
pri obnove evanjelického kostola, dal postaviť nový organ.
Spolu s manželkou založil a
financoval prvý sirotinec pre
opustené deti v Poprade.
Väčšinu života tvoril, budoval a obetoval pre rozvoj rodného mesta a jeho obyvateľov,
ktorí ho z vďačnosti radi oslovovali „Otec Husz“.
Pamiatky: Pred budovou
múzea stojí od 1913 kamenný
pomník s jeho reliéfnym vyobrazením (návrh Ľudovít Rápolty, reliéf Alojz Štróbl).
Zuzana Kollárová

Rotary klub robí dobré skutky

Minulý týždeň na
slávnostnom zasadaní
Rotary klubu Poprad
odovzdali šek Domu
Slovenského Červeného
kríža v Poprade. Rotary klub sa o chod tohto
zariadenia pravidelne
stará. Zbierka sa koná
vždy na tradičnom vianočnom jarmoku v Poprade. Naposledy vyzbierali
1882,75 eur.
Rotary klub International
je jednou z najstarších charitatívnych organizácií na
svete. Rotary klub Poprad má
v súčasnosti 17 členov, ktorí
svojimi postojmi a konaním
napĺňajú Rotary heslo “Služba nad vlastné záujmy“. Klub
sa angažuje v komunitných aj
medzinárodných projektoch
meniacich životy ľudí, ktorí
potrebujú pomoc. Hlavným

projektom celosvetového Rotary International bolo vyhubenie detskej obrny.
Rotary klub Poprad je nepretržite aktívny aj v medzinárodných programoch
výmeny mládeže. Pre Ceciliu
Salazar z Mexika, ktorá je
u nás na ročnom pobyte je
slovenčina veľmi ťažká, ale
učí sa ju. Študent Yu Kanai
z Japonska dodal: „Ku mne,
ako k cudzincovi sa Slováci
správajú veľmi príjemne. Sna-

žím sa rozprávať vaším
jazykom, ale zatiaľ nerozumiem ničomu. Viem,
že bez tohto projektu by
som sa na Slovensko nikdy nedostal a Poprad som
si veľmi obľúbil.“
Klub vykonáva pravidelnú vianočnú dobročinnú zbierku na
miestne, potrebné účely.
Riaditeľka popradského sekretariátu Územného spolku
SČK Denisa Kučkovská je
veľmi vďačná členom Rotary klubu, skautom, ktorí
s klubom spolupracujú aj
Popradčanom, ktorí sa pristavili pri „Rotary stánku“
na vianočných trhoch, kúpili
si chlieb s masťou a cibuľou, ktorý „vyrábajú“ skauti
a prispeli. Za vyzbierané peniaze kúpia mangeľ do Domu
SČK v Spišskej Sobote. (kpa)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Buď prejavom... láskavosti; maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“		
MATKA TEREZA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 23. januára má meniny - Miloš, vo štvrtok 24. januára - Timotej, v piatok 25. januára - Gejza, v sobotu 26. januára - Tamara, v nedeľu 27. januára - Bohuš, v pondelok 28. januára - Alfonz
a v utorok 29. januára - Gašpar.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V pondelok 14. januára 2019
v Novom Smokovci s

Jozefom Koršalom,
77-ročným

V utorok 15. januára 2019
vo Veľkej s

Jolanou Žigovou,
72-ročnou

V piatok 18. januára 2019
vo Veľkej s

Veronikou Pekarčíkovou,
71-ročnou

V piatok 18. januára 2019
vo Veľkej s

Tatianou Palubjakovou,
42-ročnou

V piatok 18. januára 2019
vo Veľkej s

Miroslavom Kozempelom,
55-ročným

V pondelok 21. januára 2019
vo Veľkej s

Lujzou Pucheinovou,
71-ročnou

V pondelok 21. januára 2019
vo Veľkej s

Martou Bornemiszovou,
75-ročnou

V utorok 22. januára 2019
vo Veľkej s

Františkou Benkovou,
82-ročnou

V utorok 22. januára 2019
vo Veľkej s

Johanou Laurincovou,
90-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 23. januára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Annou Vaverčákovou,
74-ročnou

V stredu 23. januára 2019
o 14. hod. v Matejovciach s

Martinom Tóthom,
78-ročným

Vo štvrtok 24. januára 2019
o 14. hod. v Matejovciach s

Róbertom Polhošom,
44-ročným

Vo štvrtok 24. januára 2019
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Martou Mikolajovou,
63-ročnou

V piatok 25. januára 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

MUDr. Michalom Kubošim,
85-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 24. januára do 30. januára

Ralph búra internet 2D:
o 13.20 hod. (hrá sa len cez
víkend), o 15. hod. (nehrá sa
27.1.) a o 15.30 hod. (hrá sa len
27.1. a 30.1.), Trhlina: o 15.
hod. (hrá sa len 29.1.), o 15.50
hod. (nehrá sa 29.1.), o 17.40
hod. (hrá sa len 29.1.), o 18.20
hod. (nehrá sa 29.1.) a o 20.50
hod., Babská jazda - Ženy
v behu: o 18. hod. (hrá sa len
29.1.), Detské kino - Super Taxík: o 13. hod. (hrá sa len cez
víkend), Bohemian Rhapsody 2D: o 17.30 hod. (nehrá
sa 27.1., 29.1. a 30.1.), Glass:
o 20.20 hod., Návrat domov:

o 17.50 hod. (nehrá sa 27.1.
a 30.1.), a o 18. hod. (hrá sa len
27.1. a 30.1.), Ľadová sezóna 2:
o 13.10 hod. (hrá sa len 27.1.),
o 13.30 hod. (nehrá sa 27.1.),
o 15.10 hod. (hrá sa len 27.1.)
a o 15.40 hod. (nehrá sa 27.1.).,
Favoritka: o 20.10 hod. (hrá sa
len 24.1., 25.1., 26.1. a 30.1.), Pašerák: o 20.10 hod. (hrá sa len
28.1. a 29.1.) a o 21. hod. (nehrá
sa 27.1.), Artnax filmy - Schindlerov zoznam: o 17.10 hod.
(hrá sa len 27.1.), Artmax opera - Talianka v Alžíri: o 19.30
hod. (hrá sa len 30.1.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

V Poprade vystavovali Charkovčania

Umelecky
spracované
šatky, šály, čelenky, motívy
na tričkách a ďalšie dekoratívne predmety predstavili
minulý týždeň v Poprade
deviati študenti Štátnej akadémie dizajnu a umenia z
ukrajinského Charkova pod
vedením svojej pedagogičky
Tatiany Malik.
Priestory na prezentáciu
prác im poskytlo Podtatranské
múzeum od minulého utorka
do piatka. Zároveň sa zoznámili s tradíciou modrotlače v
našom regióne. Táto technika
nie je neznáma ani na Ukrajine. Naopak aj v ľudovom
umení za našimi východnými
hranicami má svoju históriu a
bola využívaná. Na Slovensku
už Charkovčania vystavovali
po štvrtýkrát. Doteraz vždy v
Košiciach, tohto roku pridali
aj Poprad. „Poprad preto, lebo
je tu silné umelecké prostredie a
významne je zastúpené umenie
práce s textilom. Na našej akadémii máme tri fakulty: fakultu
umenia, v ktorej je sochárstvo,
kresba, maľba, fakultu grafického dizajnu, multimediálneho
dizajnu, vizuálnej komunikácie a pod. a fakultu dizajnu interiéru, textilu, odevu a nábyt-

ku,“ uviedla T. Malik (na foto
druhá sprava). Vystavujúci
mladí študenti sa špecializujú
na dizajn textilu. Vo viacerých
prácach využili predovšetkým
techniku batiky za tepla aj za
studena, plstenia, tlače atď.
Návštevníci výstavy mohli obdivovať predovšetkým motívy
Charkova, ktorého hlavným
symbolom je roh hojnosti. Bol
totiž odjakživa bohatým obchodným mestom, ktorému
prinášala bohatstvo jeho poloha na ceste medzi Moskvou
a Krymom, ale najmä kupecké
schopnosti jeho obyvateľov.
Tvorcovia využili fragmenty
z histórie i súčasnosti, kedy
sa Charkov stal dôležitým
hospodárskym centrom. Ako
dodala T. Malik, mesto má
starodávne architektonické
zaujímavosti, napr. tu bol postavený už v roku 1924 prvý

mrakodrap v Európe.
Ukrajinských hostí z Charkova i Svetlanu Zacharovú,
pedagogičku z Akadémie
umenia zo Záporožia privítala riaditeľka Podtatranského
múzea v Poprade Magdaléna
Bekessová. Povedala: „Oslovili
nás kolegovia zo Slovenského
technického múzea z Košíc,
aby sme poskytli možnosť vystavovať študentom z charkovskej Štátnej akadémie dizajnu
a umenia. Ide o starodávnu
univerzitu, ktorá bola založená koncom 19. storočia. Jedným z najznámejších maliarov
z tejto oblasti bol Iľja Repin.“
T. Malik na výstave tiež
uviedla informáciu, že v
Charkove sa v októbri bude
konať veľké umelecké medzinárodné sympózium, na ktorom radi privítajú aj umelcov
zo Slovenska.
(mar)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 23. januára - Cyprián, vo štvrtok
24. januára - Včela, v piatok 25. januára
- Benu - Kaufland, v sobotu 26. januára - Avena, v nedeľu 27. januára
- Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 28. januára - Dr. Max - OC
Max a v utorok 29. januára - Limba. Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské nám.

1, Benu - Kaufland: Moyzesova 3, Avena:
Karpatská 11, Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka 28, Dr. Max - OC Max: Dlhé
hony 1, Limba: Podtatranská 5. Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Dajte
si
záležať na
svojom vystupovaní. Niekto sa
rozhoduje, či ste vhodný adept na
povýšenie. V rodine vám budú
všetci vychádzať v ústrety.

Zamyslite sa
nad vašimi
predsavzatiami zo začiatku roka.
Mali by ste ich myslieť vážne,
najmä, ak sa týkali zmeny vášho
životného štýlu.

To, čo želáte
vy iným, to
od nich čakajte. Tentoraz sa o tom
presvedčíte na svojej koži. V niečom sa dostaví úspešný výsledok.

Nedajte sa
strhnúť k
nepremysleným činom. Mohli by
ste na to trpko doplatiť. Držte sa
len svojho presvedčenia.

Ne pre z r á dzajte svoje
zámery, lebo niekto vo vašom okolí vám ich môže „ukradnúť“. Potom sa bude pýšiť vaším nápadom.

Naj r a d š e j
by ste boli,
aby už bola nejaká záležitosť za
vami. Čoskoro sa dočkáte pokoja
a zlepšenia vašej situácie.

Každý vo
vašom okolí
uzná vaše schopnosti. Dostanete
lákavú ponuku.

Poverte povinnosťami
aj ľudí vo vašom okolí. Potom je
toho na vás veľa a sťažujete sa.

Zdravotne
sa vám veľmi polepší a po dlhom čase sa
budete cítiť veľmi dobre. Prispeje
k tomu aj láska.
Budete mať
veľa príležitostí na zábavu a rozptýlenie. Pracovné povinnosti pôjdu bokom.
Budete si
dobre rozumieť s ľuďmi okolo vás. Budú
vás nabíjať novou energiou a nápadmi.
Nejaká
rodinná
záležitosť sa vyvinie tak dobre,
ako ste ani nedúfali. Niečo vám
spôsobí veľkú radosť a nabije vás
optimizmom.
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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 ekonomického odboru
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: minimálne úplné
stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru • najmenej 3 roky
praxe v ekonomickej oblasti • znalosť všeobecne platných právnych
predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • organizačné schopnosti • práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady
pre výkon práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného
telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania
Základná zložka mzdy: od 700,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 29. januára 2019 do 12.hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením „neotvárať - referent EO“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky.				
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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 oddelenia dopravy
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti dopravy • prax
v príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych predpisov v
predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý •
vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom
vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície: ekonóm/ekonómka
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru • najmenej
5 rokov riadiacej praxe • znalosť všeobecne platných právnych
predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • organizačné a riadiace schopnosti • práca s PC.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania
Základná zložka mzdy: od 800,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 31. januára 2019 do 12. hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením „neotvárať - ekonóm/ekonómka“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na
adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 			
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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 oddelenia informatiky
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa • minimálne 3 roky praxe v oblasti správy informačných systémov • znalosť Zákona č. 305/2013 Z. z., Zákona č.
275/2006 Z. z. • znalosť ďalších všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť • zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné
schopnosti • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce
vo verejnom záujme.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného
telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania.
Základná zložka mzdy: od 800,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 22. februára 2019 o 15. hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením „neotvárať - referent IT“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.			
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Uzávierka prihlášok je 6. februára 2019 do 15. hod. Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291
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:
Mesto Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.				
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Inzercia
• Predám lacno zacho-

valé drevené detské sánky
a biely písací stôl vhodný do
študentskej izby. Inf.: č. t.
0911 305 424.
1/19-P
Prijmeme
lekára
do
všeobecnej
ambulancie,
nadštandardný plat, TPP,
alebo dohoda. Inf.: č. t.
0904 115 676
1-19-R
Výkup parožia. Inf. č. t.
0904 834 937.
3/19-R
Základná škola s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa
Kráľa 2086/2, Poprad príjme
do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka na zastupovanie počas MD. Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa,
učiteľstvo AJ, alebo ukončená
štátna skúška z AJ, plat od 759
€, termín nástupu február 2019.
Požadované doklady: žiadosť
o prijatie do pracovného pomeru, súhlas so spracovaním
osobných údajov, profesijný životopis. Inf.: č. t. 052/772 28 06,
0910 890 473, e-mail: zsvelka@
zskralapp.edu.sk
6/19-R

•
•
•

Vrtuľník pomáhal
Posádka LZZS bola v sobotu
privolaná na pomoc zranenému lyžiarovi na zjazdovku Čučoriedky vo Vysokých Tatrách.
Zásah sa uskutočnil v spolupráci s Horskou záchrannou
službou, ktorá 27-ročného
lyžiara po ošetrení priviezla k
vrtuľníku. Posádka pacienta
s fraktúrou predkolenia previezla na letisko v Poprade.
Odtiaľ ho privolaná posádka
RZP zaviezla do popradskej
nemocnice.
(zhj)
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Štefan Harabin – kandidát na prezidenta Slovenskej republiky:
„Za Slovensko, tradície a právny štát.“
KTO JE ŠTEFAN HARABIN

Začnime od mena. HRABINA je hrabový porast alebo hrabové drevo. Stačí
však prehodiť jedno písmenko a zo slova hrabina je HARABIN. Harabin
má meno od hrabu, mohutného listnatého stromu, ktorý poskytuje cenné
tvrdé drevo, najtvrdšie, aké u nás rastie. Pre svoju odolnosť je hrabové drevo vhodné na výrobu pracovných nástrojov. A odolný je aj Štefan Harabin.
Sám seba charakterizuje ako veľmi pracovitého človeka, ktorý sa nepoddáva. Je zásadový a spravodlivý.

Vnúčik je dnes najväčšou radosťou.

Rodná Ľubica.
Narodil sa 4. mája 1957 v Ľubici, je najmladší z desiatich súrodencov. Už
ako malý chlapec veľa čítal, s rovnakým zanietením aj športoval - venoval
sa futbalu a stolnému tenisu. Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku študoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štúdium dokončil v roku 1980 a začal vykonávať sudcovskú prax ako
justičný čakateľ Krajského súdu v Košiciach.

S rodičmi ako trojročný.
Sudcom z povolania sa stal v januári
1983 a pôsobil na Okresnom súde
v Poprade. Od roku 1990 pracoval na Krajskom súde v Košiciach
a v roku 1991 ho zvolili za sudcu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V rokoch 1996 - 1998 bol
predsedom trestného kolégia nášho
vrcholného orgánu výkonu súdnictva a v rokoch 1998 - 2003 bol
predsedom Najvyššieho súdu SR.
Od júla 2006 bol tri roky ministrom
spravodlivosti a podpredsedom
slovenskej vlády. V júni 2009 ho
Súdna rada SR opäť zvolila za predsedu Najvyššieho súdu SR a túto
funkciu vykonával do roku 2014.

Štefan Harabin je ženatý s Gabrielou Harabinovou, má štyri deti a zatiaľ jedného vnuka. Na prvom mieste je uňho rodina a snaží sa, aby bolo čo najmenej nespravodlivosti, preto často „pláva proti prúdu”. Na ľuďoch si najviac
váži ľudskosť, empatiu a zmysel pre humor. Neznáša zákernosť a zaliečanie.
Jeho vzorom je jeho nebohý otec. „Často si spomínam, ako dokázal pomôcť
iným, aj za cenu nasadenia vlastného života.“ Aj z toho pramení rozhodnutie kandidovať na najvyššiu ústavnú funkciu v štáte: „Milujem slovenský národ, je to veľmi skúšaný ľud. Nie som jeho sudcom, chcem byť jeho srdcom
a svedomím, budem zo všetkých síl zápasiť, aby medzi všetkými bez rozdielu
panovali spravodlivosť, zmier, vzájomná láska a úcta. K tomu nevyhnutne
potrebujeme opätovne vzkriesiť naše národné povedomie a rozvíjať múdrosť
a tradície našich predkov.“
Volebný program Štefana Harabina, nezávislého ľudového kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, je zrozumiteľný s jasným odkazom: Za Slovensko, tradície a právny štát. Celý volebný program nájdete na stránke www.
harabin-2019.sk

Prvé sväté prijímanie.

S manželkou na audiencii u pápeža Benedikta XVI.

Maturant gymnázia v Kežmarku.

S deťmi pred rokmi.

Ministri spravodlivosti vlád V4
vo Vysokých Tatrách.
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Líšky sa pobili o prvé miesto s Prešovom

Popradské hokejistky
odohrali po mesiaci prvý ligový zápas
v novom roku a to
v sobotu na domácom ľade. Navyše, s Prešovom to
bol priamy súboj o líderskú stoličku
v základnej časti a opäť rozhodovali
maličkosti.
Popradské líšky hrajú aj v tejto sezóne ženskej hokejovej Extraligy o najvyššie priečky aj napriek tomu, že sa
pred sezónou zišiel najmladší káder
za posledné roky. O prvé miesto dlhodobej časti tuho bojujú s najväčším
favoritom z Prešova a zápasy s ním sú
vzácne vyrovnané. Posledný vzájomný odohrali zverenkyne Ivana Bednára na domácom ľade v sobotu 19.
januára. Pri vyrovnanom počte bodov
a obrovskom náskoku pred zvyšnými
súpermi išlo o to, kto pôjde do play-off

„Zápasy s Popradom sú vždy vyrovnané a nemajú favorita. Aj dnes sa to
potvrdilo. Prvá tretina bola z našej strany veľmi dobrá, no v tej druhej sa nám
nedarili presilové hry. Posledná tretina
bola v našej réžii, no a v predĺžení sme

z prvého miesta. Zápas sa v riadnom
hracom čase skončil nerozhodne 2:2,
pričom domáce hráčky museli dvakrát
doháňať jednogólovú stratu. V predĺžení sa šťastie priklonilo na stranu
Prešova a ten zvíťazil pod Tatrami 3:2.

Basketbalistkám vstup do nadstavby nevyšiel

Popradské basketbalistky odohrali
minulý týždeň netradične v piatok
úvodný zápas nadstavbovej
skupiny 5-8. Na domácej
palubovke sa však museli
skloniť pred dobre pripraveným súperom a Slovanu
Bratislava podľahli o štyri
body 61:65.
Popradčankám ušla najmä
prvá štvrtina, v ktorej zaznamenal súper úctyhodných 25
bodov. Vo zvyšných úsekoch
hry už mali mierne navrch
domáce hráčky, ale na víťazstvo to nestačilo. „Dievčatá
pristúpili k zápasu tak, akoby
bol už vopred vyhratý. Mali
sme problém hneď od začiatku
plniť taktické pokyny. Súpera
sme posadili na koňa. Bratislavčankám padli aj niektoré
šťastnejšie koše, my sme naopak zahadzovali aj čisté šance.
Neostáva mi nič iné, iba zablahoželať súperovi k víťazstvu,“
uviedla po zápase trénerka
BAM Poprad Tatiana Gallová.
Popradčanky budú hrať

v sobotu 26. januára v Nitre,
doma sa predstavia opäť netradične, a to v nedeľu 3. februára o 18. hodine proti Banskej Bystrici.
Výsledok: 1. kolo nadstavby 5-8 v piatok 18. januára
BAM Poprad - BK Slovan
Bratislava 61:65 (31:41), najviac bodov BAMP: Dominika Rusiňáková - 22.
Program: 2. kolo nadstav-

by 5-8 v sobotu 26. januára
o 19.30 hod. BKM UKF Nitra - BAM Poprad. (mav)

Tabuľka nadstavby 5-8
1. Nitra

Z

V

P

B

7

5

2

12

2. BAM Poprad

7

5

2

12

3. Slovan BA

7

3

4

10

4. B. Bystrica

7

1

6

8

Z kuchyne BAM Poprad
Žiačky: v sobotu 19. januára Poprad - Ružomberok 35:55
a 26:43. St. mini žiačky: v sobotu 19. januára Krompachy Poprad 15:43 a 11:60.

V sobotu 19. januára sa v Aréne Poprad odohral 27. ročník
halového futbalového turnaja
O pohár primátora mesta Poprad pre hráčov do 15 rokov.
Tréneri domáceho FK Poprad
vyskladali až tri tímy, ktoré bojovali o trofej s Lipanmi, Rožňavou, Košicami a Liptovským
Hrádkom. Z víťazstva sa tešili
„ružoví“, pred Lipanmi a Košicami. FOTO - Marek Vaščura

boli šťastnejší,“ hodnotil tréner ŽHK
2000 - Šarišanka Prešov Róbert Marton. „Vyzerá to tak, že domáce prostredie nikomu z nás nepraje. Nešlo nám
o prvé miesto, ale skôr o to, aby sme sa
po dlhšej prestávke dostali rýchlo do
hry. V zápase boli rozhodujúce presilovky a oslabenia,“ pokračoval tréner
Popradských líšok Ivan Bednár. „Bolo
to vyrovnané, ale zápas poznačila dlhá
prestávka. Dostávali sme sa pomaly do
tempa. Motivácia bola vysoká, ale nie
je rozhodujúce, kto pôjde do play-off
z prvého miesta. Máme mladé dievčatá
a každým zápasom sa učíme,“ dodala
kapitánka Popradu Bianka Šuliková.
Popradčanky budú dohrávať zápas
16. kola v sobotu 26. januára v Košiciach, 2. februára pocestujú do
Martina a až v sobotu 16. februára
ukončia základnú časť domácim súbojom proti Zvolenu.
(mav)

HK Poprad

Hokejisti
HK
Poprad odohrali v uplynulom
týždni tri zápasy
na ihriskách súperov a vo všetkých bodovali.
Kamzíci vyhrali minulý
týždeň v utorok v Spišskej
Novej Vsi nad Liptovským
Mikulášom 1:0, v piatok 18.
januára triumfovali 5:3 na
ľade Nitry a v nedeľu 20. januára prehrali v Trenčíne 1:2
po samostatných nájazdoch.
Už v piatok 25. januára
privítajú zverenci Romana
Stantiena o 17. hodine na
svojom ľade Budapešť.
Výsledky Tipsport Ligy:
43. kolo v utorok 15. januára L. Mikuláš - Poprad 0:1
(0:0, 0:0, 0:1), gól Popradu:
45. Lukáš Paukovček (D.
Bondra, J. Ťavoda). Predohrávka 47. kola v piatok 18.
januára Nitra - Poprad 3:5
(1:0, 2:4, 0:1), góly Popradu: 24. Daniel Brejčák, 25.
Marek Zagrapan (S. Takáč,
P. Svitana), 35. Samuel Takáč
(M. Zagrapan), 38. Lukáš

Paukovček (D. Bondra, P.
Svitana), 54. Radoslav Macík (D. Brejčák). 45. kolo
v nedeľu 20. januára Trenčín
- Poprad 2:1sn (0:1, 1:0, 0:0
- 0:0, 1:0), gól Popradu: 2.
Keni Karalahti (L. Paukovček, D. Bondra).
Program Tipsport Ligy:
46. kolo v piatok 25. januára
o 17. hod. Poprad - Budapešť, dohrávka 44. kola v nedeľu 27. januára o 16. hod. B.
Bystrica - Poprad.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre

B

1. Zvolen

47 25 6

6

10 159:106 9 3

2. B. Bystrica

47 26 5

5

11 160:115 9 3

3. Košice

47 27 3

5

12 157:110 9 2

4. HK Poprad 47 24 6

3

14 137:119 87

5. Nitra

47 24 5

4

14 174:118 8 6

6. N. Zámky

47 22 4

4

17 124:111 7 8

7. Trenčín

47 21 5

3

18 119:110 7 6

8. Miškovec

47 18 6

5

17 124:127 7 1

9. Budapešť

47 14 3

6

24 134:163 5 4

10. Detva

47 14 3

6

24 125:156 5 4

11. L. Mikuláš 47 15 2

3

27 117:145 5 2

12. Žilina

47 9

7

3

28 125:177 4 4

13. SR 20

24 0

0

2

22 30:128

Z kuchyne HK Poprad

Juniori (Nadstavbová časť A): v sobotu 19. januára Košice
- Poprad 0:3. Dorast: v sobotu 19. januára Poprad - B. Bystrica 3:4pp a v nedeľu 20. januára Poprad - B. Bystrica 9:3.
Kadeti (o majstra): v sobotu 19. januára Poprad - Nitra 1:2 a v nedeľu 20. januára Poprad - Prievidza 4:4. St.
žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): v sobotu 19. januára Košice
- Poprad 8:3. St. žiaci 7.r. (Nadstavba 1-5): v sobotu 19.
januára Košice - Poprad 8:6. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba
1-5): v stredu 16. januára Poprad - Košice 5:1. Ml. žiaci 5.r
(Nadstavba 1-5): v stredu 16. januára Poprad - Košice 7:6.

2
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FK Poprad

Futbalisti FK Poprad
pokračujú v hernej príprave na jarnú časť II.
ligy v rýchlom slede.
V sobotu odohrali zverenci Mareka Petruša dvojzápas vo
fortunaligovej Podbrezovej.
Bola to príležitosť otestovať čo najviac adeptov na dres prvého tímu.
Obaja súperi vytvorili dve družstvá
a odohrali dva prípravné zápasy.
V oboch sa zrodila remíza 1:1. V tom

prvom sa o jediný gól Popradu postaral Erik Streňo, v druhom skóroval
Lukáš Horváth.
Bližšie k domovu budú Popradčania v ďalšom prípravnom zápase. V sobotu 26. januára budú hrať
v Tatranskej Lomnici proti Banskej Bystrici o 12. hodine. V utorok 29. januára pocestujú popradskí orli do Vítkovíc, kde by sa mal
zápas s domácim tímom začať o
11. hodine.		
(ppv)

V nedeľu 20. januára sa v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese uskutočnil 6. ročník verejných pretekov v behu na lyžiach pod názvom Štrbské
bežky, ktorých sa opäť zúčastnili členovia hudobnej skupiny No Name a viac
ako 300 bežkárov zo Slovenska a Česka. Na poludnie si 88 pretekárov vyskúšalo novú prekážkovú trať SnowKidz kros šprint, ktorú najrýchlejšie zvládol
Pavol Štrba z ŠKP B. Bystrica. Ženský šprint vyhrala Barbora Klementová
z KL Nováky. Tá triumfovala aj na najdlhšej trati s hromadným štartom spoločne s Petrom Mlynárom z ŠKP V. Tatry.
FOTO - Martin Smolka

Športovec roka 2018

Popradčania už čoskoro spoznajú
najúspešnejších športovcov nášho
mesta za rok 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 6.
februára o 14. hodine v Dome kultúry.
Mesto Poprad oslovilo spolu 69
športových klubov pôsobiacich v na-

šom meste so žiadosťou o návrh na nomináciu tých najlepších. Nominácie
kluby posielali do kategórií najúspešnejší športovec, športový kolektív
a tréner roka 2018 a to z radov mládeže
i dospelých. O víťazoch rozhoduje odborná komisia, ktorá po prvýkrát zasadala v pondelok 21. januára. (ppv)

Minulý týždeň v stredu a vo štvrtok sa v telocvičniach ZŠ Komenského a ZŠ
Francisciho konalo 1. kolo 9. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad v minibasketbale najmladších žiakov a žiačok. V trojčlennej skupine A na pôde ZŠ Komenského sa v stredu najviac darilo zmiešanému družstvu ZŠ Jarná, takisto
v trojčlennej skupine B na Francisciho ulici zvíťazilo domáce družstvo. Po troch
kolách sa tí najlepší približne o tri mesiace stretnú vo veľkom finále. Spestrením
tohtoročnej edície sú aj súťaže zručností.
FOTO - Marek Vaščura

20. 2. a 21. 2. / 19.00 POPRAD
23. 2. / 19.00 BARDEJOV

ppoprad
aréna

športová
hala mier

športová hala
27. 2. / 19.00 PREŠOV mestská
aréna
2. 3. / 19.00 MICHALOVCE chemkostav

19

Turné 20

Štyri mesiace pred vhodením úvodného buly Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach dorazil do dejiska šampionátu jeden
z jeho neodmysliteľných účastníkov - maskot Macejko, ktorý vystriedal vlka
Gooolyho. Nového maskota pokrstili v sobotu 19. januára na Námestí MS
1970 na Štrbskom Plese.		
FOTO - 2019 IIHF MS/Ján Súkup

Krátko zo športu

•

SLOVENSKÁ plavecká federácia
v sobotu 19. januára v priestoroch
pražského Forum Karlín ocenila najúspešnejších plavcov za rok 2018. Za
najlepšiu juniorku bola vyhlásená
Popradčanka Tamara Potocká z KP
AquaCity Poprad.
V PIATOK 25. januára sa od 9.

•

hodiny v telocvični Obchodnej akadémie v Poprade uskutoční Okresné
a krajské kolo v aerobik - maratóne
stredných škôl pre dievčatá, ale aj
chlapcov z okresu Poprad.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
sa dnes, t. j. v stredu 23. januára
predstavia v Iskra Aréne o 18. hodine proti Interu Bratislava v rámci 24.
kola SBL. V sobotu 26. januára pocestujú do Handlovej.
(ppv)

•

www.novascena.sk
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KOBERCE•VINYL•LAMINÁTOVÉ PODLAHY•ZÁCLONY•TAPETY

HĽADÁME
FRANCHISE
PARTNEROV!
•POPRAD

•LIPTOVSK Ý MIKULÁŠ
•SPIŠSK Á NOVÁ VES
POZ Ý VAME VÁS na prezentáciu nášho franchisového konceptu
29. januára 2019 v Hoteli Európa v Poprade!
Účasť na základe registrácie na e-mailovej adrese: csader.zs@diego-slovakia.sk

PROGRAMÁTOR
OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH
STROJOV A ZARIADENÍ

OBRÁBAČ
KOVOV
STROJNÝ
MECHANIK
STROJÁR

DUÁLNE
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MECHANIK
POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

GRAFIK

DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
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