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Mnohí žiaci sa na známky
pozreli až po prázdninách
V piatok bol oficiálny termín, kedy
aj popradské základné školy mali
svojim žiakom rozdávať polročné
výpisy klasifikácie. V troch školách
tento proces narušil štrajk učiteľov.
Žiaci sa k svojim polročným známkam dostali až po prázdninách.
„V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je v tomto školskom
roku 4 250 žiakov. Do štrajku sa zapojili
tri základné školy - ZŠ s MŠ F. Kráľa,
ZŠ s MŠ Dostojevského a Spojená škola Letná. Tieto školy neodovzdávali v
piatok výpisy klasifikácie, keďže ich v
zmysle zákona pripravujú triedni učitelia a mnohí vstúpili do štrajku. Rodi-

čom oznámili, že výpisy budú dostávať
po polročných prázdninách v utorok 2.
februára na Letnej a Dostojevského. Vo
Veľkej ešte učitelia neoznámili návrat
do práce, no v prípade záujmu riaditeľ
informoval rodičov o známkach podľa klasifikačných poriadkov,“ uviedla
vedúca oddelenia školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová
a dodala: „Z celkového počtu žiakov v
piatok nedostalo výpisy klasifikácie približne 1 430 žiakov. Ani jedna škola sa
nestretla so sťažnosťou rodičov ani žiadnym problémom v súvislosti s výpismi.“
Jednou z popradských škôl, ktoré sa do
štrajku učiteľov nezapojili, je ZŠ s MŠ

na Jarnej ulici. „U nás je 640 žiakov.
Výpisy dostali všetci, okrem tých, ktorí
študujú v zahraničí. Máme niekoľkých
žiakov, ktorí neprospeli a máme dokon-

Učitelia vytvorili živú reťaz

ca aj dvoch neklasifikovaných žiakov,
ktorí neboli klasifikovaní z dôvodu dochádzky,“ povedal riaditeľ ZŠ s MŠ na
Jarnej ulici Ján Košťálik.
(mav)

Novoročné stretnutie
s prezidentom

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko sa zúčastnil novoročného stretnutia predstaviteľov Združenia miest a obcí
Slovenska s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom
Kiskom. Prezident pred prítomnými zdôraznil potrebu
zlepšovania pravidiel a zákonov nevyhnutných pre efektívnu činnosť samospráv. Rovnako zdôraznil potrebu Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania v základných školách.
„Prezident na nás apeloval, aby sme ako ľudia v regiónoch
urobili pre zvýšenie úrovne základného školstva maximum,“
doplnil primátor Popradu.			
(mag)

Prvú viditeľnú známku
protestu učiteľov v Poprade
sme zaregistrovali v pondelok popoludní na Námestí
sv. Egídia. Približne 260
pedagógov, žiakov a rodičov z Popradu a širokého
okolia vytvorilo živú reťaz
a tým vyjadrilo podporu
štrajkujúcim učiteľom na
celom Slovensku.
„Je to spontánna akcia

učiteľov, ktorí vnímajú, čo
sa okolo nich deje. Nie sú tu
len zástupcovia popradských
škôl, ale prišli aj zo Svitu,
Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, či dokonca z Liptova,“
uviedol jeden z iniciátorov
protestnej akcie Daniel Damer zastupujúci SPŠ v Poprade. „V našej škole podporu
štrajku vyjadrilo 46 z 51
učiteľov. O konkrétnej forme

štrajku budeme ešte diskutovať, nakoľko chápeme, že pre
bežného učiteľa ostať doma
týždeň je nadštandard. Budeme voliť spôsob, aby sme
vydržali čo najdlhšie, a aby
nás to nezruinovalo. Akcia
bola aj ukážkou toho, že Poprad nie je len spiaca krásavica, aj keď celý Východ nejako
záhadne spí,“ dodal.
(Pokračovanie na str. 4)

Hviezdou večera pri príležitosti znovuotvorenia popradského
kina Tatran bola uznávaná herečka Emília Vášáryová. Prvým
premietaným filmom bol filmový príbeh Eva Nová, v ktorom
stvárnila hlavnú úlohu. Viac na 3. str. FOTO - Marek Vaščura

Vianočná
výzdoba
v Poprade
už dosvietila

Deti môžu
prísť cez
jarné prázdniny
do CVČ

Richard
Rapáč
zatiaľ ostáva
v Poprade

Viac na str. 2.

Viac na str. 5.

Viac na str. 10.
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Stručne

V PONDELOK 8. februára
sa začína Valentínska kvapka
krvi 2016, ktorá potrvá do 11.
marca. Motívom tohtoročnej
kampane je heslo „Rozdajme
sa pre druhých“.

•

ZASADNUTIE komisie
sociálnej, bytovej a zdravotnej
pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Poprad sa uskutoční
dnes 3. februára na mestskom
úrade.
POPOLCOVÁ streda alebo škaredá streda je v rímskokatolíckom liturgickom
kalendári prvý deň pôstneho
obdobia. Jej termín pripadá
na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi
pripadá Popolcová streda na
46. deň pred Veľkonočnou
nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín
každý rok mení. Tento rok
bude už skoro 10. februára,
pretože Veľká noc je na konci
marca.
MIMORIADNE vydanie
novín Poprad prináša čitateľom cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy so
zmenami, ktoré vstúpili do
platnosti 17.januára 2016.
Predáva sa vo všetkých novinových stánkoch a vo vybraných predajniach potravín
v cene 0,50 €.
KONTRAKTAČNÝ deň
cvičných firiem sa uskutoční v Obchodnej akadémii
v Poprade zajtra 4. februára.
25 ROKOV Karpatskonemeckého spolku na Slovensku - Miestna skupina Poprad
je názov výstavy, ktorá bude
sprístupnená verejnosti v piatok 5. februára o 16. hod.
v Podtatranskej knižnici na
sídlisku Západ.
V TATRANSKEJ galérii
v Poprade bude v piatok 5.
februára o 17. hod. sprístupnená výstava poľského architekta Jakuba Szczesnyho
s názvom Keret House ... Ako
zabývať škárku. Autorove práce sa vyznačujú výnimočnou
kreativitou a vtipom i tam,
kde iní architekti s ohľadom
na množstvo nepriaznivých
okolností strácajú motiváciu.
VÝSTAVU kníh, fotografií
a reprodukcií The Beat Generation v slovenských a českých
vydaniach si záujemcovia
môžu pozrieť v Kníhkupectve Christiania na Nám. sv.
Egídia v Poprade do 27. februára 2016.
(ppš)
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Vianočná výzdoba v Poprade už dosvietila

Tradičnou pýchou Vianoc
v Poprade je každý rok vianočná výzdoba mesta. Aj
v roku 2015 sa slávnostne
rozsvietila počas príchodu
Mikuláša na Námestie sv.
Egídia. Sviatočnú atmosféru si Popradčania užívali
netradične o čosi dlhšie ako
boli zvyknutí. S demontážou výzdoby sa začalo až začiatkom tohto týždňa.
„Mesto Poprad ako jedno
z centier cestovného ruchu
pod Vysokými Tatrami využilo
možnosť prezentácie prostredníctvom atraktívnej svetelnej
výzdoby pre domácich i návštevníkov
prichádzajúcich
v rôznych obdobiach. Z výzdoby sa potešila aj rusky hovoriaca klientela, ktorá pod Tatrami
oslavovala príchod Nového
roka a nemenej dôležitá bola
aj poľská klientela, ktorá v našom regióne prázdninuje
prakticky od polovice januára.
Dôležitým faktom, kvôli ktorému bola výzdoba ponechaná

v prevádzke presne do konca
januára, bolo zároveň zistenie presnej mesačnej spotreby
elektrickej energie pre potreby budúceho efektívnejšieho
nastavenia výzdoby,“ uviedol
komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda
a dodal: „Verejné osvetlenie
na Námestí sv. Egídia svietilo
v čase trvania vianočnej výzdoby vo výluke, to znamená
v najúspornejšom funkčnom
režime, kedy svietil len jeden z
troch osvetľovacích bodov.“
Aj podľa niekdajších tradícii sa vianočná výzdoba v domácnostiach nechávala až do
Hromníc, čiže do 2. februára.
Radnica chcela dopriať tento
zážitok Popradčanom rovnako dlho. „Naša výzdoba patrí
medzi najkrajšie na Slovensku,
preto sme chceli, aby si to užili
nielen obyvatelia mesta, ale aj
návštevníci, ktorí do Popradu chodia. Aj ja mám doma
stromček postavený až do
Hromníc,“ povedal primátor

O pacientov bude postarané

V týchto dňoch neštrajkujú len učitelia. V súvislosti
so štrajkom v prešovskej
Fakultnej nemocnici s poliklinikou poskytli riaditelia regionálnych nemocníc
v kraji informácie o zabezpečení zdravotnej starostlivosti na území PSK.
„V prípade znefunkčnenia niektorého pracoviska
vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove
sme ochotní bezodkladne
spolupracovať a poskytnúť súčinnosť,“ zdôrazňuje
Peter Bizovský, predseda
komisie zdravotníctva pri
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a
riaditeľ Ľubovnianskej ne-

mocnice v Starej Ľubovni.
Ako dodal, zhodli sa na
tom spoločne so všetkými
riaditeľmi nemocníc, ktorí
v kraji pôsobia: „Potvrdili mi to osobne generálny
riaditeľ Nemocnice Poprad
Peter Petruš, riaditeľ Nemocnice sv. Jakuba v Bardejove Marián Petko aj
Igor Pramuk za nemocnice
v Humennom, vo Svidníku
a Vranove nad Topľou, ktoré
prevádzkuje Svet zdravia.“
V prípade, že v Prešove dôjde k redukcii lôžok,
prípadne sa pozastaví činnosť niektorých oddelení,
o všetkých pacientov bude
v plnom rozsahu postarané
v ktorejkoľvek nemocnici na
území kraja.
(vef)

Za celoživotný prínos
Primátor Popradu Jozef Švagerko sa minulý týždeň zúčastnil
na slávnostnom otvorení Medzinárodného veľtrhu cestovania
ITF Slovakiatour 2016 v Bratislave. Zároveň na podujatí prevzal za Popradčana Františka Odložilíka Cenu za celoživotný
prínos v cestovnom ruchu, ktorú mu udelila Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska. Ocenený nestor CR v našom regióne sa na odovzdaní nemohol zúčastniť, preto mu
primátor cenu osobne odovzdal na slávnostnom otvorení kina
Tatran v Poprade. Na udelenie tohto ocenenia navrhli Františka Odložilíka popradský primátor spolu so starostom Štrby
Michalom Sýkorom.			
(mag)

mesta Poprad Jozef Švagerko.
Vianočná výzdoba teda
zhasla presne o polnoci na
prelome 31. januára a 1. februára. Z ulíc mesta by mala
byť úplne odstránená do
dvoch týždňov. Vianočná
výzdoba je lákavou atrakciou a mesto si dáva záležať,
aby bola rok čo rok krajšia.
„Snažíme sa každý rok obohatiť výzdobu o nové prvky. Tie
sa obvykle najskôr zapožičajú
a podľa ohlasov obyvateľov
a návštevníkov sa predloží ná-

vrh mestskému zastupiteľstvu
na ich odkúpenie. V minulom
roku sme takto mali schválené dokúpenie svetelnej brány,
ktorá sa nachádza v parku pri
kine Tatran a pribudla aj výzdoba stromov na Mnoheľovej
ulici. V tomto roku plánujeme
zakúpiť, respektíve obnoviť
a opraviť girlandy, čo sme čiastočne riešili už aj v minulom
roku,“ doplnila Iveta Borňáková, dočasne poverená vedením odboru správy majetku MsÚ v Poprade.
(mav)

Chrípka je zatiaľ v norme

Chrípka sa u nás zatiaľ
nerozvinula, napriek tomu
je potrebná opatrnosť a pre
tých, ktorých už zmohla aj
ohľaduplnosť.
MUDr. Mária Pompová
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade
povedala: „Zaznamenali sme
chorobnosť 1462 prípadov na
stotisíc obyvateľov. Je to pokles
oproti minulému týždňu o 3
percentá. Táto chorobnosť je
primeraná ročnému obdobiu
a zatiaľ nie je zaznamenaný
epidemický výskyt akútnych
respiračných ochorení. V okrese Poprad boli prerušené prevádzky v troch školských zariadeniach z dôvodu zvýšenej
chorobnosti. Boli zachytené
aj tri laboratórne potvrdené
prípady chrípky z Národného
referenčného centra v Bratislave, ktoré boli od detí z okresu
Poprad. Bol to vírus AH1N1
-pandemický typ. Môže sa
z neho vyvinúť epidemický výskyt chrípky.
Dá sa však predpokladať, že chorobnosť sa
v priebehu tohto týždňa zvýši. Tieto čísla nie
sú zatiaľ výnimočné,
ani v Kežmarku ani
v Levoči sa chorobnosť
chrípky
nevymyká

normálu.“
Aj podľa všeobecných lekárov je výskyt chrípky v Poprade zatiaľ v norme. Horšia
situácia bola pred Vianocami,
veľké množstvo ľudí vtedy
prichádzalo aj na pohotovosť.
Ak sa vyskytnú prípady
tohto ochorenia, je to typická chrípka s bolesťami svalov a kĺbov. Najdôležitejšie
je chrípku vyležať, lekári sa
zhodujú na tom, že je lepšie obetovať pár eur, ktoré
by chorý človek zarobil, ako
privodiť komplikácie sebe aj
okoliu. Ľudia v chrípkovom,
ale aj nachladenom stave by
nemali chodiť na spoločenské
podujatia ani na miesta, kde
sa zhromažďuje veľa ľudí.
Nemali by sme zabúdať na
vitamíny v prirodzenej forme,
všetky ochranné prostriedky
- cibuľa, cesnak, bylinné čaje..
A tiež dodržiavať dávno známe - časté umývanie rúk. (kpa)
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Eva Nová „pokrstila“ kino Tatran

Po štyroch rokoch opäť
otvorilo kino Tatran svoje
brány verejnosti. Vo štvrtok 28. januára sa v zmodernizovaných priestoroch
kinosály premietalo po
prvýkrát. O slovenskom
filme Eva Nová s divákmi
následne diskutoval režisér
Marko Škop a hlavná protagonistka Emília Vášáryová.
„Som šťastný muž. Trvalo to rok a to, čo sme sľúbili,
je dnes realitou,“ vyhlásil 1.
viceprimátor mesta Poprad
Igor Wzoš a pokračoval: „V
kine Tatran máme špičkovú
techniku, kvalitný zvuk a Popradčania sa môžu tešiť na
to, že legenda ožíva. Dúfam,
že tak, ako na striebornom
plátne, tak aj v hľadisku sa
budú opäť odohrávať príbehy, na ktoré budú ľudia spomínať rovnako, ako my starší
spomíname na to, čo sme
v tomto kine zažili v minulosti.“

V úvode prehovoril aj 2.
viceprimátor mesta Poprad
Pavol Gašper: „Kino Tatran
by sa malo stať životaschopným centrom kultúry priamo na námestí. Verím, že
neostane len pri premietaní,
ale manažment kina vytvorí
veľa projektov, vďaka ktorým
bude filmové umenie Popradčanom bližšie ako kedykoľvek
predtým.“
Vedúci predstavitelia mesta ešte pred samotným premietaním symbolicky poďakovali bývalým dlhoročným
vedúcim kina Júliusovi Olejovi a Eve Javorskej (na foto
dole) za všetko, čo pre kino
v minulosti urobili. Verejnosti sa zároveň predstavila
aj nová vedúca kina Ľubomíra Olejárová. „Som šťastná, že slávnostné otvorenie
kina dopadlo dobre. Verím,
že sa nám podarí obnoviť zašlú slávu kina,“ povedala.
Diváci si vychutnali strhujúci príbeh o známej hereč-

Krátke správy

fašian•govéTOHTOROČNÉ
obdobie končí v utorok

9. februára. Medzi posledné
plesy tejto sezóny patrí Učiteľský ples, ktorý bude v piatok
5. februára v Aréne Poprad,
v ten istý deň bude aj 2. ročník
Plesu optimistov v KD vo Švábovciach. V sobotu 6. februára
sa uskutoční v popradskom
hoteli Satel Farský ples kresťanských rodín a mládeže, 12.
reprezentačný ples Mercedes-Benz v Tatranskej Lomnici a
vo Svite Ples FS Jánošík.

ke, ktorá podľahla alkoholu
a po jeho skončení mohutne
tlieskali predstaviteľke Evy
Novej - Emílii Vášáryovej
v sprievode režiséra filmu
Marka Škopa. Obaja na pódiu odpovedali na zvedavé
otázky divákov. „Mám rada
malé kiná a aj v Bratislave
chodím do takého, kde sa
zmestí asi len 60 ľudí. Toto
je naozajstné kino. Verím, že
sa tu udeje mnoho prekrásnych príbehov a kino si nájde
svojho diváka,“ uviedla
prvá dáma slovenského
divadla. Režisér filmu
a dokumentarista Marko Škop spoluprácu
s E. Vášáryovou vychvaľoval. „Pani Emíliu
ľúbim a vždy bola mojou favoritkou. Pri tvorbe filmu bola odvážna
a vďačím jej za mnohé
veci,“ povedal.
Na poslednú chvíľu
prišiel do kina Tatran
aj prvý muž Popradu
Jozef Švagerko. Bolo

to však plánované. Priamo
z Bratislavy priniesol ocenenie pre Františka Odložilíka
(na foto hore vpravo), uznávaného odborníka na cestovný ruch, ktorého Krajská
organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
ovenčila titulom Osobnosť
cestovného ruchu. Udialo
sa tak počas Medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour práve
v deň otvorenia kina, ktoré si
F. Odložilík nemohol nechať
ujsť. Na pódiu vysvitlo prečo
- s Emíliou Vášáryovou ho
spája dlhoročné priateľské
puto a bolo to cítiť.
Po návrate do Popradu
sa tak primátor J. Švagerko
pridal k „sudičkám“ kina
Tatran: „Som šťastný, že sa
nám podarilo kino oživiť práve v roku, v ktorom si pripomíname 70. výročie spojenia
Popradu, Veľkej a Spišskej
Soboty do veľkého Popradu. Želám mu veľa spokojných návštevníkov.“ (mav)

Znovuotvorenie kina väčšina Popradčanov privítala
Väčšina Popradčanov sa teší, že vďaka kinu Tatran bude v centre opäť viac
kultúry v budove, ktorá je na to určená a privítajú aj nižšie vstupné a cenovú
konkurenciu oproti iným kinám. Opýtali sme sa: Aké pocity vo vás vyvolalo
znovuotvorenie kina Tatran?
Dominika Puchalová nie s pohotovostnými službami atď.,
16 r.: „Do tohto kina som teším sa, že teraz tu niečo také opäť
veľmi nechodila, ale som bude. Ako malému chlapcovi mi otec
rada, že sa znova otvára hovorieval: Keď do kostola, tak aj do
a určite niekedy prídem. kina. Fandím filmom, kinu aj kultúre
Nemám obľúbený žáner všeobecne.“
kníh ani filmov, ale rada
Dominik Stupák 19 r.: „Konečsi pozriem čokoľvek, čo bude.“
ne.
Som
nadšený,
MUDr. Jozef 66 r.: „Myslím si, že
že kino bude opäť
mám šancu zlepšiť si
funkčné. Doteraz sme
dochádzku do kina temohli chodiť len do
raz, keď už som v dôkín v nákupných cenchodku. Predtým to
trách. Kino Tatran sa
bola len rodina, všelija- mi oveľa viac páčilo, bolo pohodlké aktivity, zamestna- nejšie s dvojsedadlami, aj vstupné

bolo prijateľnejšie ako inde v meste.“
Terézia Andrášiová
70r.: „Potešilo ma to, už
dlho tu kino nebolo. Keď
mládež nemá kam ísť,
vymýšľa zlé veci, takto
môžu ísť do kina a budú
mať z toho radosť.“
Alexander Jakubec 40r.: „Dnes
už má každý počítač a akékoľvek
filmy si môže posťahovať. Ani atmosféra
kina by ma neoslovila. Dám si doma
pri telke kávu a mám
atmosféru. Skôr pre
deti by to kino mohlo byť zaujímavé, ale pre dospelých nie. Ale v podstate mi je to jedno.“
(kpa)

samospráv•ny PREŠOVSKÝ
kraj, Múzeum v Kežmar-

ku a Spišský archív v Levoči
organizujú vo výstavnej sieni
Kežmarského múzea výstavu
k 100. výročiu úmrtia prvého
röntgenológa na Slovensku
a zakladateľa nového vedného odboru rádiológie MUDr.
Vojtecha Alexandra. Výstavu
si môžu záujemcovia pozrieť
v pracovné dni od 9. do 16.
hod. do 24. marca 2016.

•

V AREÁLI Základnej
školy s materskou školou na
Dostojevského ulici v Poprade pribudli búdky a kŕmidlá
pre vtáky. Ako je potrebné sa
o operencov starať a čím ich
správne prikrmovať sa deti
dozvedeli v priestoroch environmentálnej učebne, jedinej
na Slovensku.

•

SLOVENSKÁ
lekárska
spoločnosť, Spolok lekárov Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku a Subregionálna lekárska
komora Poprad v spolupráci s
mestom Kežmarok organizujú
slávnostnú vedeckú pracovnú
schôdzu s medzinárodnou
účasťou pri príležitosti 100.
výročia úmrtia Dr. Vojtecha
Alexandra vo štvrtok 4. februára v hoteli Hviezdoslav v Kežmarku.

zo Sloven•skaOCHRANÁRI
a Poľska v spolupráci s

národným parkom v africkej
Tanzánii niekoľko rokov zakladali medveďom satelitné
obojky, na základe ktorých zistili, že na území slovenských a
poľských Tatier sa pohybuje
okolo 138 medveďov.

•

PRVÁ stavebná sporiteľňa
obhájila prvenstvo v súťaží
finančných produktov Zlatá
minca a aj za rok 2015 obsadila
prvé miesto. Ocenenie získala
v kategórii Stavebné sporenie
za produkt Online sporenie
Lišiak.		
(ppš)
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Zablahoželali januárovým jubilantom

V obradnej sieni mesta Poprad prijal v sobotu
23. januára viceprimátor
mesta Pavol Gašper tých
Popradčanov, ktorí svoje
životné jubileum oslavovali
v januári.
85 rokov oslávila Terézia
Gavalierová, Elena Housková,
Mária Jančíková, Štefan Kornaj, Imrich Lipka, 80 rokov
- Helena Szántová, Verona
Štefanovičová, Ladislav Hudáč, Andrej Krempaský, Ján
Lichvár, 75 rokov - Helena
Blašková, Justína Koritková,
Mária Kornajčiková, Božena
Luptáková, Anna Lysáková,

Vlasta Škovranová, Krista
Dzúrová, Jozef Dzura, Pavel
Hadzima, Václav Petráček, Jaroslav Šoltis, 70 rokov -Vlasta Balcárová, Lýdia Barilová,
Jozef Fečko, Mária Kocurová, Mária Kolčáková, Margita Krottáková, Magdaléna
Legutká, Justína Lopušková,
Gabriela Majerčáková, Anna
Majerčíková, Mária Mihálová, Magdaléna Ščurková,
Anna Štellmachová, Tatiana
Turčiačiková, Anna Zmoková, Mikuláš Fördös, Stanislav
Paganík, Peter Rajec, Miroslav Rožár, Jozef Teplický,
Viktor Valas (na foto). Sláv-

nostného prijatia sa nemohol
zúčastniť 85-ročný Popradčan
Vincent Blažko, ktorý venoval

Slovenská povesť očami detí

Nenašiel by si
taký neveľký kus
zeme, ako je Slovensko, kde by sa
vystriedalo toľko
krás, ako sa vystrieda na Slovensku a právom
prislúcha tomuto
kraju označenie
krásne Slovensko.
Týmito slovami
vystihol
Jozef
Cíger
Hronský
význam
súťaže
v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko,
ktorá ma v celo- V druhej kategórii sa najviac darilo piatačke Karine Kokoruďovej zo
slovenskom me- ZŠ s MŠ v Sp. Sobote (na foto vpravo).
knihami a upomienkový- javiť. Teší ma, že si vyberajú
radle 23 rokov.
V Podtatranskej kniž- mi predmetmi, Mesto Svit regionálne dejiny,“ povedala
nici v Poprade sa v stre- občerstvením pre všetkých vedúca oddelenia školstva,
du 27. januára uskutočnil účastníkov, takisto Ma- mládeže a športu MsÚ
18. ročník za účasti 25 tica slovenská a Eduard v Poprade Edita Pilárová.
Do krajského kola, ktozákladných škôl z celej Markovič. Osobitné poďapodtatranskej oblasti a 53 kovanie patrí Školskému ré sa uskutoční v Prešove
interpretov povestí rozde- úradu v Poprade, menovite postúpila z prvej kategórie
lených do troch kategórií. Emilovi Turčanovi, vďaka druháčka Soňa Janigová
Vyhlasovateľom súťaže je ktorému sa ponuka súťaže zo ZŠ Tatranská LomniMatica slovenská s podpo- dostáva do každej ZŠ v na- ca. „Vybrala som si porou mesta Poprad, Centra šej oblasti. Rovnako mrav- vesť o mátohe. Veľmi ma
voľného času v Poprade, čiu prácu vykonáva CVČ v prvé miesto potešilo, ale
či Podtatranskej knižni- Poprade, konkrétne Valika aj prekvapilo,“ prezradila.
ce. „V porovnaní s pred- Vasilková, sústreďovaním V druhej kategórii triumchádzajúcimi
ročníkmi prihlášok a tvorbou diplo- fovala piatačka Karina Kokoruďová zo ZŠ v Spišskej
nám pribúdajú chlapci. mov pre víťazov.“
Slovenská povesť je v po- Sobote. „Povesť je pre mňa
Stalo sa už pravidlom, že
deti vystupujú v krojoch daní žiakov základných škôl zaujímavá, pretože hovoa používajú rekvizity, čo stále živá. Výkony predná- rí o Slovensku, ktoré mám
je však iba doplnok, nie šajúcich boli toho dôkazom. rada,“ uviedla. V tretej
rozhodujúce pri hodnote- „Čo sa týka spisovnosti, gra- kategórii zvíťazil siedmak
ní,“ uviedla predsedníčka matiky a výberu, je to u súťa- Oliver Beťko z 8. roč. gymmiestneho odboru Matice žiacich z roka na rok lepšie. Tu názia Spojenej školy D. Taslovenskej v Poprade Ľud- sa hodí mimika, gestikulácia, tarku v Poprade. „Šaliansky
mila Hrehorčáková a do- dramatizácia, aj rekvizity. Je Maťko je dobrý v tom, že tu
dala: „18. ročník významne to akoby divadlo jedného her- môžem zapojiť aj herecké
podporilo mesto Poprad ca a deti sa mohli naplno pre- nadanie,“ uzavrel. (mav)

mestu Poprad k jeho výročiu
báseň s názvom Náš domov.
Na podujatí sa zúčastnila aj

70- ročná Žofia Kubicová,
ktorá svoje narodeniny oslávila už v decembri.
(ppš)

Učitelia vytvorili reťaz

(Dokončenie zo str. 1)

Popradskí učitelia sa rozhodli konať. „V piatok sme sa
viacerí stretli úplne náhodne
a vytvorili sme iniciatívu popradských učiteľov. Toto je
prvá z podporných aktivít,
ďalšia bude v stredu, kedy sa

stretneme v obchodnom centre
na námestí pri neformálnom
stretnutí učiteľov s verejnosťou
o 17. hodine,“ informovala
ďalšia z iniciátorov protestnej akcie Gabriela Turanová
zastupujúca ZŠ s MŠ Dostojevského.		
(mav)

Kentucky oslavovalo dvadsiatku

Country skupina Kentucky pôsobí na country tanečnej scéne od roku 1996.
V súčasnosti ju tvoria dve
zložky - Kentucky a MiniKentucky, ktoré sa skladá z
prípravky a detí.
Sedemnásť rokov bolo
Kentucky aktívne. Vznikali choreografie, chodili na
súťaže, festivaly. Posledné tri roky je
však
skupina pasívna a
Kentucky je
skôr niečo ako
životný štýl.
Ľudia, ktorí
v nej tancovali majú svoje
rodiny, deti
a prácu, už
by sa nemohli
stretávať tak, ako kedysi.
Kamarátstva, ktoré vznikli
v tanečnom súbore spolu
so spomienkami a náladou
udržujú a občas sa stretávajú, aj keď už netancujú.
Dcéra zakladateľky Katarína Ďurišová povedala:
“O tom bol sobotný Country bál, udržať myšlienku,
náladu, a možno, keď naše
deti dorastú, budú tancovať.
Kentucky nie je úplne mŕtve,

udržuje sa, dá sa povedať, že
máme taký zimný spánok.
Počas rokov našej existencie
sme sa stretli s problémom
asi každého tanečného súboru - chýbali nám chlapci,
ktorí sa viac orientujú na
športy.“
Do súboru noví tanečníci
neprichádzali, a tak si odchod starších
tanečníkov
vynútil zmenu.
Museli upustiť
od klasických
párových country tancov.
V skupine ostal jediný tanečník a súbor
sa vydal cestou
moderného
country, tzv.
„Line dance“,
ktoré dnes tvoria podstatnú
časť ich repertoáru.
V súbore sa za 20 rokov
existencie vystriedali štyri
generácie tanečníkov. Bolo to
približne sto ľudí.
Ich hlavným cieľom je
prinášať divákovi kvalitný
zážitok a radosť a rozdávať myšlienku priateľstva
a lásky k tancu nielen v našom meste a okolí, ale aj vo
svete.		
(kpa)
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Po Vianociach sa útulok opäť zapĺňa

Býva už zvykom, že po
vianočných sviatkoch mávajú pracovníci Mestského
útulku Poprad viac práce.
V tomto období im pribúdajú v kotercoch nechcení
chlpáči, ktorých sa z rôznych dôvodov ich predošlí
majitelia zbavili.
„23. decembra k nám priniesli dve šteniatka a na
Štedrý deň sme jedno našli
priviazané pred útulkom.
Takto nám počas sviatkov
pribudlo desať šteniat, ale aj
dospelé psy, ktoré boli priviazané o bránu alebo vyhodené

v meste. Momentálne máme
27 psíkov, z toho je šesť v dočasnej opatere,“ priblížila
stav zamestnankyňa Mestského útulku Poprad Viktória Paperáková. Napriek povianočnému zhonu sa však
stále nájdu ľudia, ktorým nie
je život opustených psíkov
ľahostajný. „Od septembra,
odkedy mesto prebralo útulok, sme zaznamenali omnoho vyšší záujem o adopciu
psíkov a od tohto obdobia
sme ich adoptovali už vyše
50. Sú v rodinách v Poprade,
rôznych častiach Slovenska,

Brušné tanečnice
vlnením rozvírili vzduch

Tanečné stvárnenie noci
v podaní orientálnych tanečníc z Bella Arabia potešilo v sobotu večer divákov v popradskom Dome
kultúry. Explózia tanca/
Pri mesačnom svite bol tanečný program, ktorým sa
tieto vlnivé tanečnice predstavili.
História brušných tancov
v podobe, v akej sa teraz prezentuje, siaha do 40-tych rokov 20. storočia, kedy Badia
Masabni, ktorá sa označuje
za matku orientálnych tancov, založila Casino opera.
Tam vzdelávala tanečnice,
ktoré takto bavili publikum.
V poslednom čase sa tieto
tance modernizujú, pripájajú sa nové štýly, ktoré sú pre
súčasného diváka zaujímavejšie.
Pôvod brušných tancov
siaha až do Egypta. Tieto
ladné pohyby často súviseli
s náboženskými rituálmi,
s tancami plodnosti, s mystickými tancami a s uctievaním rôznych bohov. Vyvíjali
sa postupne a inšpirovali sa
všade a zo všetkého.

Vedúca tanečnej skupiny
Bella Arabia Linda Kolcúnová povedala: „Stále chceme vystupovať pod hlavičkou Explózia tanca a svetla.
Chceme, aby to bola značka,
ale vždy to bude inak zamerané. Myšlienka našej show
by mala byť vždy iná pre
diváka, aby sme sa neopakovali.“
Brušné tance prebúdzajú ženskosť, oblasť panvy
je najviac v pohybe a práve
tam je ženská energia. Tento
druh tanca je istým spôsobom cvičením, zapájajú sa
svaly, ktoré bežne nepoužívame. Telo sa spevňuje, rozhýbu sa energie, uvoľňujú sa
trapézy, stuhnuté svalstvo.
„Pri tvorbe choreografie
máme vždy veľa nápadov, ale
dlho a veľa rozmýšľame, ako
ich spraviť. Každá tanečnica
prinesie nejaký vstup, tanec
navzájom obohacujeme, aby
vystúpenie bolo kreatívne
a krásne“, dodala L.Kolcúnová. K účinkovaniu brušných tanečníc sa pridalo aj
tanečno-pohybové zoskupenie Art Danse.
(kpa)

ale aj v Čechách a dokonca
v Škótsku, či iných krajinách.
Stačí prísť do útulku a vybrať
si. Veľmi radi poradíme,“
zdôraznila V. Paperáková
a doplnila: „Pri adopcii sa
podpisuje adopčný protokol
so základnými podmienkami, aby psík nebol držaný
na reťazi alebo celoročne zavretý v koterci. Uhrádza sa
adopčný poplatok vo výške 30
eur, ktorý pokrýva základné
veterinárne ošetrenia.“
O psy v útulku je veľmi
dobre postarané. Budúci majitelia sa pri adopcii nemajú

čoho obávať. „Mesto Poprad
zabezpečilo cvičenie psíkov
pravidelne raz do týždňa.
Máme tu samičku vlčiaka,
ktorá štyri roky strážila firmu
a bola dosť agresívna, ale teraz je z nej domáci maznáčik.

Snažíme sa pripraviť psíkov
tak, aby ovládali základné
povely. Takto ľudia vidia, že
sa im venujeme a skôr si ich
dokážu osvojiť,“ doplnila Stanislava Hyrošová z Mestského útulku Poprad.
(mav)

Deti môžu jarné prázdniny zmysluplne
využiť aj v centre voľného času
Tohtoročné jarné prázdniny budú mať deti v Prešovskom samosprávnom
kraji ako prvé od 15. do 19.
februára 2016.
Centrum voľného času v
Poprade pripravilo na každý deň prázdnin aktivity pre
deti. Zamerali sa na to, aby
boli buď športového, alebo
zábavného charakteru. Deti
budú môcť napríklad denne
bezplatne navštíviť herne od
10. do 12. hod. a popoludní
od 14. do 16. hod. Nerobievajú klasický mestský tábor,
po minulé roky bol totiž
slabý záujem - prihlasovali sa väčšinou len 2-3 deti.
Rozhodli sa preto pre formu
jednorázových podujatí.
Riaditeľka CVČ Drahomíra Gavurová povedala:
„Deti sa môžu tešiť na tvorivé
dielne, „prázdniny v pohybe“
- stolný tenis, florbal, prísť si
zacvičiť na trampolíne, zahrať sa s fitloptami. Pripravili
sme aj súťaž v spoločenských
hrách: domino maratón, príp.

•

sa deti môžu naučiť hrať disgolf. Máme na to koše, taniere, či sa bude dať využiť
ihrisko, závisí od počasia.
Začiatky tejto hry vieme absolvovať vo vnútri, v našich
priestoroch.“
Hlavne chlapci majú veľký
záujem o športové aktivity
ako napr. stolný tenis, florbal. Najpočetnejšia veková
kategória, ktorá zamestná-

Policajné správy

POPRADSKÍ policajti obvinili zo zločinu lúpeže 29-ročného muža z Markušoviec a 28-ročného muža z Olcnavy. Obvinení mali v utorok 26. januára prepadnúť
na Wolkerovej ulici v Poprade 60-ročného
Popradčana. Poškodený sa bránil, no aj tak
sa lupičom podarilo utiecť aj s peňaženkou,
okuliarmi a mobilným telefónom. Nie však
ďaleko. Policajná hliadka ich zadržala pri
blízkom nákupnom centre.
Z PREČINU krádeže obvinili minulý týždeň popradskí policajti aj 48-ročného muža
z Telgártu. Obvinený nakupoval v poprad-

•

va pracovníkov CVČ, sú
deti od 10 do 14 rokov, ale
samozrejme môžu prísť aj
mladšie deti.
Nie je potrebné sa dopredu prihlasovať, stačí prísť
do CVČ na ulici Mládeže.
Podujatia budú spropagované na webovej stránke
www.cvc-poprad.sk a tiež na
výveske pre Centrum voľného času.
(kpa)

skom hypermarkete, no okrem tovaru, ktorý
si dával do nákupného vozíka, vzal z regálu
2 balenia syra a jedno balenie prezervatívov,
ktoré si vložil do vrecka bundy. Následne išiel
k pokladniam, kde zaplatil iba za tovar, ktorý
mal v nákupnom vozíku. Spôsobená škoda
bola vyčíslená na 14 eur a 27 centov. Podobného činu sa dopustil v novembri minulého
roka, kedy ukradol potravinové články, za
čo mu bola uložená bloková pokuta. Tovar,
ktorý ukradol v oboch prípadoch dodatočne
zaplatil. Obvinený muž bol zadržaný a stíhaný
bude v super rýchlom konaní.
(ppv)
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Spomínali na padlých vojakov

Pri príležitosti 71. výročia
oslobodenia mesta Poprad sa
vo štvrtok 28. januára konala
pietna spomienka v Parku
hrdinov pri železničnej stanici, ako aj pri pamätníku L.
Svobodu v Poprade.
Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili predstavitelia
mesta - prvý viceprimátor
mesta Poprad Igor Wzoš
a druhý viceprimátor Pavol
Gašper, ktorý sa ujal príhovoru. Prítomný bol tiež poslanec

NR SR Peter Šuca, ako aj zástupcovia usporiadateľa z Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade.
Spoločne s ďalšími zástupcami rôznych inštitúcií, či
združení spomínali na padlých v oslobodzovacích bojoch
počas druhej svetovej vojny aj
žiaci Základnej školy F. Kráľa
vo Veľkej a tiež početná skupina ľudí, ktorým utkveli v pamäti udalosti spred viac ako

Hlasujte za nové ihrisko

V roku 2016 vybuduje spoločnosť Lidl 10 ihrísk po
celom Slovensku pre deti vo veku 2 -12 rokov. O tom,
kde konkrétne budú postavené, rozhodne svojím hlasovaním verejnosť. Aj mesto Poprad sa zapojilo do tejto súťaže. Hlasovať o ihrisko Žihadielko sa dá na internetovej stránke https://zihadielko.lidl.sk/ do 29.
februára 2016. Podľa výsledkov hlasovania budú vybrané lokality s najvyšším počtom hlasov.
(ppš)

sedemdesiatich rokov.
Pietne spomienky sa konali minulý týždeň aj v ďal-

ších mestách a obciach
Popradského a Kežmarského okresu.
(ppv)

Otvoria výstavu o Indii

V Galérii Scherfelov dom vo Veľkej bude vo štvrtok 11. februára o 17. hod. slávnostne otvorená výstava fotografií Eriky
Litvákovej s názvom India v priestore a čase. Zorganizovala ju galéria v spolupráci s Embassy of India z Bratislavy a tiež
v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade. Záujemcovia si ju budú môcť pozrieť v pondelok, štvrtok, piatok od
8. hod. do 12. hod. a od 13. hod. do 15. hod. a v dňoch mimo
otváracích hodín po telefonickej dohode.
(ppš)

Historické osobnosti mesta Poprad

200 rokov uplynulo od narodenia sochára, výtvarného
pedagóga Karola Eduarda
(Edmunda) Alexyho (*8. 2.
1816 Poprad - †10. 5. 1880
Viedeň).
Absolvoval
gymnázium
v Kežmarku, kde ho kreslenie vyučoval Ľudovít Müller. Umelecko-priemyselnú
školu a akadémiu výtvarných
umení (od 1836) vyštudoval
vo Viedni. V roku 1838 absolvoval študijnú cestu v Taliansku a Paríži, od 1843 študoval
v Mníchove, Drážďanoch a
v Norimbergu, 1845 navštívil
Taliansko a Francúzsko. Od
1847 pôsobil v Bratislave. Za
účasť v revolúcii 1848-49 bol
väznený v Budapešti. V rokoch 1852–61 žil v emigrácii
v Anglicku. Po návrate do
Uhorska pracoval ako profesor kreslenia na reálke v Budapešti a v rokoch 1870-1877
na hlavnom kresliarskom
úrade. Do dôchodku odišiel
v roku 1879 a žil u svojho
brata Ľudovíta vo Viedni.
Od roku 1841 vytvoril desiatky drobných plastík významných osobností, napríklad hudobných skladateľov
(L. Beethovena, F. Schuberta,
K. M. Webera), vojvodcov z
15. storočia, sochy rôznych
panovníkov (anglická kráľovná Viktória, Maximilián I.,
Karol V.), busty revolucioná-

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 v snahe nezabudnúť na
ľudí a na ich činy, uverejní aj vo februári medailóny osobností spojených s naším mestom, ktoré majú okrúhle výročia.

rov a niekoľko náhrobníkov.
Podieľal sa na ornamentálnej výzdobe budapeštianskej
Reduty. Mnohé jeho diela
zdobia londýnske paláce, viacero pomníkov vytvoril pre
londýnsky cintorín Highgate.
V jeho tvorbe je dominantnou drobná kovová plastika
poznačená
klasicizmom.
Alexyho diela sa nachádzajú
v Londýne, Viedni, Budapešti, na Malte, na Slovensku v
Bratislave a v Betliari.
Magdaléna Bekessová
130 rokov by oslávil lekár,
bioklimatológ, účastník protifašistického odboja, MUDr.
Karel Amerling - (*21. 2.
1886 Praha, Česko - †8. 3.

1964 Olomouc, Česko). Pochádzal z intelektuálnej rodiny.
Po absolvovaní Pasteurovho ústavu v Paríži
pracoval počas 1. svetovej vojny v bakteriologických laboratóriách
na ruskom a srbskom
fronte. Neskôr bol asistentom internej kliniky
profesora Thomayera, známeho českého lekára a spisovateľa. Po vojne pôsobil ako riaditeľ Štátneho ústavu na výrobu
sér v Hraniciach nad Bečvou.
Bol prvým riaditeľom Masarykovej liečebne - pľúcne
chorých zamestnancov československých štátnych dráh
v Poprade - Kvetnici od 1. 4.
1921. Liečebňa bola slávnostne otvorená 6. 6. 1921. Prvé
dva roky bol aj jediným lekárom v Kvetnici, kde pôsobil
do roku 1928. Spolu so svojím
spolupracovníkom MUDr.
Mikendom z Košíc ako ftizeológ, vyšetril okolo 12 000
železničiarov a ich rodinných
príslušníkov z východoslovenskej oblasti. Urobili im

fyzikálne a röntgenové vyšetrenie pľúc, tuberkulinové
testy a skontrolovali úroveň
ich bývania. Výsledky tejto
rozsiahlej práce predniesli na
I. protituberkulóznom zjazde
v Prahe a na Svetovej hygienickej výstave v Štrasburgu.
V republike usporiadali cyklus 21 prednášok pod názvom
Pokus o sanáciu tuberkulózy
sociálne - lekárskou metódou.
Práca bola poctená cenou
Grand Prix a lekári obdržali
najvyššie francúzske civilné
vyznamenanie „Rytier čestnej
légie (Le roi de la légion)“.
Významne prispel k stavebnému rozšíreniu a modernizácii ústavného vybavenia v Kvetnici. Počas
okupácie bol účastníkom
odboja. Uväznili ho v Dachau, Buchenwalde a v Brne.
V roku 1945 sa stal profesorom internej kliniky Palackého univerzity v Olomouci.
100 rokov uplynulo od
narodenia kňaza Jozefa
Voščeka (*13. 2. 1916 Malá
Franková)
Ordinovaný bol 14. 6.
1942. Pôsobil ako rímskokatolícky kňaz v Jablonke,
vo Vysokých Tatrách (1945),
v roku 1946 ako pomocný
kňaz a neskôr (1947) ako
riadny kňaz v Spišskej Sobote.
Zuzana Kollárová

Výbuch plynovej
bomby

Leteckí záchranári zo strediska Poprad leteli v piatok
dopoludnia do obce Stráne
pod Tatrami. V obytných
priestoroch došlo k explózii
plynovej bomby, pričom štyria
ľudia utrpeli popáleniny.
Troch z nich prvotne ošetrila privolaná rýchla lekárska
pomoc. Lekár leteckých záchranárov prevzal na mieste
23-ročného muža, ktorý utrpel
popáleniny I. stupňa v oblasti
tváre a rúk. Vzhľadom na nevyhovujúce letové podmienky
nemohli ani jeho, ani ostatných
zranených leteckí záchranári
previezť na Kliniku popálenín
v Košiciach-Šaci. Pacient bol
letecky transportovaný do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.
Krátko na to, bol vrtuľník opäť
vyžiadaný na prevoz popáleného pacienta, ktorého z miesta
nehody do popradskej nemocnice previezla rýchla lekárska
pomoc. 18-ročný muž utrpel
rozsiahle popáleniny hlavy
a rúk. Jeho stav si vyžadoval
urgentný transport do vyššie
špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Po zlepšení
meteorologických podmienok
ho mohla posádka VZZS odviezť do Košíc.
(zuh)

Zásahy v horách
Minulý piatok zasahovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v
Poprade spolu s členmi Horskej záchrannej služby v oblasti Hrebienka - Záhradiek. Slovenský horolezec počas lezenia
na ľadopád spadol z výšky približne 50-100 metrov a následne ostal visieť na sedačke lana.
Pri páde utrpel vážne poranenie hlavy a chrbtice. Leteckí
spolu s horskými záchranármi
zranenému poskytli neodkladné ošetrenie. Z terénu ho
evakuovali v transportnej sieti
a vrtuľník ho previezol do popradskej nemocnice.
V sobotu zasahovala VZZS
ATE z Popradu spolu s horskými záchranármi v Západných
Tatrách v oblasti Jamnických
plies, kde si 21-ročná poľská
turistka poranila nohu. Letecky
bola dopravená do nemocnice
v L. Mikuláši. Vrtuľník VZZS
ATE zo strediska Poprad zasahoval aj v nedeľu, kedy previezol do Medical Centrum
v Jasnej 52-ročného českého
horolezca, ktorý sa počas lezenia v ľadopáde Modrý ľad v
masíve Ďumbiera pošmykol a
zranil si nohu.
(zho)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Ak sa chceš cítiť mizerne, stačí namiesto oddychu skúmať, či si
šťastný, alebo nie. 			 G. B. SHAW

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 3. februára má meniny Blažej, vo štvrtok 4. februára Veronika, v piatok 5. februára Agáta, v sobotu 6. februára Dorota,
v nedeľu 7. februára Vanda, Dobroslava, v pondelok 8. februára
Zoja a v utorok 9. februára Zdenko.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 27. januára 2016
vo Veľkej s

Katarínou Merešovou,
67-ročnou

V piatok 29. januára 2016
vo Veľkej s

Margitou Fogtovou,
84-ročnou

V sobotu 30. januára 2016
vo Veľkej s

Magdalénou Chromou,
80-ročnou

V pondelok 1. februára 2016
vo Veľkej s

Jánom Varhoľom,
79-ročným

V utorok 2. februára 2016
vo Veľkej s

Júliusom Skokanom,
71-ročným

V utorok 2. februára 2016
vo Veľkej s

Máriou Gurinovou,
85-ročnou

V utorok 2. februára 2016
v Novom Smokovci s

Jolanou Tomaškovou,
83-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 3. februára 2016
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Katarínou Lunterovou,
67-ročnou

V stredu 3. februára 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Tatianou Maskalukovou,
68-ročnou

V stredu 3. februára 2016
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Jánom Čonkom,
60-ročným

V piatok 5. februára 2016
o 13.30 hod. vo Veľkom Slavkove s

Stanislavom Kapolkom,
67-ročným

Program kina Tatran
Od 4. februára do 10. februára

4. február o 17. hod. - Filmy o meste Poprad, 5. február o 19. hod.
- Dedo je lotor, 6. február o 16. hod. - Ľadová sezóna, 6. február
o 19. hod. - Dedo je lotor, 7. február, o 16. hod. - Malý princ, 7.
február o 19. hod. - Dánske dievča, 8. február o 19. hod. - Eva
Nová, 9. a 10. február - nepremieta sa. Viac na www.kinotatran.sk.

Program kina CINEMAX
Od 4. februára do 10. februára

Dedo je lotor - o 14.30 hod.
(hrá sa len cez víkend), Alvin
a Chipmunkovia: Čiperná
jazda - o 16.40 hod., Päťdesiat odtieňov čiernej - o 18.50
hod. a o 20.50 hod., Predpremiéra - Bella a Sebastián 2:
Dobrodružstvo
pokračuje
- o 14.10 hod. (hrá sa len cez
víkend), Agenti Dementi o 15.30 hod. (hrá sa len 10.2.),
o 16. hod. (nehrá sa 10.2.), 13
hodín: Tajní vojaci z Bengházi
- o 20.40 hod., Dánske dievča -

o 18.10 hod. (nehrá sa 10.2.),
o 19.50 hod. (hrá sa len 10.2.),
BABSKÁ JAZDA - Ako byť
single - o 18. hod. (hrá sa len
10.2.), Ľadová sezóna - o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend),
Policajtov švagor - 15.20 hod.,
Lída Baárová - o 17.30 hod.,
Revenant Zmŕtvychvstanie
- o 19.50 hod. (nehrá sa 9.2.
a 10.2.), ARTMAX FILMY Taxi Teherán - o 19.50 hod.
(hrá sa len 9.2.). Viac na www.
cine-max.sk.
(ppp)

Región Vysoké Tatry založil cestovnú agentúru
Valné
zhromaždenie
OOCR Región Vysoké
Tatry v pondelok 25. januára na svojom zasadnutí jednohlasne schválilo
založenie vlastnej cestovnej agentúry pod názvom
Region Tatry Travel, s.r.o.
Spoločnosť bude mať sídlo
v Poprade. Za výkonného
riaditeľa bol zvolený Radoslav Mlynarčík.
Region Tatry Travel sa
v prvom roku bude zameriavať najmä na dve krajiny

- Veľkú Britániu a Izrael. Jej
hlavnou úlohou bude tvorba
produktových a pobytových
balíkov a následne vyjednávanie
čo
najlepších
podmienok s obchodnými partnermi a zahraničnými cestovnými
kanceláriami pre
všetkých členov
regiónu Vysoké Tatry. Spoločný produkt a zastupovanie členských ubytovacích

kapacít by agentúre malo
umožniť jednať aj s veľkými
hráčmi v oblasti cestovného
ruchu v zahraničí.
Región Vysoké Tatry je teda
prvá oblastná organizácia, ktorá
bude mať vlastnú
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej cieľom je aktívny predaj svojich členov
v zahraničí.
(mal)

Kulrúrny program mesta Poprad
Nedeľa 7. február o 10. hod. - Námestie sv.
Egídia OC Forum

POCHOVÁVANIE BASY
A FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE

Rozlúčka s fašiangovým obdobím a dopoludnie plné zábavy a sladkých šišiek s programom,
v ktorom budú účinkovať DFS LETNIČKA,
DFS VENČEK a ujo Ľubo.
Vstup voľný.
Štvrtok 11. februára o 19. hod.
DK Poprad - divadelná sála

MARTIN CASELLA

- ÍRSKA KLIATBA
- DIVADLO ARÉNA

Komédia s B. DEÁKOM, J. JACKULIAKOM,
M. MAJESKÝM, M. MŇAHONČÁKOM a J.
LOJOM. Inscenácia obsahujúca výrazy, ktoré nie sú vhodné pre divákov do 18 rokov.
Vstupné: 15 €
Nedeľa 14. február o 10. hod.
DK Poprad - Klub Zóna

VALENTÍNSKE PREKVAPENIE
/ TVORIVÁ DIELŇA Vstupné: 1 €

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 3. februára - Aduscentrum, vo štvrtok 4.
februára - Altea, v piatok 5. februára - Adus, v sobotu 6. februára - Dr. Max - OC Max, v nedeľu 7. februára - Ekolekáreň - OC Forum,
v pondelok 8. februára - Medovka a v utorok
9. februára - Ekolekáreň - OC Forum.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Altea:
Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22, Adus: Mno-

heľova 2, č. t. 428 31 34, Dr. Max - OC Max: Dlhé
hony 1, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, Medovka: Tatranské nám. 4914/8, č. t.
285 12 25.
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
Buďte opatrní pri investíciách a radšej počkajte do
polovice februára. Vtedy bude
pre vás priaznivejšie obdobie.

Uvedomíte
si, že síce
máte radi luxus a dostatok peňazí, ale najdôležitejšia je pre
vás rodina.

Niekto vám
veľmi pomôže a vy si budete môcť vydýchnuť. Vezmite si ponaučenie
zo situácie, do ktorej ste sa dostali vlastnou vinou.

V
tomto
čase si musíte dávať pozor na svoje zdravie. Hrozí vám chrípka alebo
rôzne nepríjemné virózy.

Do čoho
sa pustíte,
to vám prinesie úspech. Bude
sa vám dariť najmä v obchodných aktivitách. Môžete skúsiť
aj šťastie a kúpiť si žreb.
Vo vašom
živote
sa
všetko upokojí a naberie nový
dych. Všetko, čo vás doteraz
trápilo, sa na dobré obráti.

Budete mať
veľa príležitostí na zábavu. Dostanete
pozvanie na veselý ples alebo
karneval. Zoznámite sa s novými ľuďmi.
Momentálne
si
prajete len viac času na oddych.
Presuňte niektoré povinnosti na
iných ľudí a hneď budete mať
voľné chvíle aj pre seba.

Láska na
vás číha na
každom kroku, ale vy sa v poslednom čase sústreďujete viac
na prácu. Určite to zmeňte. Prinesie vám to šťastie.
Nejako na
vás dolieha zimné obdobie, ale čoskoro
naberiete nový dych. Bude sa
vám dariť najmä pri vybavovaní
úradných záležitostí.
Všetko budete brať
s nadhľadom a z ničoho si nebudete robiť ťažkú hlavu. Energie
vám síce ubúda, ale už budúci
mesiac sa budete cítiť lepšie.
Dostanete
lákavú pracovnú ponuku. Dobre ju zvážte,
lebo nie je všetko zlato, čo sa blyští.
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DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016

Inzercia

7. 2. 2016 o 18. hod. - Slovenské divadlo Vertigo Budapešť
- O psíkovi a mačičke

lacno drevený ob•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hrano-

Poprad - Spišská Sobota

Pre daj

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.
PP-5

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur
Inf. tel.: 0903 82 50 50/vladob@mail.t-com.sk
Predpredaj: Mestská informačná kancelária Poprad, č.t.: 16 186

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

ly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
4/16-P
Predám jalovicu - plemeno
Red Holstein, vek 13 mesiacov, váha cca 400 kg. Inf.: č. t.
0905 736 594.
5/16-P
Predám Renault Kango
1.5 dci, r. v. 2003, 160 000
km,
plechová
nadstavba, cena 1 590 €. Inf.: č. t.
0915 917 147.
6/16-P

•
•

Rô zne

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.
3/16-R
Hľadám k 62-ročnej imobilnej panej opatrovateľku. Inf.:

•

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:

č. t. 0904 222 685.

5/16-R

-čku. Inf.: č. t. 0907 516 226
po 14. hod.
7/16-R
Naučte sa, ako zaujať a presvedčiť ľudí v kurze REČNÍCTVA Toastmasters Poprad.
Inf.: č. t. 0911 351 341, 0904
864 912.		
6/16-R
Kto môže podarovať zachovalú rozťahovaciu súpravu. Vopred ďakujem. Inf.: č. t.
0944 099 423.
9/16-R
Ponúkame na prenájom 400 m2 kancelárskych
priestorov v časti Poprad východ v novozrekonštruovanej budove s inteligentným
vykurovaním,
sociálnymi
zariadeniami,
kuchynkou
a parkoviskom. Budova má
aj 250 m2 vykurovaných
skladových priestorov. Možný predaj aj celého objektu
s nájomníkmi s aktuálnou
obsadenosťou 60%, cena za
prenájom od 4,5 € m2 plus

•
•

energie, predaj za 260 000
€ bez DPH, znalecký posudok na 430 000 €. Inf.: č.
t. 0915 880 583.
8/16-R

•
•

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 odboru správy majetku 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 výhodou.

•
•

Popradská
tlačiareň
príjme na dohodu
o pracovnej činnosti
na pomocné práce
vitálneho dôchodcu.

052/7722423

POZVÁNKY

film Eu•ropeV vKINOKLUVE
Poprade sa bude zajtra

4. februára o 19. hod. premietať historická čínska dráma
s názvom Assassin.
V PIATOK 5. februára o 18.
hod. sa v popradskom dome
kultúry v Klube zóna uskutoční
prednáška Zuzany Horňákovej
na tému Archetyp v psychológii C. G. Junga.
V MC BAMBINO v Poprade sa v piatok 5. februára o 17.
hod. bude konať predstavenie
projektu Vzdelávanie tak trochu inak.
SEMINÁR s názvom Pohybové zážitkové hry intuitívnej
pedagogiky sa bude konať v sobotu 6. februára od 9. hod. v jazykovej škole Vista v Poprade.
V SOBOTU 6. februára
o 19. hod. v priestoroch kaviarne a čajovne U Vlka v Starom
Smokovci sa uskutoční prednáška s Prof. RNDr. Miroslavom Repčákom, DrSc. na tému
Fotografické dielo Divaldovcov. Prednáška je venovaná
Karolovi Divaldovi staršiemu,
portrétnemu a krajinnému
fotografovi, zakladateľovi rodinného podniku v Prešove a
prvého fotoateliéru v Starom
Smokovci.
C estovateľské
stretnutie v Art Café Groteska
v Poprade so Zdenom Horevajom na tému Východná Afrika sa uskutoční v stredu 3.
februára o 19. hod..
(ppš)

•

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad

•
•

Kúpa

Kúpim 3 až 4-izbový byt
v Poprade. Inf.: č. t. 0918 606
438.		
3/16-K
Kúpim zachovalú pojazdnú
Babettu v dobrom stave. Inf.
č.t.: 0908 254 433.
4/16-K

•

Mesto Poprad

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.

sv. Juraj prij•mePenzión
kuchára/-ku a čašníka/-

•

•

•

Požadované doklady k prihláške:

•
•

prihláška do výberového konania • overené doklady o naj•
•vyššom
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.

Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 11. februára
2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie – správa
majetku“ 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

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-9

•

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtat-

POPRAD ranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@

pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá
pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.
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Kráľovstvo ľadových sôch

Počas uplynulého víkendu sa
na Hrebienku konal 4. ročník neoficiálnych majstrovstiev sveta
v tesaní ľadových sôch Tatry Ice
Master 2016.
Po tri dni vytvorilo 12 majstrov
ľadového remesla zo 45 ton ľadu
36 sôch. „Za tri dni podujatia prišlo viac ako 22 tisíc návštevníkov,
čo nás veľmi príjemne prekvapilo.
Vsadili sme na špičkové obsadenie
a bolo to správne rozhodnutie,“ povedala Lenka Maťašovská, výkonná
riaditeľka Oblastnej organizácie CR
Región Vysoké Tatry.
Umelci sa popasovali s tromi súťažnými zadaniami. Témy Svetová
flóra sa najlepšie zhostili tímy zo Slovenska, USA a Ruska. Téma Krajina

odkiaľ pochádzam
bola kvôli nevhodným poveternostným podmienkam
bez
hodnotenia
odbornej
poroty.
Voľnú tvorbu hodnotila porota v
dvoch kategóriách.
V kategórii dizajn si
prvé miesto odniesli
Česi, druhé Holanďania a tretie Poliaci. V kategórii technické zvládnutie
témy bolo poradie Fínsko, Rusko a
Kanada. Cenu sympatie si v piatok
vybojovali Slováci, v sobotu Česi a v
nedeľu umelci zo Singapuru. Obrovský úspech vzbudili aj ľadové atrak-

TG v Google Art Projekte

cie Koloseum či Tower bridge. Treba
veriť, že počasie bude k ľadovým sochám priaznivé, aby ich mohli návštevníci Tatier obdivovať čo najdlhšie.
Vstup do areálu a tiež do Tatranského
ľadového dómu je bezplatný. (lma)

Spotrebiteľské združenia majú svoju komoru

Spotrebiteľom je každý z nás a hoci sa za svoje spotrebiteľské práva musíme denne pasovať ako konzumenti
potravín, cestujúci, pacienti v nemocniciach, v kamenných obchodoch, pri nakupovaní cez internet, pozeraní
televízie i telefonovaní, v úlohe turistov, športovcov, poistencov či pri podpise úverových zmlúv, problematike
ochrany spotrebiteľov nie je na Slovensku venovaná do-

statočná pozornosť. Aj preto v minulých dňoch vznikla
Slovenská komora spotrebiteľských organizácií (SKSO),
ktorá združuje spotrebiteľské organizácie a má za cieľ
poskytnúť im podporu. Zatiaľ má desať členov, no tento
počet nie je konečný. Novozvoleným predsedom je Roman Jurík a podpredsedníčkou Petra Vargová Čakovská
zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov Poprad.
(ppp)

Aj diela a pamiatky Tatranskej galérie v Poprade sa už dajú obdivovať
v galérii Google Art Projekt.
Google Art Projekt je zameraný na
digitalizáciu svetového kultúrneho dedičstva. Do tohto projektu sa doteraz
zapojilo 17 kultúrnych inštitúcií zo Slovenska s kolekciou dosahujúcou okolo
1 400 umeleckých diel a historických
pamiatok, ktoré tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva.
Obsah tohto projektu teda obohatil
aj reprezentatívny výber z depozitu
popradskej Tatranskej galérie. Prezentujú sa predovšetkým diela s témou Tatier,
ale aj tvorba umelcov širšieho východoslovenského regiónu a umenie slovenských a zahraničných súčasných profesionálnych umelcov. Vybrané diela sú
dostupné k nahliadnutiu aj v unikátnom
ultra vysokom rozlíšení. Návštevníci tak
môžu detailne študovať maliarske techniky majstrov. Diela sa dajú na stránke
vyhľadávať podľa mena autora, mena
diela, druhu diela, názvu múzea, krajiny,
zbierok či časového obdobia.
K dispozícii je aj virtuálna prehliadka
priestorov Tatranskej galérie aj je stálych expozícii.		
(ppš)

Darujte 2% (3%) z Vašich daní
Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane z príjmu
Nadácia
za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Nádej pre vaše zdravie
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané
finančné
prostriedky použiťpre Otorinolaryngologické
fi
oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s.,

na spolufinancovanie elektronystagmografu
určeného na komplexnú diagnostiku pacientov
so závratovými stavmi.

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich
daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno –
preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na
webovej stránke www.nemocnicapp.sk

2%

PP-1

Ďakujeme!

Nadácia Nádej pre vaše zdravie,
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144,
právna forma: nadácia

PP-12

PP-11

3. 2. 2016

Strana 10

Vedenie FK Poprad predstavilo novinky

Futbalisti FK Poprad
sú v príprave na jarnú časť DOXXbet ligy
Východ. S tímom od
začiatku trénujú aj nové posily
a vedenie klubu v piatok 29. januára tiež predstavilo ďalšie plány do
najbližšej budúcnosti.
„Vedenie FK Poprad požiadalo v závere roka SFZ o licenčné konanie na
získanie licencie Útvaru talentovanej
mládeže. To nám umožní, aby naši žiaci
a dorastenci mohli hrať prvú ligu. V A-mužstve sme posilnili realizačný tím.
Tréner si vybral za svojho asistenta Jaroslava Belejčáka, ktorý má najvyššiu
trénerskú licenciu. Klub ďalej nepočíta
s Bogdanom Rudiukom, ktorého sme
uvoľnili, nakoľko sa nepresadzoval v A-mužstve a s výkonmi v juniorke sme neboli spokojní. Veľkou stratou je odchod
Matúša Bendíka, ktorý využil študentské štipendium v Austrálii. Počítame
s tým, že po návrate sa stane platnou
súčasťou klubu, či už na pozícii hráča,
trénera, alebo funkcionára,“ zhrnul prezident FK Poprad Roman Dvorčák.
Do Popradu v závere roka zavítali
štyria zaujímaví futbalisti. Prvým je
23-ročný Poliak Szymon Gruca, ofen-

vedenie, ale aj hráči spokojní,“ uviedol.
Tretím novicom v tíme je hrotový hráč,
25-ročný Arnold Šimonek, bývalý mládežnícky reprezentant, odchovanec
Nových Zámkov a FC Nitra. Pôsobil v
Jihlave, Spartaku Myjava, ale aj v tureckom Manisaspore. V Poprade sa pokúsi o reštart kariéry. „Je to pre mňa veľká
výzva. Pokiaľ bude zdravie slúžiť, tak
verím, že budem mať tomuto klubu čo
ponúknuť. Keď som sem prišiel, bol som
milo prekvapený tým, ako to tu vyzerá
a aké plány klub má,“ skonštatoval A.
Šimonek. Štvrtou posilou v kádri FK

zívny krajný záložník, ktorý hrával v
rôznych poľských kluboch, naposledy
však pôsobil v konkurenčnom tíme
Partizán Bardejov. „Budeme sa snažiť
zo všetkých síl, aby Poprad napredoval
a budeme dávať do toho sto percent.
Podmienky sú vynikajúce a je mi tu
dobre,“ povedal. Ďalšou posilou je náhrada za Matúša Bendíka v zadných
radoch, 31-ročný Slavomír Kica, ktorý
pôsobil v Tatrane Prešov, rakúskom SC
Rabenstein a naposledy v tíme Partizán
Bardejov. „Chceme šíriť dobré meno FK
Poprad a pracovať tak, aby boli tréneri,

Kamzíci cez víkend bodovali

Vzhľadom
na
pretrvávajúce kauzy
v popradskom
hokeji dokázali uhrať hokejisti HK
Poprad v piatok prekvapujúci bod na ľade majstrovských Košíc. Nezľakli
sa svojho súpera ani v nedeľu, keď doma porazili
Piešťany presvedčivo 6:3.
V Košiciach nehral Richard
Rapáč (na foto), ktorý to cez
týždeň skúšal vo švajčiarskom druholigovom tíme
SC Rapperswil-Jona Lakers.
K dohode napokon nedošlo
a tak v nedeľu už opäť korčuľoval medzi svojimi. Do
kedy? „Boli tam dvaja Kanaďania, ktorí hrali dobre. Mal
som dohodu s Popradom, že
keď tam nebudem hrať, vrátim
sa späť. Vo švajčiarskej druhej
lige môžu hrať iba dvaja zahraniční hráči a ja som už bol
tretím cudzincom. Zatiaľ som
späť minimálne do 15. februára a potom sa uvidí,“ vysvetľoval Rapáč, ktorý strelil Piešťanom posledný gól Popradu
do prázdnej brány.
Výsledky: 43. kolo v piatok 29. januára HC Košice

- HK Poprad 3:2sn (1:0, 0:2,
1:0 - 0:0, 1:0), góly Popradu:
24. Matúš Paločko (A. Kroták, Š. Fabian), 32. Radomír
Heizer (P. Koyš, Ľ. Bartečko). 44. kolo v nedeľu 31.
januára HK Poprad - ŠHK
37 Piešťany 6:3 (0:1, 4:1,
2:1), góly Popradu: 22. Arne
Kroták (M. Paločko), 23.
Matúš Paločko (Š. Fabian,
R. Heizer), 27. Jaroslav Kasík (Š. Fabian, M. Paločko),
29. Lauris Bajaruns (M. Paločko), 52. Radomír Heizer
(Ľ. Bartečko, P. Koyš), 60.
Richard Rapáč (Ľ. Bartečko,
R. Heizer).
Program: 45. kolo v pia-

tok 5. februára o 17.30 hod.
MHC Martin - HK Poprad,
46. kolo v nedeľu 7. februára
o 17. hod. HKM Zvolen HK Poprad.
(mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Z

V

Vp Pp

P

S

B

136:75

97

1. Košice

46 25 9

4 8

2. Nitra

46 27 3

1 15 153:119 88

3. Zvolen

46 24 5

5 12 164:119 87

4. B. Bys.

46 23 4

4 15 146:102 81

5. Poprad

46 19 4

8 15 135:125 73

6. Trenčín 46 17 7

6 16 115:123 71

7. Žilina

46 17 4

5 20 109:127 64

8. Martin

46 16 3

4 23 105:118 58

9. Piešťany 46 15 4

3 24 117:141 56

10. Skalica 46 11 0

4 31 100:171 37

SR 20

0 17 27:87

20 2

1

8

Poprad je 28-ročný podhrotový hráč
z Chorvátska Jusufi Pëllumb, ktorý
prešiel všetkými mládežníckymi reprezentáciami v Chorvátsku. Hrával v
Diname Záhreb, v slovinskom Domžale, albánskej Tirane, v českej Jihlave, či
fínskom FC Jazz. Na piatkovej tlačovej
konferencii chýbal.
Tréner „modrobielych“ Pavol Mlynár si za svojho asistenta zvolil Jaroslava Belejčáka, s ktorým pôsobil v Tatrane Prešov. „Máme k sebe blízko po
ľudskej i futbalovej stránke. Som takisto
rád, že tím sa rozrástol o hráčov, ktorí
majú hlad po úspechu a budú chcieť
popradský futbal posunúť o niečo vyššie,“ povedal P. Mlynár. „Sledoval som
situáciu v Poprade a to, čo sa tu urobilo
za posledné roky, vzbudzuje rešpekt.
Verím, že nesklamem dôveru, ktorú mi
dalo vedenie klubu,“ doplnil Jaroslav
Belejčák.
Popradčania pokračujú aj v sérii
prípravných zápasov. Minulý týždeň
v utorok zdolali domácu Spišskú Novú
Ves 5:3, v sobotu podľahli Banskej
Bystrici na jej trávniku 0:1. Už dnes
hrajú doma o 16. hodine proti Svitu
a v sobotu 6. februára o 10.30 hod.
proti Liptovskému Hrádku.
(mav)

BAM Poprad

Basketbalistky BAM Poprad
prehrali v 22.
kole najvyššej
basketbalovej súťaže žien na
domácej palubovke s majstrovským tímom Good Angels Košice 38:92. Za kratší
koniec výrazne ťahali najmä
v úvodnej a tretej štvrtine.
Druhú štvrtinu však dokázali vyhrať pomerom 19:17.
„Priebežný výsledok 0:27
v prvej štvrtine bol veľmi zlý
začiatok. treba však pochváliť dievčatá, že potom začali
bojovať a miestami statočne
súperovi vzdorovali,“ povedal tréner BAM Poprad Igor
Skočovski.
Výsledok: 22. kolo v sobotu 30. januára BAM Poprad

- Good Angels Košice 38:92
(4:27, 19:17, 4:27, 11:21),
najviac bodov BAMP: Lucia
Hadačová - 14.
Program: 23. kolo v nedeľu 7. februára o 17.30
hod. BAM Poprad - ŠBK
Šamorín.
(mav)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

21/0

100

2. Piešťany

18/4

81,82

3. Ružomberok

16/5

76,19

4. Šamorín

9/12

42,86

5. Slovan

8/14

36,36

6. Poprad

6/16

27,27

7. B. Bystrica

5/17

22,73

8. Cassovia KE

2/17

10,53
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Najmladší žiaci súperili v minibasketbale

Vo štvrtok 28. januára sa premiérovo v Aréne Poprad odohralo 2.
kolo Žiackej ligy v minibasketbale
najmladších žiakov a žiačok.
„Svoju pozornosť upriamuje stále
viac k mladším vekovým kategóriám
detí. Je to v súlade s koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, kde si uvedomujeme, že čím skôr začneme deti
viesť k športu, tým menej budú utekať
k neželaným aktivitám. Už niekoľko
rokov spolupracujeme s Basketbalovou akadémiou mládeže Poprad,
Basketbalovým klubom mládeže Svit,
ale aj s celoslovenskou nadáciou Zober
loptu, nie drogy. Do projektu Žiackej
ligy mesta Poprad v minibasketbale je zapojených päť škôl, v každom
kole jedna škola pauzuje. Tieto deti
sa budú môcť za odmenu pozrieť aj

na euroligový basketbal v Košiciach,“
uviedol Jozef Pavlík z oddelenia
školstva, mládeže a športu MsÚ

Futsalisti FC K_Corp Poprad prehrali v sobotu 30. januára v Aréne Poprad
s ašpirantom na postup do baráže v 3b Extralige MFK Partizán Bardejov 2:6. „Za stavu 2:2 sme boli lepším mužstvom, no dostali sme dva rýchle
góly, čo nás položilo. Zlomovým momentom bol vlastný gól na 2:3 a následná nevyužitá presilovka,“ hodnotil duel tréner domácich Jozef Vernarec.

Krátko zo športu

• VO štvrtok 4. februára

štartuje Športová olympiáda
detí a mládeže mesta Poprad
od 10.25 hod. na ľade zimného štadióna rýchlokorčuliarskymi súťažami a od 8.45
hod. v bowlingovom centre
súťažami v bowlingu. O deň
neskôr sa lyžiari presunú
do Lučivnej, kde si zmerajú
sily v obrovskom slalome
a snowboarde.
HOKEJISTKY
ŽHK
Poprad zvíťazili v sobotu
30. januára aj v treťom semifinálovom súboji 1. ligy
tentokrát na ľade Krynice
5:0 a suverénne postúpili do
finále súťaže, kde narazia
koncom februára na ŽHK
2000 Šarišanka Prešov.
V STREDU 27. janu-

•

•

ára sa odohralo ôsme
kolo Bowling Tour mesta
Poprad. V skupine A sa
najviac darilo Antonovi
Zoričákovi finálovým výkonom 240 a celkovým
priemerom 210,4. V skupine B triumfoval Peter Helebrandt, ktorý porazil kvalifikanta Antona Paločka
výkonom 185 a celkovým
priemerom 169,7.
OBLASTNÁ
organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska organizuje Zimnú športovú olympiádu seniorov, ktorá sa uskutoční
v stredu 10. februára od 10.
hod. na lyžiarskom svahu
Kontríkova lúka v Novej
Lesnej. Súťažiť sa bude
v disciplínach slalom, beh

•

vydarený. Niektoré deti u nás trénujú v prípravke a je to vidieť,“ uviedla Alena Kováčová z BAM Poprad.
„Podporujeme túto súťaž nakoľko
zastrešujeme chlapčenský basketbal
v celom podtatranskom regióne. Sme
prekvapení, aká energia z detí ide,“
dodal Michal Madzin z BKM Svit.
Súťaž v minibasketbale je dlhodobá, hrá sa od novembra do
mája. V druhom kole sa najviac
darilo ZŠ Tajovského, ktorá vyhrala bez straty bodu. V priebežnom poradí po dvoch kolách vedie tabuľku ZŠ Francisciho, práve
pred ZŠ Tajovského. Na treťom
mieste je zatiaľ ZŠ Komenského,
v Poprade. „My, klubové trénerky štvrté miesto patrí ZŠ Jarná a na
sem chodievame pravidelne a sledu- piatej priečke sídli ZŠ Dosto(mav)
jeme talenty. Tento ročník je veľmi jevského.		

Deň rozdávania polročných vysvedčení sa pani učiteľky 3. a 4. tried ZŠ
s MŠ Komenského v Poprade rozhodli spríjemniť žiakom turnajom vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnilo spolu šesť družstiev. Z víťazstva sa tešili žiaci
4.C, na druhom mieste skončili hráči 4.B a tretie miesto si vybojovalo družstvo 4.A.				
FOTO - Helena Hašková

a sánkovanie.
BASKETBALISTI BK
Iskra Svit prehrali v pondelok 1. februára v dohrávanom stretnutí basketbalovej
extraligy mužov s Komárnom na domácej palubovke 86:87. O týždeň v stredu
cestujú na východ, kde nastúpia proti KB Košice.
V LYŽIARSKOM stredisku v Tatranskej Lomnici
si na svahu Čučoriedky Západ môžu záujemcovia odmerať čas svojej jazdy medzi
bránkami vďaka novinke
s názvom Audi Ski Aréna.
Dojazdová časť tohto typu,
no s inými rozmermi, bude
súčasťou Svetového pohára žien, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. a 6. marca v
lyžiarskom stredisku Jasná
Nízke Tatry.
(ppv)

•

•

V lyžiarskom stredisku Havran v poľskom Jurgowe otvorili organizátori prvým kolom v piatok 29. januára 14.
ročník Tatranskej lyžiarskej ligy v obrovskom slalome
pre žiakov z miest a obcí z obidvoch strán Tatier. V silnej
konkurencii, najmä poľských pretekárov, ale i pretekárov
zo slovenských podtatranských miest a obcí, sa popradskí
lyžiari nestratili. Viktória Bendíková (na foto) vo svojej
kategórii zvíťazila, Miroslav Ilavský a Martin Wikarski
obsadili druhé miesto. Timotej Tybor si z Poľska priniesol
do Popradu bronzovú medailu.
FOTO - Jozef Pavlík
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OBI Banská Bystrica
Zvolenská cesta
4420/10

OBI Martin-Záturčie
Obchodné centrum
Turiec

OBI Prievidza
Nedožerská cesta
1269/17B

OBI Bratislava
Hodonínska ulica 25

OBI Nitra
Chrenovská 1488/26

OBI Trenčín
Ku Štvrtiam 7030

OBI Bratislava Ružinov
Bajkalská 34

OBI Poprad
Teplická cesta 4358/1

OBI Trnava
Nová 11

OBI Košice
Moldavská cesta 24

OBI Prešov
Košická 4

OBI Žilina
Vysokoškolákov 35A

OBI Košice
Trolejbusová 3

www.obi.sk

Zdarma!
Pri nákupe nad 10 €
získate OBI vedro
ZDARMA.*
*Platí v týždni
slávnostného
otvorenia
8.-14. 2. 2016
vo vašej predajni OBI.
Len do vyčerpania
zásob.

