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Záchranné zložky ako na zavolanie na jednom mieste

Európska tiesňová linka 112 je na
Slovensku zaužívaná už 14 rokov.
Jej význam si od roku 2009 pripomíname vždy 11. februára. Pri
príležitosti Európskeho dňa 112 sa
však na Slovensku konali aktivity
o deň skôr vo všetkých koordinačných strediskách integrovaného
záchranného systému, no najväčšie
oslavy boli v Poprade.
Oslavy Európskeho dňa 112 sa
konali minulý týždeň v piatok
v priestoroch OC Max pod hlavičkou Okresného úradu Poprad, odboru krízového riadenia z poverenia
sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Boli spojené s pro-

pagačnými aktivitami, ukážkami
prvej pomoci, súťažami a odborným
výkladom používania európskeho
čísla tiesňového volania 112. „Toto
číslo je dôležité v tom, že každý vie
bez zložitého rozmýšľania v krízovej
situácii zavolať pomoc. Bol síce zámer, aby v určitom čase ostala už len
táto linka, no najmä starší občania
majú v pamäti zaužívané tri čísla,
preto stále fungujú,“ uviedol vedúci odboru krízového riadenia OÚ
v Poprade Marián Hoško a dodal:
„Tejto akcie sa zúčastnili členovia základnej zložky, ako hasiči, zdravotníci, či HZS. Boli tu aj naše jednotky civilnej ochrany, zástupcovia Asociácie

slovenských samaritánov, policajného
zboru, či dobrovoľní hasiči z Hozelca,
ktorí ukázali protipovodňový vozík.
Nechýbali ani mladí zdravotníci zo
Slovenského Červeného kríža. Oslovili sme všetky základné a materské
školy, ale aj domovy dôchodcov.“
Zvedavé deti si mohli mnoho vecí
vyskúšať a zábavnou formou sa aj
čosi naučiť. „Videli sme, čo robia policajti i záchranári a dozvedeli sme
sa, čo máme robiť, keď sa z kopca valí
lavína,“ prezradila Hana Župníková.
„Dozvedel som sa, ako sa zachraňujú
ľudia a ako sa dáva umelé dýchanie,“
pokračoval Martin Neupauer. „Ak

sa niečo stane, tak je potrebné zavolať na tiesňovú linku 112. Dozvedel
som sa, že existuje viac druhov policajtov a pri záchranároch ma zaujala
tyč, ktorá sa používa pri lavínach,“
doplnil Erich Lepko.
(mav)

Občianska hliadka v Matejovciach sa osvedčila, samospráva bude v projekte pokračovať

V Matejovciach bude opäť
pôsobiť občianska hliadka.
Mesto Poprad uspelo s projektom občianskej hliadky,
ktorý bude realizovaný v
rámci Národného projektu
„Podpora zamestnávania
UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení
trhu práce“ finančne podporovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny

UPSVR Poprad. Poslaním
štvorčlennej občianskej
hliadky bude ochrana verejného poriadku a životného
prostredia v časti mesta Matejovce. Občianske hliadky
začnú pracovať 3. apríla a
v rámci trvania projektu
budú v nasadení do 31. decembra 2017.
Mesto Poprad sa do tohto
programu rozhodlo vstúpiť

na základe potreby zintenzívnenia ochrany verejného
poriadku, ako aj na základe
požiadaviek obyvateľov tejto
časti mesta, ktorí sa na samo-

správu obracali s požiadavkami na riešenie problémov
v spolunažívaní s miestnym
rómskym obyvateľstvom.
Počas realizácie projektu
v roku 2016 členovia občianskej hliadky najčastejšie
pomáhali pri riešení týchto
činností:
• zabezpečovanie bezpečnosti
žiakov pri priechode pre chodcov počas cesty do školy a zo

školy,

• fyzické útoky v marginali-

zovanej rómskej komunite,
• zabezpečovanie ochrany
verejného majetku,
• kontrola športovísk a ihrísk,
• kontrola maloletých detí a
mladistvých z rómskej komunity na verejnom priestranstve bez dozoru rodičov po
22. hod.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

23. februára o 9.
•hod.VOsaŠTVRTOK
uskutoční zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva mesta Poprad,
ktoré zvoláva primátor Jozef Švagerko. Podrobný program bude uverejnený na internetovej stránke mesta
- www.poprad.sk.
VALNÉ zhromaždenie členov občianskeho združenia Banícky cech
horného Spiša sa bude konať v piatok
17. februára o 15. hod. na Mestskom
úrade v Poprade.
ZAJTRA 16. februára otvoria
v Nemocnici Poprad nové 3T pracovisko magnetickej rezonancie, ktoré
ponúkne pacientom najmodernejší
prístroj a vyšší komfort pri diagnostike chorôb.
V TOMTO období sa začali v denných centrách mesta Poprad hodnotiace schôdze. Ako prví sa zídu dnes
15. februára členova DC v Spišskej
Sobote.
V obchodnom centre Forum
bude v sobotu 18. februára od 16. do
17. hod. ďalšia bezplatná hodina angličtiny pre deti.
DIVADLO Commedia Poprad
uvedie v nedeľu 19. februára o 18.
hod. v Dome kultúry v Spišskej Sobote hru Kováči, ktorej autorom je M.
Nikolič. Účinkovať budú V. Benko, P.
Katrenčiaková, D. Kubáň a M. Novák.
V UTOROK 21. februára vystúpi
v Dome kultúry v Poprade skupina
The Backwards z Košíc. Na koncerte
odznejú najobľúbenejšie a najkrajšie
piesne z repertoáru legendárnych
The Beatles.
50. ROČNÍK Vansovej Lomničky sa uskutoční v stredu 22. februára
v Podtatranskej knižnici v Poprade.
V umeleckom prednese poézie a prózy budú súťažiť ženy od 16 rokov.
V MESTSKEJ knižnici vo Svite prebieha v týchto dňoch výstava
Popradčana Františka Žoldáka. Návštevníci si môžu pozrieť maľby zátiší
a krajinky.
V DEVIATICH mestách a 11 obciach Prešovského kraja uskutočňuje od začiatku februára až do konca
apríla Štatistický úrad SR prehľad o
zložení a o príjmoch domácností.
Vybrané domácnosti navštívi človek, ktorý zisťuje potrebné údaje. V
tomto roku sa zisťovanie týka miest
Bardejov, Humenné, Levoča, Poprad,
Prešov, Lipany, Snina, Stará Ľubovňa
a Svidník. Štatistici navštívia aj obyvateľov obcí Dulová Ves, Kapušany,
Klenov, Fintice, Červenica Harhaj,
Zlaté, Hranovnica, Strihovce, Jakubany a Červenica pri Sabinove.
Podrobnejšie informácie na internetovej stránke www.susr.sk alebo
na t.č. 051/773 53 23.
(ppš)
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Pripravuje sa ďalší cyklochodník

K doterajším úsekom
cyklistických chodníkov v
meste Poprad pribudnú v
budúcnosti ďalšie. Zámerom mesta je vybudovať
cyklochodník od západu
na východ popri rieke Poprad - od napojenia na
jestvujúci cyklochodník pri
vodnej kaskáde na sídlisku
Západ až po čističku odpadových vôd na východnej
hranici katastra mesta, kde
by sa mal napojiť na plánovaný cyklochodník z Veľkej
Lomnice a stať sa súčasťou
cyklotrasy okolo Tatier.
Výstavba bude rozdelená
do štyroch etáp - od ČOV
po čerpaciu stanicu Oktan, od čerpacej stanice ku
Aquacity, od Aquacity po
veľkú kruhovú križovatku a
od veľkej kruhovej križovatky po napojenie na jestvujúcu cyklotrasu pri vodnej
kaskáde na Západe.
Projekt cyklochodníka bol

spracovaný presne v zmysle prerokovaných zmien a
doplnkov územného plánu.
Ako prvú mieni mesto realizovať etapu od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom
úrade po Aquacity. Ľuboslav
Mlynarčík, vedúci odboru
urbanizmu a priestorového
plánovania MsÚ uviedol:
„Túto časť z celej cyklotrasy z
východu na západ sme vybrali zámerne, pretože z hľadiska
technického aj majetkovoprávneho sa javí ako najrýchlejšie realizovateľná a predpokladáme, že bude aj najviac
využívaná obyvateľmi. Máme
už spracovaný projekt pre
územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, momentálne
prebieha inžinierska činnosť,
ktorá zabezpečuje všetky dokladové časti, aby sme projekt mohli podať na vydanie
územného rozhodnutia.“
Etapa od veľkej kruhovej
križovatky ku Aquacity bude

prebiehať po ľavobrežnej časti rieky, v dvoch miestach
povedie cez rieku po dvoch
prechodoch, súčasťou tejto
trasy budú aj dve lávky. Ako
špecifický problém sa javí
úsek pod železničnou traťou. Odborníci ho chcú riešiť formou oporného múru,
po ktorom trasa pôjde, a
ktorý bude súčasťou koryta
rieky. Ľ. Mlynarčík zároveň
doplnil, že budú rešpektova-

né danosti, ktoré sú v tomto
úseku ako napr. existujúci
cyklochodník popri rieke
Poprad oproti daňovému
úradu (na foto).
Požiadavka na finančné
prostriedky na budovanie
tejto etapy cyklochodníka
bola zahrnutá už do rozpočtu na tento rok s tým, že samospráva sa bude uchádzať
aj o prostriedky zo zdrojov
Európskej únie.
(mar)

Policajti opäť skontrolovali maloletých a mladistvých

Mestská polícia v Poprade vykonala 11. februára 2017 v neskorých
večerných hodinách preventívno
- bezpečnostnú akciu zameranú na
kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami.
Mestskí policajti počas akcie kontrolovali, či nedochádza k porušovaniu
zákazu podávania, predávania, alebo
umožnenia požívania alkoholických
nápojov osobám mladším ako 18
rokov. „Kontrola bola vykonaná v 5
prevádzkach v meste Poprad, kde bolo
vykonaných celkom 11 orientačných
dychových skúšok na zistenie požívania alkoholických nápojov, z ktorých
2 dychové skúšky boli u mladistvých

osôb pozitívne. Obidve osoby pod
vplyvom alkoholických nápojov boli
dievčatá vo veku 16 rokov, pričom u
jednej bola zistená hladina požitia
alkoholických nápojov 0,36 mg/l, čo
je cca 0,72 promile a u druhého dievčaťa hladina až 0,68 mg/l čo je cca
1,36 promile. Obidva prípady budú
ďalej riešené v správnom konaní za
účasti pracovníkov sociálnej kurately
ÚPSVaR Poprad. Za umožnenie požívania alkoholických nápojov osobám
mladším ako 18 rokov bola osobe,
ktorá podala alkoholické nápoje osobe
mladšej ako 18 rokov uložená bloková pokuta vo výške 20 €,“ informoval
náčelník MsP Poprad Štefan Šipula.
Počas akcie bola na mestskú políciu

predvedená 1 osoba, za účelom zistenia totožnosti, ktorá bola po jej zistení prepustená. Súbežne bola vykonaná aj kontrola mládeže na verejných
priestranstvách v blízkosti reštauračných a pohostinských zariadení s
predpokladom konzumácie alkoholických nápojov týmito osobami.
Z dlhodobého hľadiska Mestská
polícia Poprad eviduje v problematike konzumácie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v prevádzkach reštauračného a
pohostinského charakteru výrazné
zlepšenie avšak aj vzhľadom k zisteným okolnostiam bude v takýchto
preventívno - bezpečnostných akciách naďalej pokračovať.
(mag)

Občianska hliadka v Matejovciach sa osvedčila, samospráva ...
(Dokončenie zo str. 1)

V rámci spolupráce s odborom sociálnym MsÚ v
Poprade členovia občianskej hliadky participovali
na konkrétnych prípadoch
riešenia problémov v rómskej komunite (organizovali a dohliadali na upratovacie brigády okolia Staničnej
ulice v Matejovciach a boli
prítomní aj počas deratizácií a dezinsekcií v tejto
lokalite).
„Zriadenie a činnosť občianskych hliadok prispela

k zlepšovaniu sociálnych
vzťahov na lokálnej úrovni a
hlavnou výhodou je to, že členovia občianskych hliadok
mali prirodzenú autoritu,
dobrú miestnu a osobnú
znalosť komunity (rodinné
väzby, spolunažívanie jednotlivých členov komunity a
pod.), čo napomáhalo k identifikácii problémov a naopak,
komunita poznala členov
hliadky a dôverovala im.
Taktiež je možné konštatovať,
že aj ostatné zložky záchranného systému ako sú PZ SR,

mestská polícia, Hasičský
a záchranný zbor SR, pracovníci samosprávy a štátnej
správy a Záchranná zdravotná služba mali s činnosťou
občianskych hliadok najmä
dobré skúsenosti,“ informoval náčelník Mestskej polície
Poprad Štefan Šipula.
Projekt „Šanca na zamestnanie“, v rámci ktorého boli
vytvorené štyri pracovné
miesta členov občianskej
hliadky, trval do 31. decembra 2016. Mesto Poprad
preto v snahe zistiť názor sa-

motných obyvateľov Matejoviec, či aktuálna situácia v
Matejovciach vyžaduje pôsobenie občianskej hliadky
i v ďalšom období, zrealizovalo dotazníkový prieskum,
do ktorého sa zapojilo 142
občanov, z toho 112 žien
a 30 mužov vo veku od 16
do 83 rokov. Až 73 percent
zúčastnených respondentov
bolo presvedčených, že pôsobenie občianskej hliadky
v Matejovciach malo význam a je potrebné, aby tam
pôsobila aj naďalej. (mag)
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Blížia sa zápisy, mesto ponúka novinku

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl sa blížia, opäť budú
v posunutom termíne. Po skúsenostiach z predošlých rokoch je
jasné, že veľa rodičov predškolákov
premýšľa nad odkladom povinnej
školskej dochádzky. Mesto Poprad
v tomto roku prichádza s novinkou.
Ako sa teda na zápis pripraviť?
„Zápisy sa budú, podobne ako
minulý rok, konať v prvý aprílový
týždeň od utorka do štvrtka v zmysle VZN mesta Poprad. Informácie
budú včas oznámené cez médiá, internetové stránky mesta, ale aj prostredníctvom jednotlivých škôl. Už
sme zisťovali možný počet detí podľa
evidencie obyvateľstva, ale budeme sa
tomu venovať až na porade s riaditeľmi,“ uviedla vedúca odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová.
Po zápise má rodič možnosť požiadať o odklad povinnej školskej
dochádzky, ale musí splniť určité povinnosti. „Musí mať odporúčanie pediatra a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Riaditeľ na základe týchto odporúčaní musí odklad udeliť,“ zdôraznila E.
Pilárová s tým, že takýchto prípadov
každý rok pribúda. „Je to možno spô-

sobené aj tým, že deti majú veľmi veľa
vzruchov vo svojom prostredí. Dnes
všetky technologické vymoženosti na
deti vplývajú a nie každé dieťa to vie
spracovať. Môže dôjsť k poruchám,
ktoré sú vrodené alebo získané,“ vysvetľovala.
Práve kvôli tomuto trendu prichádza mesto Poprad s novinkou.
„Rozhodli sme sa urobiť prieskum na
základe iniciatívy zo ZŠ s MŠ Jarná,
ktorá má špeciálneho pedagóga pre
deti s rôznymi poruchami učenia či
správania. Chceme rodičom ponúknuť možnosť otvoriť v prvom ročníku
tzv. prípravný ročník. Rovnakým spôsobom chceme postupovať aj pri zápise detí do materských škôl. Je však
rozdiel medzi prípravným ročníkom
a nultým ročníkom. V nultom ročníku sú deti s nedostatočnou zrelosťou,
ale aj zo sociálne zanedbaného prostredia. V prípravnom ročníku nemôže byť dieťa zo sociálne zanedbaného
prostredia, vyslovene ide o poruchy
správania či učenia sa,“ zdôraznila E.
Pilárová.
Mnohí rodičia majú dilemu, či dieťa nechať v škôlke dozrieť kým sa dá,
alebo ho vypraviť na cestu školského
života. Odborníci riešia takéto prípady každý rok. „Zo zákona je možné

žiadať o doklad dvakrát po sebe. O rok
by teda malo dieťa prísť na kontrolu,
či dobehlo veci, v ktorých bolo slabšie.
Je to individuálne, ale sú deti, ktorým
odklad pomôže,“ ozrejmila Martina
Barillová z CPPPaP v Poprade a dodala: „Odklad sa dáva v prvom rade,
kvôli nejakej zdravotnej nespôsobilosti, čo odporúča pediater. My odporúčame odklad najčastejšie z dôvodu
nesprávnej výslovnosti, či z dôvodu
nedostatočnej grafomotoriky. Taktiež
aj z dôvodu sociálnej a emocionálnej
nezrelosti, keď je dieťa hravé a nie je
napríklad odpútané od blízkej osoby.
Rodičia si čoraz viac uvedomujú, že
odklad povinnej školskej dochádzky
nie je trest. Ak dieťa nemá byť od začiatku v škole úspešné, tak je tam dôvod na odklad.“
Odklad povinnej školskej dochádzky je podľa M. Barillovej
vhodné riešiť až po zápisoch. „Pre
nás je dôležitá informácia, ako dieťa
zápis zvládlo a ako sa v škole správalo, či bolo schopné plniť požiadavky
cudzej osoby. Rodič má právo sa rozhodnúť až do prvého školského dňa.
V prípade, ak chce rodič dieťa zaškoliť predčasne, tak vtedy už musí mať
z CPPPaP súhlas a nie odporúčanie,“
uzavrela M. Barillová.
(mav)

Krátke správy

18. februára 2017
•o 18.V sobotu
hod. sa v Kostole sv. Cyrila

a Metoda na sídlisku Juh v Poprade
uskutoční stretnutie so svedectvom
bývalého narkomana Gorana, ktorý prítomným porozpráva, ako sa
dostal zo svojej závislosti a dnes je
z neho príkladný otec 7-člennej rodiny. Vstup je bezplatný.
PRÁCE na vytvorení neprerušenej a bezpečnej regionálnej siete
cyklotrás okolo Tatier s dĺžkou viac
ako 250 km pokračujú aj v tomto
roku. Združenie Euroregión Tatry
odštartovalo v januári spolu so svojimi partnermi projekt zameraný
na spracovanie projektových dokumentácií na území euroregiónu v
rámci prípravy na budovanie spomínaných cyklotrás.
MAGAZÍN Kongres, ktorý každoročne oceňuje najlepšie hotely
v strednej a južnej Európe, udelil Grand Hotelu Kempinski High
Tatras druhé miesto v kategórii Resort Meeting Hotels. V rámci ankety
Meeting Star Award 2016 bolo ocenených desať top hotelov a rezortov,
ktoré ponúkajú okrem hotelových
a reštauračných aj konferenčné
služby. V prvej trojke sa umiestnili
až dva hotely z medzinárodnej siete
Kempinski.
DOBROVOĽNÍ záchranári vo
Vysokých Tatrách vlani najviac zasahovali v lyžiarskych strediskách,
a to celkovo 377-krát. Z celkového
počtu 434 zásahov predstavovalo
142 ľahkých úrazov, 184 stredne
ťažkých a 88 ťažkých, z ktorých boli
až tri smrteľné.
ĽUBOVNIANSKE
múzeum
sprístupnilo verejnosti unikátny archívny materiál - Knihu testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa,
ktorá bola vedená v rokoch 1660 až
1747. Ide o knihu, do ktorej boli zapisované testamenty Staroľubovňanov. Vďaka týmto zápisom je dnes
možné rekonštruovať majetkové
pomery vtedajších obyvateľov mesta, to, ako sa odievali, aké platidlá, či
chotárne názvy používali.
GRAND Hotel Bellevue sa zapojil do Slovenského systému kvality
služieb v cestovnom ruchu, ktorého
realizátorom a gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Hotelu
bola udelená Značka kvality služieb
v cestovnom ruchu - I. stupeň, ktorý
ho zaväzuje ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a k dodržiavaniu princípov
a požiadaviek Slovenského systému
kvality služieb v cestovnom ruchu
v súlade so štandardom.
(ppš)

•

•

Z každej vstupenky pôjde euro v prospech útulku pre psov •
Kino Tatran v Poprade ra 2017 navštívi mestský Euro z každej predanej poskytuje strechu nad hla-

pripravilo v spolupráci s
Mestským útulkom pre
túlavé a odchytené psy v
Poprade zaujímavú akciu
pri príležitosti uvedenia
filmu Psia duša.
Každý, kto v sobotu a v
nedeľu 18. a 19. februá-

útulok a venuje chvíľu
svojho času opusteným
psom, získa okrem dobrého pocitu aj zľavu na
vstupné na uvedený film,
ktorý sa počas oboch dní
bude premietať v kine Tatran o 19. hod. A nielen to!

vstupenky na toto víkendové premietanie bude
odvedené v prospech útulku - na konto Dobrovoľnej
zbierky na jeho podporu,
ktorá bola vyhlásená ešte
v novembri 2015. O samotnom zariadení, ktoré

vou a starostlivosť pre psy
bez domova, bude reč aj
pred premietaním filmu.
Hovoriť sa bude o možnostiach pomoci túlavým
psíkom, o ich adopcii a
ďalších zaujímavých témach.		
(mag)

•

•
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Leteckí
záchranári

POSÁDKA leteckých zá•chranárov
z Popradu letela

minulý týždeň vo štvrtok
na Štrbské Pleso. Ich pomoc
potreboval 54-ročný lyžiar,
ktorý si po páde na lyžiach
vážne poranil dolnú končatinu. Lekár prevzal zraneného od členov DZ Tatranskej
horskej služby a pozemných
záchranárov, ktorí mu poskytli primárne zdravotné
ošetrenie. S fraktúrou dolnej končatiny bol letecky
transportovaný do popradskej nemocnice.

V SOBOTU leteli zá•chranári
z Popradu k skial-

pinistovi, ktorý pri zjazde
z vrchu Patria smerom do
Mlynickej doliny spadol
a vážne si zranil dolnú končatinu. Zranenú končatinu
mu lekárka na mieste zafixovala, poskytla mu ďalšie nevyhnutné ošetrenie
a v transportnej sedačke
boli následne obaja z terénu
evakuovaní. pacient bol letecky prevezený do nemocnice v Poprade.
(zuh)

V obchodnom centre MAX sa včera uskutočnila Valentínska kvapka krvi,
ktorá trvá až do piatka 17. februára. Najdrahšiu tekutinu prišiel do MAX-u
darovať aj 20-ročný Matúš Ščibrany (na foto) z Matejoviec, ktorý sa odberu
zúčastnil už po deviatykrát. Záujemcovia o darovanie krvi tak môžu urobiť
každý pracovný deň od 6. do 14. hod. a v utorok až do 17. hod. v pracovisku
Národnej transfúznej služby v Poprade, ktorá sídli na Baníckej ul. 28. Najbližšií výjazdový odber krvi bude v nedeľu 19. februára od 8. do 11. hod. v
Obecnom úrade v Spišskom Bystrom a vo štvrtok 23. februára od 8. do 10.
hod. v Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade.
FOTO - Silvia Šifrová

Namiesto haluziny zbierali guľatinu Z Rady Klubu Popradčanov

Policajti z Vysokých Tatier obvinili minulý týždeň
z prečinu krádeže dvoch
mužov z Huncoviec (20 r.
a 21 r.).
Obvinenú dvojicu zadržala policajná hliadka v lese
pri Tatranskej Lomnici
bezprostredne po spáchaní krádeže drevnej hmoty.
Muži si nahotovili guľatinu
smreku obyčajného v počte
11 kusov. Drevo následne

vynášali z lesného porastu v
úmysle použiť ho pre vlastnú potrebu. Obvinení mali
pri sebe len jednorazové
povolenie na zber haluziny. Spôsobená škoda bola
predbežne vyčíslená na viac
ako 15 eur.
Obvinení boli umiestnení
do cely policajného zaistenia
a bol spracovaný podnet na
návrh na podanie obžaloby.		
(krp)

Rada Klubu Popradčanov na svojom zasadaní 7. februára prerokovala zavedenie web stránky KP, ktorá sa momentálne
zabezpečuje. Ďalej sa zaoberala žiadosťou o premiestnenie sochy Kľačiaca žena od autora Júliusa Machaja na Ul. Dostojevského, tiež prerokovala možnosť stretnutia sa KP so zástupcami
poľského mesta Zakopané. Za podpredsedníčku KP rada schválila Júliu Mikšovskú a za kronikárku Jarmilu Sendeckú. (jwd)

Pribudla aj socha nosiča

K betlehemu zo snehu pri Rainerovej chate na Starolesnianskej
poľane pribudla v týchto dňoch aj tradičná socha nosiča. Vďaka dostatku snehu meria tatranský nosič až 3,5 metra. (ppp)

Informácia o jednoduchých pozemkových úpravách pre majiteľov pozemkov

Jednoduché pozemkové úpravy
(JPU) v praxi znamenajú zmenu
hraníc pozemkov. Možno ich nazvať
komasácia, či sceľovanie pozemkov. Realizujú sa podľa zákona č.
330/1991 Zb., sú riadené pozemkovým a lesným odborom príslušného
okresného úradu. V procese JPU sú
si všetci vlastníci rovnocenní a rovnako sa pristupuje ku súkromnému
vlastníctvu, vlastníctvu mesta i štátu
a neznámych vlastníkov.
Odhadovaná doba trvania projektu
JPU je 2 až 3 roky.
Ciele JPU navrhovaných mestom
Poprad v lokalite JUH 4 (Nový Poprad), k.ú. Poprad a Turnička, k.ú.
Veľká (navrhnuté je maximálne možné územie podľa územného plánu):
- zjednodušiť vlastnícke vzťahy,
- vytvoriť stavebné parcely pokiaľ
možno vlastnené jediným vlastníkom
(minimálna výmera stavebnej parcely
je 400 m2); vlastníci, ktorých výmera
nedosahuje minimálnu výmeru pre
stavebnú parcelu budú mať spoluvlastníkov,
- vytvoriť dostatok spoločných
priestorov, ktoré umožnia vysoko kvalitné bývanie (komunikácie, odstavné
plochy, parkoviská, chodníky, zeleň,
komunitné centrá, občianska vybave-

nosť a pod.),
- zabezpečiť prístup ku každej parcele zahrnutej do JPU.
Potrebu výmery spoločných priestorov znášajú všetci vlastníci projektu
pomerne k svojmu vlastníctvu, pričom
maximálna zákonom povolená hodnota na spoločné priestory je stanovená
na 25% vlastníctva. Konečný podiel
pre spoločné priestory si odsúhlasia
vlastníci. Podľa skúseností a dlhodobého vývoja nárokov (napr. potreba dodržať parametre rozmerov ciest a pod.)
je vysoký predpoklad, že minimum
výmery na spoločné priestory bude
okolo 22 percent. O presnom podiele
rozhodnú vlastníci v procese JPU.
Podľa zákona prejdú spoločné
priestory do vlastníctva mesta, pričom mesto je zo zákona povinné zabezpečiť starostlivosť o tieto spoločné
priestory (napr. odpratávanie snehu,
vývoz smetí, dostup hasičov a sanitiek,
vhodné uloženie sietí). Mesto nemôže
tieto spoločné priestory v budúcnosti
previesť na iného vlastníka ani zaťažiť.
Ak rozloha spoločných priestorov odsúhlasených vlastníkmi nezabezpečí
mestu možnosť starať sa o spoločné
priestory, mesto s vysokou pravdepodobnosťou odstúpi od zámeru realizovať JPU na náklady mesta.

Ak vlastníci pozemkov budú súhlasiť s týmito podmienkami, mesto
Poprad uhradí náklady spojené s JPU
vrátane zápisu nových parciel na listy
vlastníctva.
Mesto Poprad vykonáva prostredníctvom zmluvného partnera
prieskum záujmu o JPU.
Cenový pohľad na JPU (uvedené
sú v súčasnosti známe trhové ceny v
Poprade):
Cena pozemkov využívaných na
poľnohospodárske účely bez určenia
na výstavbu: do 10,- €/m2.
Cena pozemkov využívaných na
poľnohospodárske účely určených na
výstavby bez prístupu a vysporiadania
vlastníckych vzťahov (pred JPU)
cca 50,- €/m2.
Cena pozemkov určených na výstavbu po vysporiadaní vlastníctva
a zabezpečení prístupu (po JPU)
cca 100,- €/m2.
Teda, ak sa vlastník nevysporiadaného pozemku bez zaisteného prístupu k pozemku zúčastní JPU, stratí do
25% rozlohy, ale zdvojnásobí cenu pozemku. V konečnom dôsledku zvýši
hodnotu svojho majetku o 50 percent.
Odpredaj pozemkov
Ak vlastníci pozemkov uvažujú
o odpredaji svojho pozemku, môžu

navrhnúť mestu Poprad odkúpenie tohto pozemku. Podľa rozlohy
a umiestnenia pozemku zváži mesto
Poprad odkúpenie pozemkov za primeranú cenu.
Pozn.: Slovenský pozemkový fond je
v súčasnosti ochotný predať pozemky
v zmienených lokalitách za cenu cca
50 eur/m2.
POSTUP JPU:
Mesto žiada oslovených vlastníkov
pozemkov, aby do 15. februára 2017
doručili na Mestský úrad Poprad
súhlas s realizáciou JPU (formulár
dostali poštou, prípadne si ho môžu
stiahnuť na www.poprad.sk.
Následne mesto umožní vlastníkom, ktorí o to požiadajú (tel. 052
7167215 alebo emailom viceprimator2@msupoprad.sk), 22. februára
2017 ďalšie stretnutie (konzultáciu)
so spoločnosťou AGROCONS B.Bystrica na Mestskom úrade Poprad. Po
tomto stretnutí vyhodnotí záujem
vlastníkov o JPU.
Do 15. marca 2017 mesto Poprad
rozhodne, či pristúpi k procesu JPU
a v ktorých lokalitách. Tie môžu byť
oproti pôvodnému zámeru zmenšené.
Mesto pristúpi k JPU tam, kde súhlas
vlastníkov pozemkov bude dosahovať 70 percent rozlohy.
(ppp)
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Pod Tatry príde multimediálne dielo o Jánovi Pavlovi II.

Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo,
ktoré už prilákalo tisícky
divákov. Ide o špeciálny viac
než dvojhodinový koncert o
prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II.
Jedinečná spomienka na
svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj
Levočskú púť, bude spojená
s originálnym vystúpením
vyše 130 umelcov. Bude to
56 členov orchestra opery
Štátneho divadla Košice, 40
členov speváckeho zboru,

Napísali ste nám
V polovici januára bola
v Slovenskom technickom
múzeu (Banícke centrum) v
Spišskej Novej Vsi otvorená
výstava pastelov a fotografií
Františka Miháľa (na foto) z
jaskyniarskou tematikou. Autor je dlhoročný Popradčan,
avšak svojou tvorbou je vo
svojom meste menej známy.
Narodil sa v Bardejovskej
Novej Vsi (1948) a v rokoch
1964 - 68 študoval na SPŠ
geologickej a baníckej v Sp.
Novej Vsi, odbor geológia.
Po ukončení štúdií pracuje v
rokoch 1969-2005 v Uránovom prieskume IX (Uranpres)
v Sp.Novej Vsi a to v lokalite

30-členný detský zbor a štyria sólisti. Záštitu nad dielom
prevzal spišský biskup Mons.
Štefan Sečka.
Dielo už dvakrát uviedli v
Košiciach (v decembri 2015
a v decembri 2016). Na oba
koncerty, nad ktorými prevzali záštitu košickí biskupi,
prišlo spolu vyše 12 000 ľudí.
Scenár ku koncertu pripravili
kňaz Jozef Leščinský spolu s
riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom,
hlavným
organizátorom,
ktorý prišiel s myšlienkou

pripraviť takéto dielo je Igor
Havrilla. Režisérom akcie je
Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent
Igor Dohovič.
„Mesto Poprad je spojené
s menom Jána Pavla II. Pred
dvomi rokmi sa v tomto meste konalo napríklad Národné
stretnutie mládeže P15, počas ktorého odhalili pamätnú
tabuľu tomuto svätcovi. Na
P15 sa vtedy začala oficiálna
príprava mladých ľudí na 31.
svetové dni mládeže, ktoré sa
konali minulý rok v Krakove.

Práve Ján Pavol II. bol pred
tridsiatimi rokmi ich iniciátorom. V roku 1995 vtedajší
pápež navštívil nielen Poprad,
ale aj Levoču. Oddychoval pri
Sliezskom dome a odlietal z
letiska Poprad,” spomína I.
Havrila.
Multimediálne dielo, ktoré
svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z
roku 1995 na Levočskej púti,
sa uskutoční 28. júna 2017 na
Zimnom štadióne v Poprade.
Dielo, ktoré zavíta do Popradu, bude zložené z dvoch

častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život,
rodinu, školu, záujmy, vojnu
a prvé kňazské roky. Druhá
časť bude venovaná službe a
posolstvu. Diela svetových
skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho,
Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň
svätca v podaní 30-členného
detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“.
(ktk)

Jaskyniarske motívy Františka Miháľa
Novoveskej Huty, kde boli neskôr v prevádzke 3 šachty na
ťažbu uránovej rudy. Pracoval
ako geológ – mapér a neskôr
ako samostatný geológ. Je
spoluautorom viacerých výskumných prác z tejto lokality.
Podieľal sa aj na geologickom
prieskume a dokumentácii
hornín pri razení tunelov Branisko a Bôrik. V rokoch 2006 2011 pracoval ako anorganik,
mapér a strážca prírody v Národnom parku Slovenský raj.
Cez prácu v geológii sa dostal aj k jaskyniarstvu a od
roku 1970 je členom Speleologického klubu Slovenský raj.
Po objave Stratenskej jaskyne

V tomto roku si pripomíname
dvojsté výročie narodenia Jozefa
Miloslava Hurbana, ktorý bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny v roku
1843, prvým predsedom Slovenskej
národnej rady v roku 1848, vedúcou
osobnosťou povstania v rokoch 184849, autorom Žiadostí slovenského
národa v roku 1848, tvorcom Memoranda slovenského národa 1861,
zakladateľom časopisu Slovenské
pohľady 1846, výborníkom a konateľom Matice slovenskej, politikom,
redaktorom, spisovateľom, evanjelickým kňazom. Bol spolutvorcom
dôležitej etapy dejín a spisovnej slovenčiny, súputnikom Ľudovíta Štúra.
Jozef Miloslav Hurban (nar. 19. marca 1817 v Beckove, zomrel 21. februára
1888 v Hlbokom).
Narodil sa v Beckove, ktorý opustil
po tom, čo mu umreli rodičia, už od
16 rokov osirel. Študoval v Trenčíne,
ale významnejšie bolo pre jeho vzdelanie evanjelické lýceum v Bratislave,
kde sa stretol s Ľudovítom Štúrom a
stal sa jeho najdôveryhodnejším súputnikom. Stali sa tak navždy „synovia
národa Slovenska vyvolení“.
Na povestnom výlete na Devín 24.
apríla 1836 prijal slovanské meno Mi-

realizoval v nej prieskum a
dokumentáciu a podieľal sa
na objavení viacerých jaskýň
a chodieb v Slovenskom raji.
Po roku 1978 sa popri práci
venoval aj výtvarnej tvorbe a
od roku 1980 je členom Klubu
výtvarníkov pri Osvetovom
stredisku v Sp. Novej Vsi, kde
sa doteraz zúčastňuje kolektívnych súťaží a výstav. Spočiatku sa venoval perokresbám,
neskôr aj pastelom, akvarelom
a olejomaľbe. Keďže pracoval
prevažne v prírode, jeho motívy boli hlavne s krajinárskou
tematikou. Postupné prelínanie dvoch koníčkov vyústilo
k realizácii prác z jaskyniar-

skeho prostredia. S týmto
motívom mal väčšiu samostatnú výstavu v Slovenskom
múzeu ochrany prírody a
jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši
a pri mnohých konferenciách
o jaskyniarstve na Slovensku
(Speleomíting Svit sa iné).
Jeho práce sú publikované v
speleologickom časopise.
Od roku 1997 je členom
medzinárodnej speleologickej
spoločnosti ISSA a prostredníctvom nej vystavoval na
viacerých kolektívnych výstavách vo Švajčiarsku, Francúzsku, USA, Brazílii a Austrálii. Po roku 2006 sa venuje
aj fotografovaniu jaskynných

Sláva národa hodná je obeti
loslav a jeho celoživotným
krédom bolo: „Žiť pravde
Božej a národu“. Veľký význam malo jeho účinkovanie
v Spoločnosti česko-slovenskej a v jeho cestovateľskom
spolku. Počas svojich ciest
členovia spoznávali a zaznamenávali život u nás na
Slovensku i v slovanských
krajinách. Záujem a vzájomné vzťahy
so Slovanmi v širokom zmysle boli súčasťou Hurbanovej orientácie. Dozvedáme sa o nich z cestovných denníkov
štúrovcov.
Hurban ukončil teológiu a stal sa
kňazom v Brezovej a od roku 1843 v
Hlbokom. Výborný kazateľ a rečník zakladal nedeľné školy, spolky miernosti,
podporoval vzdelanosť, osvetu. Jeho
pričinením sa Hlboké stalo ohniskom
slovenského národného života. Práve
tam sa rozhodlo v zostave Štúr - Hurban a Hodža o uvedení spisovnej slovenčiny do života v roku 1843, dátum
známy ako deň vzkriesenia slovenčiny.
V spisovnej slovenčine vydal almanach
Nitra II a stal sa zakladateľom Sloven-

ských pohľadov na vedy,
literatúru a umenia, ktoré
vychádzajú s prestávkami
od roku 1846 dodnes.
Hurban má veľký podiel
na založení kultúrneho
spolku Tatrín v roku 1844.
Rovnako podporoval aj divadelníctvo na Slovensku.
Svoj život spojil v roku
1845 s Annou Jurkovičovou, pochádzajúcou zo Sobotišťa plného Hurbanovcov a spolu zakladajú mocný hurbanovský rod, a to aj napriek nesúhlasu
Ľudovíta Štúra, ktorý považoval službu
národu za rehoľu zrieknutím sa rodinného života. V šťastnom manželstve sa
im narodilo 9 detí. Potomkovia hurbanovského rodu žijú aj v našom meste.
Ako ukázal život, Hurban mal plnú
podporu manželky pre svoje politické
a verejné účinkovanie. V roku 1847 sa
im narodil prvý syn Svetozár Hurban
neskoršie Vajanský, ktorý plne nasledoval svojho otca. Po ňom prevzal
všetky úlohy v národnom a literárnom
živote Slovenska.
Jozef Miloslav Hurban zomrel 21.

hál, koridorov a jaskynnému
lezeniu.
Túto neobvyklú výstavu
malieb Františka Miháľa môžete zhliadnuť v Baníckom
centre v Spišskej Novej Vsi do
10. marca 2017.
František Žoldák

februára 1888. Vďační Slováci mu v
Hlbokom 8. septembra 1892 odhalili
náhrobník s epitafom “Sláva národa hodná je obeti“. Stalo sa tak bez
účasti blízkej rodiny, bez obecenstva
za asistencie maďarskej žandarmérie
pod bajonetmi v okruhu 50 metrov
od cintorína. Jeho syn Svetozár, zdrvený touto skutočnosťou, napísal do
novín protestný článok Hyenizmus v
Uhrách, za čo bol väznený rovnako,
ako neraz jeho veľký otec pre národné
presvedčenie. Hurbanovcov však nič a
nik nepremôže, tak ako ich národ.
Neodmysliteľnou Hurbanovou súčasťou je bytostná spätosť s Maticou
slovenskou, ktorú spoluzakladá, je jej
uznávaným výborníkom a konateľom.
Duchovne, morálne, ideovo, odborne
a literárne formuje matičnú činnosť.
Žiaľ, ani on, ani jeho syn Svetozár
Hurban Vajanský, sa nedočkal oslobodenia vlasti, zomrel v roku 1916.
Uplynulý rok bol rokom 100. výročia
smrti Svetozára Hurbana Vajanského,
Hurbanovho syna.
Jozef Miloslav Hurban, ako aj jeho
syn Svetozár Hurban Vajanský, boli
naozajstnými bojovníkmi za život slovenský, za čo im patrí naša vďaka.
Ľudmila Hrehorčáková
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Kultúrny program
mesta Poprad

Nedeľa 19. február o 10. hod. / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
MIRO JAROŠ
Koncert pre neposlušné deti. Po koncerte bude autogramiáda.
Vstupné: 8 €/MIK 052/4361192, www.
visitpoprad.sk
Streda 22. február o 18.30 hod. / divadelná sála DK Poprad
ANDER Z KOŠÍC
Vstupné: 10 € / MIK Poprad

KINO TATRAN
16. februára o 19. hod. - SPOJENCI
USA, vojnový/romantický/dráma, 124
min., titulky, MP12
Keď máte v rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka je
vaša manželka, nemala by byť krásna.
Vstupné: 4 €
17. februára o 19. hod. - RESIDENT
EVIL: POSLEDNÁ KAPITOLA
USA, akčný horor, 106 min., titulky,
MP15
Alice prežila kľúčový boj s nemŕtvymi a
teraz sa vracia na miesto, kde všetko začalo. Vstupné: 4 €
19. februára o 16. hod. - OZZY
ES, animovaný, 91 min., dabing, MP
Priateľský bígl žije idylickým životom.
Majitelia sa ale musia presunúť do Japonska a pes s nimi nesmie cestovať...
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti
18. a 19. februára o 19. hod. - PSIA
DUŠA
USA, rodinný, 100 min., titulky, MP12
Všetci psi idú do neba... teda okrem
tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na
zemi! Kto strávi sobotňajšie popoludnie
v popradskom útulku, získa 0,50 € zľavu
na film. Pred filmom predstavenie činnosti útulku. Vstupné: 5 € (4 € film+ 1 €
príspevok na útulok).
20. februára o 19. hod. - RODINNÉ
ŠŤASTIE
HU, komédia/dráma, 81 min., titulky,
MP12, FK
Víťazný film MFF Karlovy Vary je príbehom o rodinnom stretnutí, ktoré so
sebou prináša množstvo zábavných, ale
aj dramatických momentov. Vstupné: 4
€, 2 € s preukazom FK
21. a 22. februára o 19. hod. MUZZIKANTI S ÚČASŤOU
TVORCOV A PROTAGONISTOV
CZ, romantická komédia, 90 min., česká verzia, MP12
Slávnostná česko-slovenská predpremiéra za účasti tvorcov a protagonistov filmu,
s koncertmi Kollárovcov a Petra Cmorika. Nový Rapošov film plný pesničiek
a melódií od folklórnych koreňov až po
mladú rockovú súčasnosť. Vstupné: 4 €

Za lekárom MUDr. Igorom Cpinom

V minulých dňoch zarmútila
Poprad nečakaná správa o náhlom
úmrtí MUDr. Igora Cpina. S týmto
renomovaným chirurgom sme sa
navždy rozlúčili v utorok 7. februára 2017 v rímskokatolíckom
kostole v Spišskej Sobote.
MUDr. I. Cpin sa dožil 72 rokov,
z ktorých 42 pracoval ako lekár. Po
skončení Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach nastúpil
v roku 1967 na vtedajšie OÚNZ v
Poprade. Po dvoch rokoch prešiel na
chirurgické oddelenie nemocnice v
Spišskej Sobote a po ďalších piatich
do novej Nemocnice s poliklinikou
v Poprade. Špecializoval sa na chirurgiu a posledných šestnásť rokov
bol primárom chirurgického oddelenia Nemocnice Poprad. Z tohto
postu odišiel na zaslúžený dôchodok vo veku 65 rokov. S vďakou a
dojatím na neho bude spomínať
množstvo pacientov, ktorým zachránil život a prinavrátil zdravie.
Do jeho rúk sa zverovali s dôverou
a nádejou na uzdravenie a on robil všetko pre to, aby ich nesklamal.
Uvedomoval si neobyčajný dar, ale
aj rehoľu lekárskeho povolania. Hoci
mu práca lekára ukrojila veľa z jeho
voľného času, vykonával ju s láskou a
radosťou. Svoje pracovné roky naplnil
obetavou starostlivosťou o pacientov.
Desiatky rokov pôsobil aj ako lekár
Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby a v horách zachránil veľa
ľudí. Podieľal sa spolu s ďalšími kolegami i na zrode leteckej záchrany.
MUDr. I. Cpina za jeho celoživotnú

záslužnú prácu na poli medicíny ocenili v roku 2004 Cenou mesta Poprad.
Chápavé zázemie pre svoje povolanie našiel v kruhu rodiny - manželka
Gabriela je tiež lekárka, takisto ako
dcéra Gabriela, ktorá je internistkou
a žije v Nemecku s manželom a troma deťmi Elin, Ryanom a Daliou.
Syn Igor je lesným inžinierom.
MUDr. I. Cpin ani na dôchodku
nezaháľal. Veľmi sa tešil z vnúčat,
ktoré miloval, venoval sa im, učil
ich pesničky, pretože aj rád spieval a

športoval. Mal vrúcny vzťah k ľudovým piesňam, hral na gitaru, fujaru,
akordeón... Rád si zaspieval s Folklórnym súborom z Vernára, rád chodil
na chatu v Liptovskej Tepličke, vyrobil tam drevený kríž, ktorý sa čnie
na kopci nad dolinou. Vedel si užívať
život so svojimi blízkymi a priateľmi,
takisto rád a vynikajúco varil. Na dôchodku sa venoval mnohým záľubám,
na ktoré nemal čas počas pracovného
života - výtvarnému umeniu, histórii,
rezbárstvu...

Slová spomienok pripojil predseda Klubu popradských výtvarníkov
František Žoldák: „Igor Cpin počas
svojho aktívneho života chirurga mal
záujem aj o výtvarné umenie a vždy
túžil aj po kreslení a maľovaní, no jeho
náročné povolanie mu to nedovoľovalo.
Výtvarnému prejavu sa začal aktívne
venovať až v dôchodku. Navštevoval
kurz kreslenia pri Tatranskej galérii,
absolvoval Univerzitu tretieho veku odbor maľovania a od marca 2011 bol
aj aktívnym, tvorivým členom Klubu
popradských výtvarníkov. Mal svojský výtvarný štýl a optimistickú farebnosť. Igor bol aj všestranný muzikant a nesmierne miloval ľudovú
muziku a piesne najmä z oblasti
Horehronia, taktiež mužské spevy z
Vernára a Šumiaca. Naše spoločné
maľovanie v klube sa nikdy nezaobišlo bez spoločného spevu a dobrej, veselej nálady. Bol takým naším
usmievavým slniečkom, rozdávajúcim radosť. Zrazu jeho miesto pri
maliarskej „štafli“ a palete ostalo
prázdne. Zostali iba spomienky a
Igorove dokončené obrazy. On nám
však bude všetkým veľmi chýbať.“
Manželia Cpinovci by boli 12. februára 2017 oslávili štyridsať harmonických rokov spoločného manželského života. Niť života MUDr. Igora
Cpina však pretrhla náhla smrť. Spomienky na vynikajúceho lekára, dobrého manžela, otca, starého otca, brata, priateľa, kolegu..., zostanú navždy
zapísané v srdciach jeho blízkych a
tiež vďačných pacientov.
Česť jeho pamiatke!
(mar)

Vo februári

Biografický slovník osobností mesta Poprad (1.) si pripomíname:
90 rokov od narodenia študenta
Eduarda BACHLEDU (*9. 2. 1927
Veľká - †koncentračný tábor Buchenwald).
Bol študentom Obchodnej akadémie v Poprade. Už vo veku 17 rokov
sa rozhodol bojovať proti fašizmu.
Zorganizoval v škole malú skupinu,
zapájal sa do akcií SNP. Svoje schopnosti nemohol naplno rozvinúť, pretože už 18. septembra 1944 bola jeho
činnosť gestapu známa. Odviedli ho
na vyšetrovanie, kde ho mučili. Gestapáci prehľadali jeho rodný dom
kvôli zbraniam. Spolu s ostatnými
zaistenými bol odvezený do Prešova, odtiaľ do koncentračného tábora
Osvienčim v Poľsku. Potom nasledovali ďalšie koncentračné tábory
v Nemecku. Konečnou zástavkou
bol pre neho Buchenwald. Na žiadosť matky v roku 1952 ho Okresný
súd v Poprade 20. júla 1952 vyhlásil
za mŕtveho.
100 rokov od narodenia učiteľky, okresnej školskej inšpektorky,

autorky učebníc pre ZŠ Anny KRÁLIKOVEJ, rod. Komiňákovej (*8. 2.
1917 Malý Slavkov - †11. 3. 1973 Bratislava).
Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Levoči pôsobila ako učiteľka na
základných školách v Kravanoch, Šuňave, Podhorí, okr. Žilina a Matejovciach. Od roku 1960 až do svojej smrti
pôsobila ako okresná školská inšpektorka pre základné a materské školy.
Bola členkou Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a spoluautorkou a recenzentkou učebníc pre
základné školy a autorkou metodiky
pre materské školy. Bola pravidelnou
dopisovateľkou do Učiteľských novín
a odborne spolupracovala s PF UPJŠ
v Prešove na rôznych výskumných
prácach. Bola nositeľkou titulu
Vzorný učiteľ a pamätnej medaily
J. A. Komenského. Za svoju činnosť
v Československom Červenom kríži
jej bol udelený odznak ČSČK 1., 2.
a 3. stupňa.
100 rokov od narodenia organizá-

tora športu a ekonóma Karola SUCHÁNEKA (*8. 2.1917 Malé Leváre
- †10. 11. 1980 Poprad).
V roku 1944 bol riaditeľom Štátnych kúpeľov v Tatranskej Lomnici,
v rokoch 1957 - 1980 na Štrbskom
Plese. Po príchode do Vysokých Tatier sa najskôr ako aktívny športovec,
potom organizátor zaslúžil o rozvoj
zimných športov.
150 rokov od narodenia podnikateľa a výrobcu papiera Kornela
CZISERA (*1867 Poprad - †1891
Poprad).
Bol synom Ladislava Czisera. Ako
21 ročný prebral papiereň po smrti
svojho otca. Uhorská vláda mu poskytla bezúročnú štátnu pôžičku na
dlhodobé splátky. Rozšíril výrobu,
namiesto vodného kolesa postavil
vodnú turbínu, prerobil a doplnil i
strojové zariadenie papierne. Papiereň upravil i stavebne. Po dokončení
prestavby, keď papiereň začala znova pracovať, umrel vo veku 24 rokov na týfus.
Zuzana Kollárová
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Ak chceš byť milovaný, miluj!“		

SENECA

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 9. februára 2017
vo Veľkej s

Františkom Barillom,
93-ročným

V piatok 10. februára 2017
vo Veľkej s

Filoménou Rusnáčikovou,
90-ročnou

V sobotu 11. februára 2017
vo Veľkej s

Annou Gaborčíkovou,
83-ročnou

V sobotu 11. februára 2017
vo Veľkej s

Evou Kišidajovou,
74-ročnou

V sobotu 11. februára 2017
v Spišskej Sobote s

Magdalénou Kilianovou,
78-ročnou

V utorok 14. februára 2017
v Tatranskej Lomnici so

Zuzanou Rufusovou,
94-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 15. februára 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote so

Šarlotou Hrobkovou,
89-ročnou

V stredu 15. februára 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Františkom Bendom,
82-ročným

Spomienka
Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré dokázalo nás milovať.
Aj keby láskou zobudiť sme ho chceli,
neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
V pondelok 13. februára 2017 uplynulo
5 rokov od smrti môjho drahého manžela
ING. JOZEFA HALUŠKU
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária,
synovia Ľubor, Tibor a dcéra Ivana s rodinami

Spomienka
Dnes 15. februára 2017 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Ing. JÁN MICHALKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Spomienka
V piatok 17. februára 2017 si pripomenieme 4. výročie úmrtia
našej milovanej manželky, mamky a babky
EMÍLIE TATARKOVEJ rod. Kupčovej z Popradu - Veľkej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel František a dcéra Dorka s rodinou

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať kňazom saleziánom
Don Bosca Mgr. Petrovi Timkovi a Mgr. Piotrovi Grzechynkovi, Mgr. Ľubomírovi Karkoškovi, ako aj všetkým priateľom,
známym, kolegom, členom DZ Tatranskej horskej služby, spevákom FS z Vernára za dôstojnú rozlúčku s naším milovaným
MUDr. Igorom Cpinom.
Manželka Gabriela s rodinou

Dráma aj komédia počas divadelných fašiangov

Do divadla v Spišskej Sobote prišli
minulú nedeľu herci
Záhoráckeho divadla zo Senice s dvoma
inscenáciami - F. G.
Lorcu Dom Bernardy Alby a J. Mokoša
Vjerná nevera.
Najprv si diváci
pozreli drámu, ktorá
je klenotom svetovej
dramatickej tvorby.
Je vyjadrením slobodnej vôle a snahy
štyroch dcér vyslobodiť sa spod nadvlády
matky Bernardy.
Bernarda sa snaží v dome
zachovať poriadok a dcéram
vládne kruto a najprísnejšie,
ako sa dá. Tento poriadok
ale vyvolal iba chaos a katastrofu, keď sa jedna z dcér
obesí.
Režisér Záhoráckeho divadla Ivan A. Fodor povedal: „Hra chce vyjadriť a
opísať vnútornú (ne)slobodu
človeka, manipuláciu, šikanovanie a duševné týranie.
Postavy sestier sa snažia riešiť bezvýchodiskovú situáciu po svojom. Buď rebelujú
voči matke, alebo vyvolávajú
konflikty medzi sebou. Táto
téma je aktuálna aj dnes,
lebo znova cítime pocit vše-

obecnej neslobody, aj keď
trochu inej ako za bývalého
režimu.“
Druhou hrou bola Vjerná
nevjera (na foto) od Jozefa
Mokoša. Tento žijúci slovenský dramatik v nej zašiel
do tradície profesionálneho
talianskeho divadla 60-tych
rokov 16. storočia, tzv. commedie dell´arte. Inšpiruje
sa starorímskym divadlom,
karnevalom a fraškou, fyzickou a až akrobatickou zdatnosťou hercov.
Režisér Ivan A. Fodor
uviedol: „Vjerná nevjera je
plná humoru a stretu rôznych spoločenských vrstiev.
Sluhovia intrigujú, ich páni
(po sezóne) sa snažia o krás-

nu, mladú vdovu po miestodržiteľovi, ktorej slúžka je
alkoholička, ale napriek svojmu „hendikepu“ svojej pani
dobre slúži. Krčmárka zasa
prísne vedie svoju živnosť.
Týmto dejom divákov prevedie prostitútka a nad celým
príbehom bdie sám anjel
strážny. Túto taliansku ľudovú profesionálnu komédiu po
400 rokoch nezničila ani kritika, ani herci.“
V španielskej dráme Dom
Bernardy Alby hrali iba
samé ženy, vo Vjernej nevjere sa k herečkám pripojili aj
ich mužskí kolegovia. Záhorácke divadlo má 20 hercov
a premiéru vyprodukujú raz
za rok.		
(kpa)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 15. februára - Včela, štvrtok 16. februára
- Dr. Max - OC Max, v piatok 17. februára Limba, v sobotu 18. februára - Corrib, v nedeľu 19. februára - Prima - pri kruhovom
objazde, v pondelok 20. februára - Benu Tesco a v utorok 21. februára - Benu - Tesco.
Včela: Tatranské nám. 1, Dr. Max - OC Max:

Dlhé hony 1, Limba: Podtatranská 5, Corrib:
Levočská 26A, Prima - pri kruhovom objazde:
Huszova ul., Benu - Tesco: Teplická cesta 3.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Získate nové
vedomosti v
oblasti, ktorú ste doposiaľ nepoznali.
V budúcnosti ich naplno využijete.
Presvedčíte sa, kto je
váš priateľ, a kto nie. Podľa toho
zmeňte aj svoj postoj k niektorým
ľuďom.

Budete potrebovať
peniaze na nečakané výdavky. V
budúcnosti si dajte na financie
väčší pozor.
Budete riešiť nejaký
problém týkajúci sa mladších
osôb. Najlepšie by ste však urobili,
nepliesť sa do ich vecí.

Budete vo
svojom
živle, lebo sa dostanete medzi
množstvo ľudí a budete v centre
pozornosti.

Nepchajte nos do
záležitostí, ktoré sa vás netýkajú.
Zbytočne sa dostanete do klebiet.

Čaká vás nejaká dôležitá
pracovná zmena. Rešpektujte ju,
neskôr bude pre vás prínosom.

Pôjdete na
zaujímavý
výlet, kde sa stretnete s človekom
zo svojej minulosti.

Čo sa doteraz nepohlo
z miesta, odteraz sa pohne závratnou rýchlosťou.
Dajte
si
záležať na
každom svojom kroku, lebo
bude mimoriadne dôležitý do
budúcna.
Bude vám
chý b ať
energia, ktorú by ste mali ísť načerpať do prírody alebo pri športe.
Urobíte
niekomu
láskavosť, ale ako sa hovorí: Sprav
čertovi dobre, peklom sa ti odplatí.
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Inzercia

Predám Tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, Zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkoviu - dyle na podlahy. Inf.: č.
t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám Mazdu 2, naj. 30 200
km, r. v. 2008, cena 5 000 €. Inf.:
č. t. 0944 951 119.
7/16-P
Kúpim rozostavaný dom
v Poprade a okolí. Inf.: č. t.
0908 254 433.
4/17-K
Aj v roku 2017 ponúka muzikantské služby učiteľ hudby
na dôchodku JÁN PLAČEK
z Popradu (flauta, klarinet,
trúbka, husle, spev, humor) na
svadbách, narodeninách, firem-

•
•
•

ných akciách vo dvojici s harmonikárom alebo gitaristom. Doprava vlastná. Inf.: č. t. 052/776
76 33, 0902 519 954. 10/17-R
Dáme do prenájmu kanceláriu 15 m2 na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
16/17-R
Prijmeme zamestnanca na
pracovnú pozíciu ekonóm účtovník. Požadujeme samostatné a komplexné vedenie
účtovnej agendy školy a znalosti rozpočtovníctva. Záujemcovia kontaktujte telefonicky
0911 240 110 alebo písomne na
skola@zsspsobota.sk 23/17-R

•
•

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
referent energetiky
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené úplné stredoškolské resp. vysokoškolské vzdelanie
technického smeru • prax v oblasti energetiky výhodou • čestné
prehlásenie o bezúhonnosti • organizačné a komunikačné schopnosti • flexibilnosť, samostatnosť, technické myslenie • práca s PC
• vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške:
• písomná prihláška do výberového konania • fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný
životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • čestné
prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním
osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 28. februára 2017
do 15,30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej
obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie - „energetik“ na adresu: Mestský úrad 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 nebudú spĺňať
PP-18
požadované podmienky.			

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 12,25 m2, ktorý sa nachádza
v budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor
je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 210,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. februára
2017 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel.
PP-16
052/7167293, 052/7167297			

Katedra manažmentu PF KU v Poprade
rieši medzinárodný vedecký projekt

Katedra manažmentu (KM)
PF Katolíckej univerzity v
Poprade sa zúčastňuje od októbra 2016 na riešení projektu
z programu Erasmus+, ktorý
je členený do troch kľúčových
akcií. Verejnosti je skôr známa
štruktúra KA1, prostredníctvom ktorej prebiehajú výmenné pobyty študentov,
pedagógov i vedeckých
pracovníkov v krajinách
EÚ. Avšak Erasmus+ má
aj ďalšie dve verejnosti menej známe kľúčové akcie,
z nich KA2 - Spolupráca
v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov
je schéma, ktorej sa KM
zúčastňuje s dvoma zahraničnými partnermi - Eduexpert
z poľskej Lodže a UK - Butterflies z Bradfordu vo Veľkej
Británii.
Názov projektu je Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej
identity - projekt vzdelávania
mládeže. Jeho hlavným cieľom
je rozvoj inovácií prostredníc-

tvom prípravy viacjazyčného
nástroja, ktorý bude k dispozícii riešiteľom projektu a
v spolupráci s kompetentnými
v jednotlivých krajinách bude
ponúknutý do vyučovacieho
procesu na stredných školách.
Projekt priamo prispeje k zvýšeniu úrovne povedomia mlá-

deže v oblasti multikulturalizmu a tak im umožní sa ľahšie
začleniť do takejto spoločnosti.
Prvá konferencia projektu s témou Multikulturalizmus so
zreteľom na zachovanie identity; Rovnosť a rozmanitosť v
oblasti vzdelávania, sa konala
v dňoch 23. a 24. januára 2017
v anglickom Bradforde. Oko-

lo 60 účastníkov konferencie
si odovzdávalo svoje znalosti
a skúsenosti z oblasti života
multikultúrnej
spoločnosti mladých a ako napomôcť
ich vzájomnému dialógu. Na
konferencii slovenskú stranu
zastupovali Alena Daňková,
Anton Lisnik a Anna Diačiková, ktorá na konferencii
vystúpila s prednáškou
Skúsenosti s diverzitou
v slovenskom vzdelávacom
systéme. Doc. Lisnik informoval prítomných o metodike výskumu kompetencií stredoškolákov, ktorý
realizuje slovenská strana
v troch zúčastnených krajinách. Prof. Daňková v rámci
panelovej diskusie informovala
o procese výberu a rozhodovania sa stredoškolákov o vysokoškolskom štúdiu.
Druhá konferencia projektu
sa uskutoční v druhej polovici
júna na pôde KM v Poprade
a záverečná na jeseň 2017 vo
Varšave.
Anna Diačiková

Úspech v krajskom kole Olympiády ľudských práv

V Prešove sa 8. februára
konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv. V silnej konkurencii 31 stredoškolákov Prešovského kraja
vynikajúco obstál študent
III. EA Strednej priemyselnej školy v Poprade Patrik
Korsch. Vybojoval postupové 2. miesto, čím si zabezpečil spolu s ďalšími siedmimi
stredoškolákmi z nášho
kraja možnosť prezentovať
svoje názory na celoslovenskej prehliadke tejto náročnej súťaže.
Krajské kolo má vždy dve
časti - písomný test a ústnu
obhajobu téz. Ako sa sám
žiak neskôr priznal: „Už po
teste som sa pomaly lúčil s

týmto miestom a zároveň dúfal, že to nebude až také zlé.“
Test, v ktorom študenti dokazujú svoje vedomosti v ľudskoprávnej oblasti z histórie,
ako aj zo súčasnosti, dopadol
nad všetky očakávania...
Stres pred ďalšou časťou
súťaže však zo študenta úplne neopadol, náš súťažiaci si
spočiatku neveril a poctivo
bol pohrúžený do dvadsiatich
ľudskoprávnych téz, konzul-

toval ich s vyučujúcou, ako aj
ostatnými súťažiacimi, cibril
svoj rečnícky prejav. Nakoniec sa po náročnom zápolení dočkal vyhlásenia výsledkov a prežíval eufóriu, keď si
od krajského koordinátora
Mariána Richtera preberal
diplom a odmenu za pekné
druhé miesto (na foto).
Patrikova cesta však ešte
nekončí, naopak, má pred
sebou ďalšiu výzvu - napísať
esej na jednu zo štyroch tém
vyhlásených
celoštátnou
komisiou a obhájiť ju na celoslovenskej prehliadke študentov, ktorá sa bude konať
začiatkom apríla v Modre.
Text a foto:
Mária Marcinková

V prvý februárový pondelok otvorili v Tatranskej
galérii na Hviezdoslavovej ulici v Poprade výstavu
TatraBRICK FEST, ktorá je zostavená z exponátov z lega. Jedným z nich je aj budova galérie (na
foto). Návštevníci si môžu pozrieť obľúbené diela
svetoznámych staviteľov, monumentálne modely,
zaujímavé témy z nášho regiónu, 6 a 7 metrové
Lego city, veľké vlakové koľajiská - to všetko z
dielcov známej stavebnice. Deťom poslúži i herná
zóna. Výstava je otvorená v pondelok až piatok od
9. do 18. hod. a v nedeľu od 13. do 17. hod. V sobotu je zatvorené, okrem 25. februára a 11. marca, kedy bude výstava otvorená od 10. do 17. hod.
Viac na www.tatragaleria.sk. FOTO - archív TG
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Vydarený ples bilingvalistov

Minulú sobotu sa v jedálni Tatravagónky v Poprade uskutočnil už
17. ročník plesu Klubu Veličanov, na ktorom sa pri kvalitnej hudbe do
rána výborne zabávalo viac ako 200 členov, sympatizantov, priaznivcov
a sponzorov KV.
V programe vystúpilo tanečno-športové centrum Tempo z Kežmarku
a spevácka skupina La Speranza. Spestrením plesu bola tombola, v ktorej
vyžrebovali viac ako 50 hodnotných cien. Hlavnú cenu - televízor venoval
KV a ostatné štedrí popradskí podnikatelia. Veľkou zábavou bol tanec masiek, v ktorom defilovali predstavitelia netvorov z rozprávok, ale aj predstavitelia súčasnej svetovej politiky.
Rada Klubu Veličanov ďakuje všetkým zúčastneným za vytvorenie fantastickej plesovej atmosféry, všetkým sponzorom za hodnotné ceny do
tomboly a nájomcom zariadenia a celému personálu za vzornú obsluhu a
vynikajúce menu.				
Milan Hámor, predseda KV

Ples bilingvalistov Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade je už tradíciou - tento
rok napísal svoju dvadsiatu prvú
kapitolu. Vo štvrtok 9. februára študenti i učitelia vymenili
triedy za tanečný parket a bežné
oblečenie za plesové róby a elegantné obleky. Tento ročník plesu mal tému Hollywood a tak
mnohí prišli na červený koberec
ako skutočné filmové hviezdy.
Nechýbala tradičná voľba kráľa
a kráľovnej plesu, ktorými sa stali V programe vystúpil i študent z 2. E GymAlica Jarošová z 3. F a Matúš No- názia na Ul. D. Tatarku Dávid Pikora so
vák zo 4. E.
(bsu) svojou tanečnicou. FOTO - archív školy

Fašiangový karneval v popradskej nemocnici

Medzi najveselšie mesiace v roku
patrí február a to preto, lebo v tomto mesiaci sú fašiangy a fašiangy sú
obdobie plesov, zábav, karnevalov
a veselých sprievodov masiek.
Kto by sa na to netešil? Aj deti hospitalizované na detskom oddelení

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Nemocnice v Poprade si vo štvrtok
9. februára doplnili svoje oblečenie
o masky princezien, milých zvieratiek a iných rozprávkových bytostí.
Deti sa rady hrajú a hravosť zlepšuje psychický stav a zdravie. Pohybové aktivity pomáhajú odbúrať
stres, zvládať záťaž, či predchádzať
obezite. A práve fašiangový karneval
im to všetko umožnil. Aký bol karneval v nemocnici? Radosť, smiech,
pohoda a rozžiarené oči detí, ktoré
zabudli na svoje choroby. O zábavu
sa postarali pani učiteľky, ktoré pre
deti pripravili súťaže a hry. Hrali sa
na Popolušku, presnú mušku, hľadanie diamantov a množstvo iných
hier. Úspech u detí mal aj stoličkový
tanec. Fašiangový karneval na detskom oddelení Nemocnice v Poprade organizuje Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom
zariadení v Dolnom Smokovci.
Eva Lecová

Študenti prejavili obchodného ducha

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-7

V Obchodnej akadémii v Poprade sa minulý týždeň v stredu
konal už 9. kontraktačný deň
cvičných firiem, ktorého sa zúčastnili stredné školy z celého
východného Slovenska a jedna
spoza rieky Moravy.
Študenti z 18 cvičných firiem
medzi sebou obchodovali, prezentovali svoju činnosť a popri
tom si aj zasúťažili. Až šesť cvičných firiem a dve študentské
spoločnosti boli v zastúpení hostiteľa, no v tomto roku zavítali
pod Tatry aj mladí obchodníci
z Ostravy. Okrem toho boli pozvané aj stredné školy z Košíc,
Spišskej Novej Vsi, Vranova nad
Topľou, Levoče, Rožňavy, Zvolena
a Dolného Kubína.
V dvoch súťažiach dominovali
študenti z cvičnej firmy Krojovanka, s. r. o., OA Poprad. Zvíťazili

v súťaži o najkrajší výstavný stánok
a tiež v súťaži o najlepší manažérsky tím. Súťaž o najzaujímavejší
katalóg vyhrala cvičná firma Prúty,
s. r. o., zo Spojenej školy internátnej v Levoči.		
(ppv)
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Kde budú hrať kamzíci v prípade postupu?

Slovenská hokejová Tipsportliga
sa blíži do svojho
finále, o chvíľu
je tu play-off.
Popradským hokejistom sa v poslednom období darí a vyraďovacia časť
by ich nemala minúť. Ak by
sa im však podarilo vo štvrťfinále prejsť cez prvého súpera, nastáva problém.
Zimný štadión v Poprade
bude už v tom období patriť organizátorom svetového
šampionátu hráčov do 18 rokov a tak kamzíci budú musieť
riešiť prípadnú otázku, kde

pre nich,“ povedal riaditeľ HK
Poprad Ľudovít Jurinyi. „Majstrovstvá sveta sú prioritou.
Rokujeme však s predstaviteľmi
Tipsportligy i SZĽH, aby nám
pomohli v hľadaní riešení. Mládež bude mať možnosť trénovať
pravdepodobne v Levoči. Zatiaľ
sa javí, že muži by hrali všetky
zápasy na pôde súpera,“ pokračoval čestný prezident HK
Poprad a popradský primátor
Jozef Švagerko. „Som informovaný o situácii, ktorá môže
nastať. Tieto rokovania však
majú v rukách zástupcovia
klubu a SZĽH,“ informoval šéf
najvyššej súťaže Richard Lint-

budú hrať.
Otázkou prípadného postupu HK Poprad do semifinále
play-off Tipsportligy sa už teraz zaoberajú zainteresované
strany, ktoré hľadajú najvhodnejšiu alternatívu nielen pre
A-mužstvo, ale aj pre všetky
vekové kategórie hokejistov
pod Tatrami. „Hľadáme tú
najschodnejšiu cestu, aby to
klub čo najmenej stálo, a aby
to bolo čo najbližšie k fanúšikom. Do konca marca by mali
skončiť mládežnícke kategórie,
ale majú na programe aj niekoľko turnajov. Budeme musieť
zabezpečiť tréningový proces aj

ner. „Popradský klub prisľúbil
konštruktívne rokovanie a je si
vedomí, že MS sa nedajú ohroziť. Sme ochotní pristúpiť na
také riešenia, aby dôsledky boli
pre Poprad čo najmenej bolestivé,“ dodal generálny sekretár
SZĽH Miroslav Valíček.
Informácie z tábora fanúšikov hovoria o tom, že členovia Fanklubu HK Poprad sú
ochotní cestovať za kamzíkmi
aj na kraj sveta. Ostatní fanúšikovia sa situácii jednoducho
prispôsobia. Samotní hráči
sa tradične vždy sústredia na
najbližší zápas, ale o možnej
kolízii sa už rozprávali. „Ne-

ostáva nám nič iné, len rešpektovať rozhodnutie klubu.
Verím, že fanúšikovia si nájdu
cestu na štadión kdekoľvek na
Slovensku,“ povedal za kabínu
kapitán tímu Arne Kroták.
Včera odštartovali Popradčania v rámci Tipsportligy
sériu troch zápasov na domácom ľade. V špeciálnom
valentínskom kole privítali
Nitru (po uzávierke vydania
novín Poprad). V piatok 17.
februára bude o 17. hod. ich
súperom HC Košice a v nedeľu 19. februára nastúpia
rovnako o 17. hod. proti
MHC Martin.
(mav)

Basketbalistky doma prehrali Štrbské bežky s No Name

Basketbalistky BAM Poprad v sobotu odohrali
prvý zápas nadstavbovej skupiny 5-8 extraligy
žien. Na domácej palubovke nestačili na nováčika z Nitry.
„Zápas nám nevyšiel. Polčas sme
v pohode vyhrali, ale treba zložiť poklonu súperovi, ktorý hral moderný
a agresívny basketbal. Pevne verím,
že táto facka nám pomôže. Hrali sme
príliš pohodovo, v ďalších zápasoch
musíme pritvrdiť,“ hodnotil tréner
BAM Poprad Milan Černický.
Výsledok: 1. kolo skupina 5-8

v sobotu 11. februára BAM Poprad BKM Junior UKF Nitra 50:61 (20:9,
8:13, 6:22, 16:17), najviac bodov
BAMP: Angelika Theiner - 15.
Program: 2. kolo skupina 5-8 v sobotu 18. februára o 18. hod. BK Slovan Bratislava - BAM Poprad. (mav)

Tabuľka skupiny 5-8
Z

V

P	B

5. B. Bystrica

15

6

9

21

6. BAM Poprad

15

5

10

20

7. Nitra

15

3

12

18

8. Slovan BA

15

1

14

16

V nedeľu 19. februára sa na Štrbskom Plese uskutoční už štvrtý ročník podujatia Štrbské bežky. Podujatie je pod záštitou Ivana a Igora
Timkovcov z hudobnej skupiny No
Name, ktorí sa opäť postavia na štart.
Pre všetkých bežkárov bude pripravený dvoj a päť kilometrový okruh.
Pretekať sa bude voľnou technikou
s hromadným štartom a pripravená
bude aj klasická stopa. Mená najrýchlejších pretekárov budú zapísané na
putovné Štrbské bežky.

Pre žiakov bude pripravená 500 metrová prekážková trať SnowKidz cross šprint
s intervalovým štartom. Kros šprint si
môžu vyskúšať aj všetci prihlásení pretekári na verejné preteky. Najmenšie deti si
môžu vyskúšať detské bežky a atmosféru
spestrí hudobný koncert.
Organizátorom podujatia je Športový
klub Štrba, obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a Areál bežeckého lyžovania
SNOW Štrbské Pleso. Podujatie je súčasťou kalendára Tatry v pohybe.
(ppp)

Vyvrcholila Zimná bežecká séria

V sobotu vyvrcholil vo Vysokých
Tatrách 4. ročník Zimnej bežeckej
série. Trasa záverečného kola pod názvom GRAND FINÁLE viedla z Tatranskej Polianky zasneženou cestou
na Sliezsky dom do nadmorskej výšky
1670 metrov, kde bol cieľ a zároveň aj
vyhodnotenie kola i celej série.
Pretekári v sobotu zdolávali vzdialenosť 6,7 km s celkovým prevýšením
viac ako 650 metrov. V cieli pred horským hotelom Sliezsky dom sa ako
prvý objavil vlaňajší víťaz série Daniel

Kraviansky z Pro-body triatlon tímu v
čase 37 min. 43s, o pol minúty za ním
skončil úradujúci Bežecký kráľ Tatier
Marián Zimmermann, ktorý si týmto
výsledkom poistil celkové prvenstvo vo
4. ročníku Zimnej bežeckej série. Medzi
ženami dominovala Patrícia Puklová z
AK Steeple Poprad časom 43 min. 45s a
svojim tretím víťazstvom si vybojovala
celkové prvenstvo v sérii medzi ženami.
Prvý medzi skialpinistami skončil Dušan Kozel a víťazkou medzi skialpinistkami sa stala Marína Kissová.
(pev)
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Prvý februárový víkend patril karatistom v Dolnom Kubíne na súťaži
Orava cup 2017. V konkurencii vyše 320 pretekárov zo 40 klubov z celého Slovenska si karatisti z Central karate klubu Poprad vybojovali spolu
16 medailí (3 - 4 - 9). Na najvyšší stupienok vystúpila Laura Klempová
v najmladšej kategórii kata dievčatá, kategóriu kata kadetky vyhrala Nikola Bušovská a v kategórii kumite kadetky do 54 kg nedala šancu súperkám Zoja Paľová.		
FOTO - archív CKK Poprad

FK Poprad

Zrodila sa cenná remíza 1:1. Skóre
duelu otvorila už v 8. minúte hlavou
nová posila a hviezdny zakončovateľ
Stanislav Šesták.
Na sústredenie do Turecka odišlo
23 hráčov a sedem členov realizačného tímu. Návrat je naplánovaný na
piatok 24. februára, informovala oficiálna stránka FK Poprad.
(ppp)

Pre medailovú žatvu vycestoval na Oravu aj Karate
klub Shihan Poprad, ktorého pretekári vybojovali
spolu 14 medailí. Až osem
bolo zlatých a v súčte to pre
klub znamenalo suverénne
prvé miesto. Na zlato dosiahol v súbornom cvičení
kata 6-7 ročných chlapcov
Benjamín Hyben, medzi
ml. dorastenkami bola zlatá
Vanesa Jankurová, a v kat.
Masters žien nad 35 rokov
aj Andrea Glatzová. V športovom zápase kumite bola
prvá Veronika Jalowiczorová v kat. st. žiačok do 30kg,
v hmotnosti do 35kg triumfovala Ema Zacharová.
Najcennejší kov vybojoval
aj Marko Jalowiczor medzi
mladšími dorastencami do 50kg, Igor Hauser medzi kadetmi do 52kg a Monika Pekarčíková medzi kadetkami nad 54kg.
FOTO - archív KK Shihan

Tatranská lyžiarska liga

Tatranská lyžiarska liga (TLL)
zavítala minulý týždeň vo štvrtok
do Spišského Bystrého. Na miestnych svahoch zorganizovalo mesto
Poprad za pomoci partnerov druhé
kolo trojdielneho seriálu pätnásteho ročníka pretekov v obrovskom
slalome.
Mladí lyžiari z rozličných miest a
obcí združenia Euroregiónu Tatry
zápolia o honor kráľa lyžiarskeho regiónu. Samostatne v individuálnych
kategóriách zbierajú body do spoločného rebríčka. V Spišskom Bystrom

sa ich na štart postavilo stodvadsať.
„Na takpovediac domácom kopci
víťazili najmä Popradčania. Ich strata na doposiaľ vedúce Zakopane sa
tak zredukovala o štyridsať bodov,“
informoval referent mládeže a športu a súčasne koordinátor TLL Peter
Procházka.
Tretie kolo obrovského slalomu je
na programe 16. marca v Bachledovej doline. Medzitým čaká pretekárov prvá ostrá previerka v behu na
lyžiach. 15. februára cestujú do Zakopaneho.		
(ppv)

Valentínska deviatka

Ešte pred odletom s tímom FK Poprad na sústredenie do Turecka stihol bývalý slovenský reprezentant Stanislav Šesták návštevu ZŠ vo Veľkej, kde besedoval s futbalovými nádejami z tunajšej školy. V pondelok ochotne odpovedal
na zvedavé otázky malých futbalistov, zasúťažil si s nimi v troch disciplínach a rozdával cenné podpisy.		
FOTO - Marek Vaščura

V nedeľu 12. februára sa v herni Citybowling Poprad odohralo
v dvoch rundách za účasti 37 hráčov v poradí 1. kolo bowlingového
turnaja pre zábavu Nielen 10 je
Strike.
Výkony viacerých hráčov boli vysoké a v poslednej hre prvej rundy
padla hranica 300 bodov, ktorú do-

siahol Werner Gerdenits. Ten suverénne ovládol semifinále. Do finále
postupovala osmička s najlepšími
výkonmi. Finále sa hralo na dve hry
od nuly vrátane handicapov.
W. Gerdenits napokon nedal šancu
nikomu a stal víťazom 1. kola turnaja
s priemerom 263,73. Druhý skončil
Vladimír Pavlikovský s priemerom
250,36 a tretí bol Rudolf Zoričák
s priemerom 237,91.
(luk)

Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Banskej Bystrice. Zaujímavosťou bolo, že
celý turnaj sa odohral bez výsledkov
a každý získal zlatú medailu s logom
FK Poprad.
MINULÝ týždeň v pondelok sa
pätica najlepších popradských dievčat z domáceho okresného a zároveň
krajského kola v aerobiku stredných
škôl zúčastnila majstrovstiev Slovenska v Trenčíne. Bronzovú medailu vybojovala žiačka Obchodnej akadémie
Poprad Stanislava Toporcerová.
FUTBALISTI prvoligového 1. FC
Tatran Prešov si na jar rozložili svoj
stan pod Tatrami kvôli rekonštrukcii
vlastného štadióna. Už v nedeľu 19.

februára sa v NTC Poprad stretnú
pred televíznymi kamerami od 15.20
hod. s bratislavským Slovanom.
MINULÝ týždeň v stredu sa odohralo 9. kolo Bowling Tour mesta
Poprad. V skupine A sa stal víťazom
Vladimír Pavlikovský finálovým výkonom 195 s celkovým priemerom
199,78. Skupinu B ovládol Anton Paločko výkonom 180 s celkovým priemerom 184,14.
BASKETBALISTI Svitu v sobotu
v rámci 33. kola SBL na domácej palubovke porazili Lučenec 89:73. Po
týždňovej pauze privítajú v Iskra Aréne Levických Patriotov až v stredu 22.
februára o 18. hodine.
(ppv)

týždenník
POPRAD -občanov
mesta.

V utorok ráno odleteli
futbalisti FK Poprad na
sústredenie do Turecka.
V sobotu stihli odohrať
prípravný zápas proti
prvoligovému MFK Michalovce na
umelej tráve v Tatranskej Lomnici.

Krátko zo športu

POPRADSKÉ líšky štartujú štvrť•finálovú
sériu hokejovej extraligy

žien dvojzápasom na domácom ľade.
V sobotu 18. februára privítajú Podhale Nowy Targ o 18.30 hod., odveta
je na programe v nedeľu 19. februára
o 20.15 hod. V prípade nerozhodného stavu je rozhodujúci zápas série
na programe v Poľsku už v stredu 22.
februára o 17. hod.
PREDMINULÝ víkend sa v Matejovciach odohral halový futbalový
turnaj hráčov do 11 rokov, ktorého
sa okrem dvoch domácich tímov
FK Poprad zúčastnili aj družstvá zo

•

•

•

•

•
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Škôlkarov od korčuľovania neodradili ani tuhé mrazy

Projekt Naučme škôlky korčuľovať sa už niekoľko rokov teší veľkej
obľube. Kurzy prebiehajú nielen na
zimnom štadióne, ale aj pod holým
nebom pri Aréne Poprad. Dvojicu
trénerov povzbudzujú aj v tuhých
mrazoch usmiate tváre detí.
„Zámerom mesta je, aby deti športovali. Už niekoľko rokov sa snažíme dostať na športoviská deti od najnižších
vekových kategórií. V tomto ročníku
kurzov korčuľovania je zapojených
deväť materských škôl. Máme dvoch
trénerov, ktorí sú na deti jemne prísni
a to sa vychovávateľkám páči, nakoľko
deti popri tom získavajú aj určitú autoritu. Deti korčuľujú štyrikrát do týždňa, trikrát je to pred Arénou v dvoch
cykloch. Na konci každého bloku do-

Príroda v meste
Rieka Poprad pulzuje životom aj v tuhých mrazoch.
Jednak v jej vodách plávajú
ryby, na brehoch a vo vode
sa kŕmia kačky a jednak nad
hladinou lietajú vodné vtáky. Popradčania môžu vídať
dokonca čajky, volavky a v
posledných rokoch sa objavili kormorány. Práve tie robia najväčšie vrásky na čele
rybárom. Sú totiž zdatní
lovci a denne každý z týchto
vtákov skonzumuje približne pol až kilogram rýb.
Darmo sa ich členovia
miestnej organizácie Slo-

stanú účastníci ľadové vysvedčenia.
Takmer dvesto detí sa korčuľuje a my
ich obdivujeme za to, že aj v takejto tuhej zime vedia vyčariť úsmev na

Nad riekou Poprad lietajú kormorány

venského rybárskeho zväzu
(SRZ) v Poprade snažia plašiť krikom či hlukom petárd.
Kormorány sa neboja. Na
ľudí, okolitý ruch mesta a
dopravnej premávky si zvykli a stratili plachosť. Predseda MO SRZ Štefan Kolcún
(na foto) sa obáva škôd, ktoré rybári v plnom rozsahu
odhalia až na jar. Povedal:
„Tento rok je na rieke Poprad
najhorší. Ani svitský, ani kežmarský revír nemal takú rozmrznutú vodu ako mal Poprad, ktorý sa stal výhodným
loviskom pre kormorány. Kŕ-

Program kina CINEMAX Poprad
Od 16. februára do 22. februára

LEGO Batman vo filme 2D o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend) a o 15.50 hod., Päťdesiat
odtieňov temnoty - o 15.20
hod., o 18.10 hod a o 20.50
hod., Spievaj 2D - o 13. hod.
(hrá sa len cez víkend), Všet-

tvári,“ povedal Jozef Galajda z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade. „Najkrajšou odmenou je
pre mňa radosť v detských očiach. Ve-

nujem sa im už šiesty rok a vidím, ako
rastú pohybom. Škoda, že zanikla všeobecná športová príprava, ktorá bola
medzi deťmi obľúbená,“ zamyslel sa
tréner Eugen Nahalka. „S deťmi je to
radosť, pretože vidieť ich snahu naučiť
sa korčuľovať. Škoda, že mnohé vekom
na to zanevrú. Ďalej je to na rodičoch,
aby sa im viac venovali,“ doplnil jeho
kolega Pavol Svitana.
(mav)

ko alebo nič - o 18. hod., Liek
na život - o 20.30 hod., Detské
kino - Bociany - o 13.20 hod.,
LEGO Batman vo filme 3D
- o 15.30 hod., Lion - o 17.50
hod., Artmax filmy - Odysea o 20.20 hod. (hrá sa len 21.2.),
T2 Trainspotting - o 20.20
hod. (nehrá sa 21.2.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

deľ 150-200 vtákov nalietaval
na vodu a raboval. Vody budú
podstatne viac zdecimované v
množstve rýb než po iné roky.
Podľa našich monitorovaní sa
najviac kormoránov objavuje
pod malou vodnou elektrárňou na sídlisku Západ, pri
kruhovom objazde pred mestským úradom, pri bývalej hasičskej zbrojnici, pod výpustami z čističky odpadových vôd,
dole pri sútoku Studeného a
Skalnatého potoka vo Veľkej
Lomnici. Vlastne celý úsek
rieky Poprad od sútoku Teplického potoka po most pri
Huncovciach bol „otvorený“
s nezamrznutými časťami a
tak mali kormorány vhodné
podmienky na lov. Ohrozujú
všetku rybiu osádku. Menšie
rybky povyberajú čajky a volavky a väčšie zoberú kormorány. Boli sme svedkami toho,
že lovia aj kusy, ktoré ani nedokážu prehltnúť, ale poškodia ich a nechajú na brehu.“
Rybár Martin Soľava videl,
ako kormorán ulovil vyše
35 centimetrového lipňa, ale
zožrať ho bolo nad jeho sily.

Vtáka odplašil, ale plašenie
pokladá za málo efektívne:
„Aj keď ich odplašíme, o pol
hodinu sú zase nazad. Robia
nám skutočne obrovské škody.“ Rybári počítajú, že približne polovica rybej osádky
bude chýbať. Zarybňujú každý rok, rýb bol dostatok, no
teraz majú obavy.
Proti kormoránom je podľa rybárov účinný len odstrel. Sú to chránené vtáky,
avšak ako dodal Š. Kolcún,
existuje výnimka Ministerstva životného prostredia,
podľa ktorej je povolené
odstreliť určitý počet týchto
predátorov v období od októbra do marca: „Máme to
legislatívne ošetrené a máme
zmluvu s poľovníckym združením, ktorý môže vykonávať
odstrel brokovými zbraňami
hlavne na kormorány, ktoré
nalietavajú na hladinu. Doteraz bolo zasiahnutých brokmi
približne dvadsať vtákov.“
Rybári sa domnievajú,
že k zvýšenému výskytu
kormoránov na Slovensku
prispela zmena klimatických

podmienok. V lete je u nás
teplejšie, preto tu dokonca
hniezdia, vyvádzajú mladé a
ostávajú celoročne. Ich prirodzené loviská - moria zamŕzajú a na Slovensku, ba i pod
Tatrami, nachádzajú dobré
podmienky. Popradský úsek
rieky má totiž niekoľko teplých prítokov, ktoré ohrievajú
vodu. Potom nezamŕza a pre
vtákov sa stáva výhodným
loviskom. Podľa poznatkov
SRZ a objavených zakrúžkovaných kormoránov, prilietajú niekde od severných
morí - z Estónska alebo aj z
Poľska.		
(mar)

Témou prednášky bude voda

„Peľové zrniečka, keď absorbujú vodu, navlhnú, padajú na zem a nespôsobujú alergie.
Dažďová voda je dar z nebies, ale my ju púšťame do kanalizácie a ešte za to aj platíme. Dva
až tri milióny metrov kubických dažďovej vody z
Popradu odtečie ročne do kanalizácie. Dá sa na
tom postaviť biznis plán. Návratnosť investícií
do dažďovej vody je 5 až 6 rokov s ďalšími veľmi
pozitívnymi dopadmi na zdravie obyvateľstva!“
- povedal predseda občianskeho združenia
MVO Ľudia a voda Michal Kravčík a dodal, že

vysušených regiónov v Európe a vo svete bude
stále viac, klimatických výkyvov v podobe
víchric, povodní a pod. bude pribúdať a budú
drastickejšie, ak včas nezasiahneme. Občania z
Popradu a širokého okolia, ktorí sa chcú o tejto
problematike dozvedieť viac, majú príležitosť.
Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade sa vo štvrtok 23. februára o 17. hod. uskutoční prednáška M. Kravčíka Vodou za ozdravenie
klímy Popradu i Popradskej kotliny spojená s
diskusiou. Vstup je voľný.
(ppm)

