22. 2. 2017

Strana 1

Streda 22. 2. 2017

Číslo 8

Ročník XXVIII.

www.noviny-poprad.sk

Cena 0,30 €

Pracovisko magnetickej rezonancie v Poprade je jedno z najmodernejších

Pracovisko magnetickej
rezonancie (MR) v Nemocnici Poprad je od minulých
dní vybavené jedným z najmodernejších prístrojov MR
na Slovensku. Nový MR prístroj so silou magnetického
poľa 3 Tesla je oveľa výkonnejší a s väčšou silou magnetického poľa ako doterajší
1,5 T, ktorý bol v popradskej
nemocnici v prevádzke od
roku 2006. Osobitný prínos
pre pacienta spočíva v kvalitnejšej a rýchlejšej diagnostike, skrátení čakacích dôb
na vyšetrenie MR a zvýšení
komfortu počas vyšetrenia,
ako aj pohodlia v čakárni a
priľahlých priestoroch.
Primárka MR Poprad

Katarína Ménová (na foto)
uviedla: „Vďaka novému
prístroju budeme môcť pacientom ponúknuť ešte viac,
ale najmä náročnejšie a kvalitnejšie vyšetrovacie metódy.
Okrem klasických vyšetrovacích metodík sa používajú nové špeciálne sekvencie,
najmä čo sa týka neurorádiológie, pri diagnostike mozgových tumorov, takisto pri
vyšetrení dutiny brušnej a
dutiny malej panvy a ďalšie.
Ročne bolo doteraz vyšetrených okolo 10 tisíc pacientov,
za desať rokov približne stotisíc. Nové MR umožní vyšetriť
ešte viacej pacientov. Starý
prístroj 1,5 T bol od svojho
spustenia pred viac ako desiatimi rokmi
v nepretržitej
prevádzke.“
Generálny
riaditeľ
Nemocnice
Poprad
Peter
Petruš (na foto
uprostred) na
slávnostnom
štvrtkovom

odovzdaní nového prístroja MR ocenil ďalšie
zvýšenie kvality vyšetrení: „Táto technika je
naozaj technika svetového kalibru. V Nemocnici Poprad liečime pacientov nielen z okresu,
ale aj z iných regiónov
a tiež veľa zahraničných
návštevníkov, ktorí prichádzajú do Vysokých
Tatier. Preto nám takýto typ techniky výrazne
pomáha v diagnostike
rôznych onemocnení a
bude šíriť dobrý chýr o
našej nemocnici veľmi
ďaleko.“
Popradské pracovisko
magnetickej rezonancie
patrí dlhodobo k jedným z najvyťaženejších
a zároveň najmodernejších pracovísk na
Slovensku. Nový MR
prístroj Philips Ingenia 3.0T
Omega HP prináša okrem
všetkých štandardných typov
MR vyšetrení aj nové, pokrokové a špecializované vyšetrenia, ktoré rozšíria možnosti
poskytovanej zdravotnej sta-

rostlivosti. Predseda predstavenstva spoločnosti Pro
Diagnostic Group Ladislav
Pásztor (na foto prvý sprava)
dodal: „Osobitne chcem vyzdvihnúť špeciálnu diagnostiku v oblasti ochorení prostaty,

ako aj konečníka, ale aj neurologických a onkologických
ochorení.“ Nové diagnostické
postupy bude možné použiť
tiež v oblasti degeneratívnych
ochorení, ako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba,
ochoreniach cievneho systému dospelých aj detí a ďalších.
Výhodou nového prístroja je
priestrannejší vyšetrovací tunel, ktorý umožní aj vyšetrenie obéznejších pacientov až
do 250 kg hmotnosti, ale aj
tých, ktorí zle znášajú stiesnené priestory.
(mar)

Program je bohatý, na pretrase bude aj okružná križovatka

Prvé plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
sa uskutoční vo štvrtok 23. februára od 9. hod. v zasadačke mestského úradu na prízemí. Po schválení
programu, voľbe návrhovej komisie, kontrole plnenia uznesení a
ďalších procedurálnych otázkach sa
poslanci budú zaoberať viacerými
návrhmi.
Medzi nimi bude návrh na prenájom elektronického zariadenia

Colosseo s veľkoplošnou obrazovkou v budove Zimného štadióna
v Poprade, návrh na rozšírenie
prenájmu nebytových priestorov
v budove zimného štadióna pre
HK Poprad a pre Slovenský zväz
ľadového hokeja, takisto salónika
v budove viacúčelovej haly Aréna.
Ďalej poslanci prerokujú návrh na
prenájom nebytových priestorov
v Dome kultúry pre Popradské
mestské divadlo a v budove Redu-

ty pre Slovak Smart City Cluster.
V programe sú i návrhy na prenájom 1-izbových bytov, na predaj alebo zámenu nehnuteľností,
medzi nimi aj návrh na zámenu
nehnuteľností v katastrálnom území Poprad a v katastrálnom území
Mlynčeky pre spoločnosť DANMIR.
Do programu je zaradený aj návrh
na výkup pozemkov pre zabezpečenie prístupu k stavbe skateparku,

návrh na prenájom nehnuteľnosti v
katastrálnom území Spišská Sobota a návrh na uzatvorenie dohody
o znášaní nákladov na správu a
údržbu komunikácie, ďalej návrh
na schválenie dodatku k nájomnej
zmluve pre Popradskú energetickú
spoločnosť i návrh na prevzatie verejného osvetlenia na Ul. Majstra
Pavla v Poprade - Spišskej Sobote
do majetku mesta.
(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

MESTO Poprad vyhlásilo tretí
ročník ankety NAJ PEDAGÓG 2017.
Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Riaditelia škôl môžu
zaslať nominácie ešte dnes 22. februára
na adresu najpedagog@poprad.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční počas galavečera pri
príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v stredu 1. marca.
HODNOTIACA členská schôdza
sa uskutoční zajtra 23. februára o 14.
hod. v dennom centre vo Veľkej.
Zhodnotia na nej minuloročnú činnosť a oboznámia sa s úlohami na
tento rok.
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude 28. februára od 7.40 do 11.30 hod. v Matejovciach. Presné úseky ulíc, ako aj čísla
domov sú uverejnené na internetovej
stránke mesta - www.poprad.sk
V NEDEĽU 26. februára o 18. hod.
sa Dome kultúrny v Spišskej Sobote
uskutoční ďalšie divadelné predstavenie v rámci Divadelných fašiangov
2017. Tentoraz návštevníci uvidia
Divadlo A z Prievidze s hrou Príbeh
z Maconda.
DNES 22. februára sa v Galérii
Umelcov Spiša uskutoční vernisáž
výstavy s názvom Rozhovory o umení: Jubilanti 2016. Vystavovať bude
Mikuláš Siranko a Popradčanka Anna
Fedáková. O 17. hod. bude beseda
s autormi o živote a tvorbe spojená
s prezentáciou diel v zbierkach galérie
a koncertom hudobníka Jana Svetlana
Majerčíka.
V STREDU 1. marca sa v rámci
mesiaca knihy uskutoční v Základnej
škole s materskou školou na Tajovského ulici podujatie Škola číta škole.
Druháci tejto školy budú čítať svojim
rovesníkom zo ZŠ s MŠ na Dostojevského ul.
NEMOCNICA Poprad organizovala 4.ročník Popradských lekárskych
dní, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň v piatok a sobotu 17. a 18. februára v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. Záštitu nad podujatím
mal prezident SR Andrej Kiska, ktorý
zavítal medzi účastníkov konferencie
v piatok popoludní.
NÁVŠTEVNÍCI Galérie Ústredia
ľudovej umeleckej výroby v Tatranskej Lomnici sa budú môcť oboznámiť s tým, ako vzniká paličkovaná
čipka. Pôjde o sprievodné podujatie
k výstave s názvom Brezovská pletená čipka, ktorá potrvá v galérii už
len do konca februára. Výrobu paličkovanej čipky predvedie v piatok
24. februára od 13. hod. do 15. hod.
majsterka ľudovej umeleckej výroby Hedviga Kátlovská.
(ppš)
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Nové toalety na mestskom úrade vyvolali rozruch
Rekonštrukcia sociálneho zázemia určeného pre verejnosť na MsÚ
v Poprade sa v posledných dňoch
ocitla v centre záujmu diskutujúcich
na sociálnych sieťach i médií. Keďže
informácie, ktoré sú sprostredkúvané, nie sú úplné, prinášame fakty
týkajúce sa uvedenej rekonštrukcie.
Všetky ostatné dokumenty (zmluva,
dodatok, faktúra) sú uverejnené v
zmysle zákona na www.poprad.sk v
sekcii Zverejňovanie informácií.
Predpokladaná hodnota zákazky
„Rekonštrukcia sociálneho zázemia
vo vestibule MsÚ pri zasadačkách“
bola 60 238,96 eur bez DPH (s DPH je
to vyše 82 500 €).
Predmetom zákazky bola rekonštrukcia jestvujúcich toaliet a vybudovanie úplne nových priestorov sociálneho zázemia v podobe toalety pre
imobilných občanov a samostatnej
miestnosti s prebaľovacím pultom pre
mamičky s deťmi.
Samospráva oslovila 6 firiem z celého Slovenska zaoberajúcich sa touto činnosťou. Odbor urbanizmu a
priestorového plánovania zadal požiadavku na prieskum trhu referátu verejného obstarávania a po jej schválení
bola všetkým osloveným uchádzačom

odoslaná
výzva
na
predloženie
ponuky vrátane
príloh, kde bol
aj výkaz výmer na
ocenenie.
Projektová dokumentácia stavby
vrátane
neoceneného
výkazu
výmer bola spracovaná projektantom stavby.
Mesto dostalo 3 cenové ponuky: 59
984,92 eur bez DPH, 65 049,52 eur
bez DPH a 68 493,17 eur bez DPH.
Na realizáciu zvolilo tú najlacnejšiu.
Výber uchádzača bol realizovaný ako
zákazka s nízkou hodnotou podľa §
117 zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, kde je limit do 70 000 eur
bez DPH.
Stavba „Rekonštrukcia sociálneho
zázemia vo vestibule MsÚ“ zahŕňala
demontáž pôvodných toaliet, nevyhnutné búracie práce, stavebné úpravy, stavebné práce, realizáciu nových
pánskych a dámskych toaliet, vybudovanie úplne nového sociálneho

•
•

•

zariadenia pre imobilných občanov,
vybudovanie úplne novej samostatnej
miestnosti pre mamičky s deťmi - s
prebaľovacím pultom a nevyhnutným
zázemím, kompletnú výmenu elektroinštalácie, vrátane samostatného elektrického rozvádzača a vybudovanie
nového odvetrania priestorov pomocou vzduchotechniky.
To všetko na reprezentatívnej úrovni zodpovedajúcej predchádzajúcim
rekonštrukciám okolitých priestorov
- obradnej sály a zasadacích sál - aj
s ohľadom na podujatia celoslovenského i medzinárodného charakteru
usporadúvané v priestoroch oboch
zasadacích sál.
V priebehu búracích prác a otvorením častí doposiaľ nedostupných
priestorov sa zistilo, že bude nutné vykonať naviac práce, ktoré sa
nedali obsiahnuť v projekte. Išlo
hlavne o stavebno-konštrukčné práce, ako výmenu ležatej
kanalizácie v suteréne, ktorá
bola v havarijnom stave, úpravu
dažďového zvodu a náhradu za
nový, doplnenie vzduchotechniky, zmenu napojenia vykurovacích telies a niektoré úpravy
v elektroinštalácii. Tieto práce
boli súčasťou dodatku č. 1 a boli
doplnené o doplnkové zariaďovacie predmety.
(mag)

Názory sú rôzne, cena sa mnohým zdá vysoká

Názory ľudí na hodnotu
rekonštruovaných toaliet
v priestoroch popradského mestského úradu sa líšia. „Nie je to možné, je to
podľa mňa prehnaná suma.
Niekto sa na tom asi dobre
nabalil,“ myslí si Igor, ktorý však v Poprade nebýva.
Popradčan Jaroslav sa pohybuje v oblasti staviteľstva a na vlastné oči sa bol
presvedčiť, v akom stave
zrekonštruované toalety
sú. „Cena je podľa mňa
primeraná. Sú tam použité
spotrebiče vyššej kvality, no
neviem, koľko stála práca.
Dnes stoja spotrebiče a stavebné materiály nemálo pe-

ňazí a v týchto toaletách je
ich dosť. Sú tam umývadlá,
či pisoáre na fotobunku
vo vyššom počte a to nehovorím o prácach, ktoré
pod povrchom nevidieť. Sú
tam drobné chybičky, ale
ide o staršiu budovu a to
sa stáva. V takejto kvalite
vysolíte len za obyčajnú kúpeľňu aj desaťtisíc. Choďte
sa pozrieť na stanicu do
Štrby, tam sú toalety oveľa
drahšie,“ uviedol.
Toalety sa nachádzajú vo
vnútri mestského úradu
a aj keď sú verejne prístupné, mnohí ich ešte ani nevideli. „Nemám o tom prehľad, neviem, čo všetko sa

tam robilo. Každopádne sa
mi tá cena zdá privysoká,“
povedal Róbert Chlebovič.
„Ťažko hodnotiť, ale cena je
tak vysoká, že sa mohlo za
tú sumu urobiť aj niečo užitočnejšie. Možno tie toalety
potrebovali rekonštrukciu,
ale nie za tak veľa peňazí,“
dodala Alžbeta Hovaňáková.
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Poprade Milan Baran mal vo svojej
interpelácii v októbri minulého roku pripomienky
k prácam na toaletách. Ako
odborníka - stavbára sme
sa ho opýtali, či pokladá
cenu za adekvátnu vyko-

naným prácam: „K cene
za rekonštrukcie sa neviem
zodpovedne vyjadriť, lebo
nepoznám rozsah stavebných prác - aký bol rozsah
búracích prác, tonáž stavebnej sute, spätné murárske
práce, rozsah omietkárskych
prác, koľko metrov bežných
elektroinštalácie, vodovodu
a kanalizácie sa urobilo,
nepoznám rozsah vzduchotechniky, množstva m2
obkladov, dlažieb, malieb,
sadrokartónov, množstvo
zariaďovacích predmetov,
ako sú svietidlá, spínače,
zásuvky, ventilátory, batérie, umývadlá, WC misy
atď.“
(vam)
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V návrhu zostáva cena za prenájom hrobového miesta zachovaná

V programe februárového Mestského zastupiteľstva v Poprade
bude aj návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská v meste Poprad. Pôvodne sa
ním mali poslanci zaoberať už na
svojom decembrovom rokovaní,
ale zdvihla sa vlna odporu k navrhovaným zmenám v cenníku za
pohrebno-cintorínske služby.
Poslankyňa Anna
Schlosserová podala pripomienky k
návrhu VZN o pohrebiskách a zvolala
ďalších poslancov,
aby ich oboznámila s nedostatkami v
pripravenom dokumente a ich dopade
na občanov.
Tento bod napokon primátor Jozef
Švagerko stiahol
z decembrového
programu. Návrh
VZN - Prevádzkového poriadku pre
pohrebiská v meste
Poprad bude predložený na rokovaní MsZ vo štvrtok 23. februára.
Primátor povedal: „Pôvodný návrh
bol z mojej strany neprijateľný, preto
som ho stiahol. Navrhovaná úprava cien síce vychádzala z poplatkov
za pohrebné a cintorínske služby v
iných mestách, ale my sme sa rozhodli ju stiahnuť a pripraviť materi-

ál so zachovaním pôvodných poplatkov. V budúcnosti budeme hľadať čo
najrozumnejšiu mieru spolufinancovania týchto služieb. Lebo je to
služba občanom a nie biznis.“
Konateľ PCS Poprad František
Švirloch vysvetlil: „Pôvodný návrh
cenníka sa stiahol, lebo verejnosti sa
zdalo, že ceny by neúmerne vzrástli. Ročne je teraz cena za prenájom
na jedno hrobové miesto 3,35 €. Pô-

vodne sme navrhovali zvýšiť ju na
11,60 € ročne, čo by predstavovalo
približne nárast o 300 percent, ale
aj týmto návrhom by sme sa boli
dostali len asi na 50 percent skutočných nákladov na hrobové miesto.
Zvyšok musí dotovať mesto. Poprad
patrí v rámci Slovenska k jedným z
miest, ktoré majú najnižšiu sadzbu

za prenájom hrobového miesta.
Vzhľadom na odporúčania vedenia
mesta bolo dohodnuté, že prevádzkový poriadok sa bude schvaľovať
spolu s cenníkom služieb, v ktorom
budú pôvodné ceny a k zvýšeniu nedôjde. Chápem, že ekonomické zloženie občanov mesta je rôznorodé a
ak má dôchodca 300 eurový dôchodok a má zaplatiť 116 eur za desať
rokov prenájmu, je to pre neho veľa.
Avšak
poplatky
pohrebných a cintorínskych služieb
sa už dlhšie, najmenej šesť rokov,
neupravovali, preto
sme pôvodne navrhovali ich zvýšenie,
a to z ekonomického hľadiska.“ Konateľ dodal, že v
návrhu sú tiež doplnené dve položky, ktoré tam doteraz neboli - bežná
a nadštandardná
kozmetická úprava
nebožtíkov a prenájom niektorých
pomôcok pre iné pohrebné služby.
Spoločnosť PCS, ktorej 100-percentným vlastníkom je mesto Poprad, dostala na tento rok dotáciu
vo výške 180 tisíc eur. Vlani veľa
investovala do opráv a vylepšení na
pohrebiskách a iba z vlastných prostriedkov by nemohla zabezpečovať
svoju činnosť.		
(mar)

Mestský web už aj rozpráva

Samospráva urobila ďalší krok k lepšej dostupnosti obsahu webového sídla mesta Poprad pre seniorov a slabozrakých. Od stredy 15. februára má mestská internetová
stránka k dispozícii možnosť variabilného zväčšovania
písma textu, ako aj ďalšiu novinku - možnosť využiť na
sprístupnenie obsahu hlasovú službu - tá po otvorení

konkrétneho článku po kliknutí na príslušnú ikonu vďaka softvéru prečíta obsah článku.
Táto funkcionalita je prístupná aj pri prehliadaní stránky z mobilného zariadenia - v takomto prípade si však
klient musí otvoriť jej PC verziu, ktorá zväčšovanie písma textu, ako aj hlasovú službu ponúka.
(mag)

Program je bohatý, na pretrase bude aj okružná križovatka

(Dokončenie zo str. 1)

Pred poslancov bude predložený aj návrh na zrušenie uznesenia
MsZ - asanácia telocvične na Francisciho ul. v Poprade, návrhy na
zriadenie vecných bremien v rôznych k.ú. mesta, návrh na schválenie účasti mesta v združení bez
právnej subjektivity a združenie finančných prostriedkov pre prestavbu križovatky cesty č. III/3080 na
Ul. slovenského odboja s miestnou
komunikáciou na Hraničnej ul. na
okružnú križovatku.
Nasledovať bude informatívna správa o ukončených obchodných verejných súťažiach a o realizácii príprav-

ných prác a analýze vykonateľnosti
projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnych územiach
Poprad a Veľká.
Pripravené sú i návrhy na zmenu
a presun finančných prostriedkov v
programe šport, tiež návrh na schválenie ročného členského príspevku
mesta Poprad v združení právnických
osôb Košice IT Valley, takisto návrh
VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Poprad.
V programe bude aj zmena a doplnok 2016 územného plánu mesta
Poprad, návrh na schválenie dotácie pre SAD Poprad, návrh na za-

radenie nových investičných akcií
- rekonštrukcia telocvične na Ul.
Francisciho a revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Juh.
Na prerokovanie je pripravený i
návrh na zmenu rozpočtu mesta
Poprad na rok 2017, informatívna
správa o zmenách organizačného
poriadku MsÚ, správa o činnosti
Mestskej polície Poprad za posledný štvrťrok aj celý rok 2016 a návrh
organizačného poriadku mestskej
polície. Po správe o výsledkoch
kontrol bude bod rôzne a pred záverom interpelácie poslancov. Podrobne na www.poprad.sk.
Rokovanie MsZ je verejné. (ppm)

•

Krátke správy

OD minulého týždňa sa dá hlasovať za jedno z deviatich diel Majstra
Pavla z Levoče umiestnené v rôznych
častiach Spiša. Dielo s najväčším
počtom hlasov sa dočká zreštaurovania. Slovensko si tento rok pripomína 500. výročie inštalácie jeho
najvýznamnejšieho diela, hlavného
oltára v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.
Spomienku na tohto významného
stredovekého sochára sa takýmto
spôsobom, prostredníctvom projektu Poklady môjho srdca, rozhodla
podporiť aj Nadácia VÚB. Hlasovať
možno na internetovej stránke www.
nadaciavub.sk do konca februára.
VŠETCI daňovníci majú možnosť
aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo
svojich daní subjektom uvedeným
v zozname prijímateľov. Fyzické
a právnické osoby, ktoré podávajú
daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom
priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti,
predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane.
HORSKÍ záchranári evidujú počas tejto zimnej sezóny viacero prípadov ťažkých lyžiarskych úrazov v
Lomnickom sedle, a to prevažne v
ranných hodinách. V tomto čase je
jedna z najťažších zjazdoviek na Slovensku dobre upravená, čo láka lyžiarov na rýchlu jazdu a mnohokrát
aj k preceneniu vlastných schopností. Pád vo vysokej rýchlosti sa v
takomto teréne končí väčšinou po
niekoľkých desiatkach metrov, pričom okrem samotného úrazu lyžiara
často dochádza aj k zrazeniu ďalších
osôb, preto Horská záchranná služba
žiada o zvýšenú opatrnosť.
V SOBOTU 25. februára sa
v Spolcentre vo Svite uskutoční 15.
reprezentačný ples Folklórneho súboru Jánošík.
VO výstavnej sieni Barónka
v Kežmarku je inštalovaná výstava
prác žiakov a pedagógov Strednej
umeleckej školy z Kežmarku s názvom Cesta umenia. Výstava potrvá
do konca februára.
JARNÉ prázdniny klopú na dvere a mnohých rodičov zamestnáva otázka, kam s deťmi počas dní
voľna. V lyžiarskych strediskách v
Tatranskej Lomnici, na Štrbskom
Plese a v Jasnej v Nízkych Tatrách
sú pre deti pripravené 4 a 5-dňové
skupinové lyžiarske kurzy. Lyžiari
začiatočníci si pod dohľadom profesionálnych inštruktorov osvoja techniku lyžovania.		
(ppš)
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Kultúrny program
mesta Poprad
Streda 22. február o 18.30 hod./
divadelná sála Domu kultúry v
Poprade

ANDER Z KOŠÍC

Legenda slovenského humoru Ján
Pisančin alias Ander z Košíc oslávil
prednedávnom 75. narodeniny. V
Poprade predvedie svoj jedinečný
humor.
Vstupné: 10 € / MIK Poprad
Nedeľa 26. február o 10.30 hod./
Námestie sv. Egídia - OC Forum
Poprad

POCHOVÁVANIE BASY
A FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE

Rozlúčka s fašiangovým obdobím
a dopoludnie plné zábavy a sladkých šišiek s FS Vargovčan z Vranova nad Topľou.
Vstup: voľný

23. január - 12. marec
foyer Domu kultúry v Poprade

NÁŠ VÝTVARNÝ PRÍBEH

Práce žiakov ZUŠ zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade realizované v rámci celoročnej témy
„Príbehy.

V Poprade žijú potomkovia rodu Hurbanovcov

Málokto sa môže pýšiť tým, že sa
o jeho predkoch učí v škole. Rodina Hrúzovcov z Popradu však áno.
Sú totiž potomkami štúrovca Jozefa
Miloslava Hurbana, ktorý mal deväť detí a jedným z nich bol ďalší
významný slovenský spisovateľ a národovec Svetozár Hurban Vajanský.
Rodostrom sa rozvetvil o 5 jeho
detí, z ktorých dcéra Viera Markovičová mala jedného syna a šesť dcér. Z
nich Jarmila, teda vnučka S. Hurbana
Vajanského, bola mamou Popradčana
Svetozára Hrúza a jeho brata Branislava, žijúceho v Bratislave.
V rodokmeni rodiny zostalo meno
Svetozár ako pamiatka na slávneho
predka aj v ďalšej generácii, pretože
jeden z dvoch synov pána Hrúza sa
takisto volá Svetozár.
V januári tohto roku uplynulo už 170.
rokov od narodenia S. Hurbana Vajanského a v marci bude dvojsté výročie
narodenia J. M. Hurbana. Pri tejto príležitosti navrhuje miestny odbor Matice slovenskej, aby v Poprade premával
autobus s podobizňou tejto významnej
osobnosti meruôsmych rokov. Čo na to
hovorí S. Hrúz: „Boli by sme tým poctení. Mama nezažila svojho pradeda, ale
často spomínala na svojho starého otca
Svetozára Hurbana Vajanského. Priatelil sa napríklad s Tomášom G. Masarykom, ktorý chodieval na dovolenky na
Slovensko. Vajanský ho čakával s kočom
na stanici a darmo, že boli kamaráti, už
po ceste sa zvykli povadiť pre politiku.
Mama tiež hovorievala, že písal svoje
básne po stenách verandy, kde bývali.“
V Hrúzovcoch po ich predkoch os-

Svetozár Hrúz s manželkou nad rodostromom rodiny Hurbanovcov a ich
potomkov.				
FOTO - Marta Marová
tal zakorenený vzťah k slovenčine, ale
Minulosť už trochu zahmlila spov dnes už 84-ročnom S. Hrúzovi pre- mienky, ale Hrúzovcom ich osviežuje
važovala celý život láska k športu. O podobizeň S. Hurbana Vajanského
politiku sa na rozdiel od svojich sláv- v obývačke i ďalšie pamiatky na rod
nych prapredkov nezaujímal. Zasmial Hurbanovcov. Je medzi nimi aj stasa, že v rodine sa traduje, ako šiel na rodávna biblia, kde S. Hurban Vajanprijímačky na telovýchovu. Na otázku, ský vlastnoručne zapísal: „Túto bibliu
kto bol Dimitrov, odpovedal športovo - dostali sme darom od Dr. Jozefa Miľavá spojka Bulharska, hoci to bol vtedy loslava Hurbana, najšľachetnejšieho a
známy bulharský komunistický revo- najmužnejšieho Slováka a opravdovélucionár. Neprijali ho, tak šiel študovať ho a silného kresťana a vyznávača Jezu
chémiu. Po skončení vysokej školy do- Krista. Potomci, vážte si knihu po našej
stal umiestenku do Výskumného ústa- smrti a berte z nej úžitok pre duše.“
vu chemických vlákien vo Svite, kde
Potomkovia jeho prianie dodržiavapracoval až do dôchodku. S manželkou jú, chránia rodinné relikvie a s úctou
Margarétou sa zoznámili ešte počas spomínajú. Na zásluhy ich predkov
vysokoškolských štúdií v Bratislave. nezabúda ani história a mládež sa
Tohto roku v lete oslávia diamantovú o nich učí na hodinách slovenčiny
i dejepisu.		
(mar)
svadbu - 60 rokov manželstva.

Bývalý narkomanom s guľkou v hlave našiel cestu zo závislosti

Kto zostal v sobotu večer v Kostole sv. Cyrila a Metoda mohol si
vypočuť svedectvo bývalého narkomana Gorana Ćurkovića. Goran sa cez vieru dostal z ťažkej závislosti a dnes je z neho príkladný
manžel a otec 7-člennej rodiny.
G. Ćurković povedal: „Odmalička
som hľadal slobodu, ale stal som sa
otrokom najhorších vecí, ktoré existujú. V mojej rodine mi najviac chýbal
rozhovor. Keďže som nemal priateľov v rodine, hľadal som ich na ulici.
Z televízie som vedel, že muž má byť
gauner, priťahovali ma filmoví kriminálnici. Ak by som bol dobrý, hanbil
by som sa za to. Alkohol a cigarety
mi dávali odvahu, aby som robil veci,
ktoré by som inak nedokázal. Nakoniec prišiel heroín, ktorý mi dal pocit
veľkej slobody.“
Goran má za sebou niekoľko pobytov na psychiatri, ale aj vo väzení,
keď nožom bodol svojho otca. Po
návrate z týchto miest, však nemal
žiadnu oporu, všetci priatelia s po-

dobnými problémami už boli mŕtvi.
Vtedy, keď na ulici ležal na kuse kartónu, si prvýkrát uvedomil, že on je
jediný, kto to všetko zavinil.
„Nevedel som, kto by mi mohol pomôcť a vtedy mi napadlo, že sa začnem
modliť k Panne Márii. Neviem prečo,
pretože celý život som na Boha na-

dával, často som kradol v kostoloch.
O pár dní za mnou v parku prišla
jedna žena a povedala mi, aby som
išiel do Medžugoria, zaplatila mi cestu. Nevedel som, načo tam ísť, ale ona
mi vysvetlila, že je to sväté miesto, kde
sa zjavuje Panna Mária a ona mi pomôže. Uvedomil som si, že dva týždne

predtým, som sa k nej modlil. V komunite Cenacolo, kde ma prijali, som prežil najťažší rok v živote. Svoj charakter
som mal pošliapať a začať budovať
nový. Bez pomoci v komunite by som to
nezvládol. Avšak ani po 4 rokoch som
nemohol povedať, že som uzdravený.
Pokračovať a snažiť sa je potrebné celý
život, aby človek znovu nespadol. Moja
rodina, ktorej som nikdy neveril, sa za
mňa modlila. Z ich strany to asi bola
prvá úprimná modlitba. Moja prvá
práca po odchode z komunity bola na
verejných WC. Ale chcel som mať aj
rodinu, aj keď som vedel, že to nebude
jednoduché pre moju minulosť, ale už
som sa naučil veriť a nakoniec som si
po dlhom čase našiel manželku. Moji
rodičia urobili veľa chýb, ale neodsudzujem ich, pretože ma vychovávali
najlepšie ako vedeli. Ale tých chýb sa
pri svojich deťoch vyvarujem,“ porozprával Goran. Pamiatkou na minulosť
je guľka v jeho hlave, ktorú sa po neúspešnom pokuse o samovraždu lekárom nepodarilo vybrať.
(kpa)
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Obmedzenie parkovania sa netýka dodávok kategórie „M“

V októbri minulého roku
pristúpilo mesto Poprad k
umiestneniu dopravných
značiek - Zóna s dopravným obmedzením na sídliskách Juh I - VI v čase od
16. do 6. hod. Týkajú sa
obmedzenia státia vozidiel
s dĺžkou nad 5 metrov, teda
dodávkových a nákladných
automobilov, okrem vozidiel kategórie „M“.
Samosprávu viedol k tomuto obmedzeniu fakt, že
v Poprade, podobne ako v
iných mestách na Slovensku, je čoraz väčší problém s
parkovaním, hlavne na sídliskách. V minulosti neboli
budované pre toľko automobilov. Podľa dostupných
údajov v roku 1980 pripadalo na Slovensku na tisíc
obyvateľov 107 osobných

vozidiel, v roku 2012 však
už 337. Nastal nedostatok
parkovacích miest a situácia
si vyžiadala zavádzanie rôznych regulačných opatrení.
„V súvislosti so zmenou
dopravného značenia na sídliskách Juh I až VI v Poprade
mestská polícia zaznamenala podstatné zlepšenie stavu, kedy počas nočnej doby
parkuje na sídliskách Juh už
len minimum dodávok. Na
začiatku platnosti zmeny
dopravného značenia sme
vykonali ústretové preventívno-bezpečnostné
akcie,
ktorých cieľom bolo upozorniť na obmedzenie vodičov
dodávok. Nechceli sme hneď
pristúpiť ku krajnostiam. Ale
vzhľadom k sústavnému porušovaniu zo strany niektorých majiteľov dodávok sme

už pristúpili aj k ukladaniu
blokových pokút. Bolo by
neférové voči zodpovedným
vodičom, ktorí obmedzenie
rešpektovali a odišli preč z
Juhov, aby sme voči tým nezodpovedným nezakročili,“
konštatoval náčelník MsP v
Poprade Štefan Šipula.
Ďalej vysvetlil: „Najčastejším problémom, s ktorým
sa príslušníci mestskej polície stretávajú, je, že občania
poukazujú na odstavené dodávky v zóne s dopravným
obmedzením, ale pri preverovaní oznámenia zistíme,
že na parkovisku parkujú
dodávkové vozidlá kategórie
„M“, konštruované na prepravu cestujúcich, ktoré sú
z daného obmedzenia vyňaté. Ide o dodávkové vozidlá
určené na prepravu osôb,

pričom nerozhoduje, či má
vozidlo sedadlá alebo nie.
Mestská polícia vykonáva
lustráciu v dostupných evidenciách a podľa toho zistí,
či predmetné vozidlo môže
alebo nemôže v zóne parkovať. K vyňatiu dodávkových
vozidiel kategórie „M“ zo
zóny s dopravným obmedzením došlo preto, lebo niektoré
viacpočetnejšie rodiny si pre
svoju potrebu zadovážili takéto vozidlo a nechceli sme
ich týmto dopravným obmedzením poškodiť.“
Obyvatelia sídlisk Juh sa
na parkovanie dodávok sťažovali i viacerým poslancom. Mestskí policajti preverujú každý takýto prípad,
ešte stále sa nájde zopár dodávok parkujúcich na Juhu,
ale vo väčšine prípadov sú

to práve dodávky kategórie
„M“.
Samospráva dopravným
obmedzením urobila prvý
krok k riešeniu parkovacej
politiky v meste, ďalší je na
občanoch. „Robili sme analýzu a prechádzali sme po
sídliskách Juh. Zistili sme, že
sa obmedzením dodávok vytvorilo na parkoviskách veľa
voľných parkovacích miest,
ktoré sú neobsadené. Ľudia
sa však tlačia pozdĺž ciest,
kde je sťažená prejazdnosť
pre záchranné zložky. Treba
si uvedomiť, že každý nemôže
parkovať hneď pri vchode, ale
môže prejsť aj trochu ďalej
a v záujme prístupu zložiek
integrovaného záchranného
systému neparkovať na kritických úsekoch ciest,“ dodal Š. Šipula.
(mar)

Polícia pátra Mestskí policajti pripravení zachraňovať životy s AED

Policajti
pátrajú
po
34-ročnom
Petrovi Uličnom z Popradu, na ktorého
vydal Okresný
súd v Poprade
Európsky zatýkací rozkaz
pre prečin zanedbania povinnej
výživy a zločin ublíženia na zdraví
v štádiu pokusu.
Menovaný sa v mieste bydliska nezdržiava a jeho pobyt nie je známy.
Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ menovaného nepodarilo vypátrať.
Peter Uličný je štíhlej postavy, má
modré oči a svetlohnedé vlasy.
Polícia žiada verejnosť, aby akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámila na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Poprad, na t. č. 0961 89 3371, resp.
na linku 158.		
(krp)

Mestskí policajti v Poprade absolvovali školenie k používaniu automatického defibrilátora. Zariadenie známe aj pod skratkou AED
pomáha pri poskytovaní prvej
pomoci tak, že prostredníctvom
elektrického výboja dokáže obnoviť správny srdcový rytmus.
Základné funkcie a možnosti použitia AED predstavil mestským policajtom Ján Zoričák z OZ Záchrana.
„Automatický defibrilátor zachraňuje
životy. Jedna vec je pritom samotná
záchrana života, ďalším naším cieľom
je znížiť neurologický deficit. Tým, že
bude táto pomoc poskytnutá čo najrýchlejšie a zároveň na čo najvyššej
úrovni, zvyšuje sa šanca na to, aby sa
pacient po srdcovom zlyhaní dokázal,
čo najskôr vrátiť do plnohodnotného
života,“ vysvetlil J. Zoričák.
„Naši policajti sa už viackrát v minulosti ocitli v situáciách, kedy vďaka
ich rýchlemu zásahu pomohli zachrániť ľudský život. Keďže aj v Poprade
nám už pribudol prvý verejne dostup-

ný defibrilátor, chceme byť naozaj čo
najlepšie pripravení dokázať zachraňovať aj s jeho pomocou,“ doplnil
náčelník Mestskej polície v Poprade
Štefan Šipula.
Prvý verejne dostupný defibrilátor,
ktorý bol nainštalovaný pri Mestskej
informačnej kancelárii, venovalo
mestu OZ Záchrana. Defibrilátor

bude pomáhať a zároveň pripomínať
záchranárov, ktorí pri výkone svojho
povolania prišli o život pri havárii
záchranárskeho vrtuľníka.
Mesto Poprad už v predchádzajúcich rokoch inštalovalo defibrilátory v priestoroch MsÚ, v Aréne
Poprad, na zimnom štadióne a v
Dome kultúry.		
(mag)

Polícia počas jarných prázdnin zvýši dohľad na cestách

Jarné prázdniny sa tento
rok začali 20. februára na
západnom Slovensku, pokračujú na strednom Slovensku a nakoniec budú
jarné prázdniny na východnom Slovensku.
Polícia počas prázdnin
očakáva zvýšenú intenzitu cestnej premávky, preto
posilní dohľad nad bezpeč-

nosťou a plynulosťou cestnej premávky na hlavných
cestných ťahoch a ostatných
cestách.
Cieľom opatrení je pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky
a najmä eliminovať počet
dopravných nehôd s následkami na životoch a zdraví.
Policajti sa zamerajú na kon-

trolu dodržiavania predpisov všetkými účastníkmi
cestnej premávky. Zámerom opatrení je aj ochrana
účastníkov, ktorí na cestách
dodržiavajú pravidlá cestnej
premávky.
Prax ukazuje, že aj takéto
kontroly a viac policajtov na
cestách majú vplyv na vodičov. Je všeobecne známe, že

keď vodič vidí na ceste policajta, zníži rýchlosť. Treba
si však uvedomiť veľmi dôležitú vec, že nielen polícia
je zodpovedná za znižovanie nehodovosti, ale dôležitý je aj prístup samotných
účastníkov, ich zodpovedné
správanie a dodržiavanie
zákonov (na cestách je pohyb veľkého počtu osôb, a

to predovšetkým takej vekovej kategórie, ktorá absolvovala povinnú školskú
dochádzku v čase, keď už
dopravná výchova nebola
súčasťou učebnej osnovy).
Taktiež je potrebné zlepšovať stav ciest a v neposlednom rade na premávku
vplývajú aj poveternostné
podmienky.
(pzb)
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Popradské lekárske dni

Nemocnica Poprad zorganizovala medzinárodnú
konferenciu pod názvom Popradské lekárske dni. V poradí 4. ročník konferencie
bol venovaný traumatológii,
urgentnej a intenzívnej medicíne. Konferencie sa počas
dvoch dní zúčastnilo spolu
751 lekárov, sestier a
medicínsko-technických pracovníkov zo
Slovenska, Česka, Rakúska, Talianska a Nemecka.
„Rekordná účasť potvrdila kvalitu organizovaného podujatia, na
čo som predovšetkým
v mene celej nemocnice a jej zamestnancov
hrdý a za čo im touto
cetou vyslovujem poďakovanie. Nesmierne ma potešil aj
fakt, že medzi prednášajúcimi
či ocenenými nechýbali ani
popradskí lekári, čo je tiež dôkazom konkurencieschopnosti
a odbornosti personálu našej
nemocnice,“ uviedol generálny
riaditeľ Nemocnice Poprad
Peter Petruš.
Hlavnou témou konferencie bola „bezhraničná“

Napísali
ste nám

spolupráca pri úrazoch prednemocničná a nemocničná starostlivosť - skúsenosti lekárov urgentnej
medicíny, traumatológov a
intenzivistov. Lekári sa venovali aj bizarným dopravným
nehodám, športovým úrazom
a úrazom v detskom veku,

priestor dostali možnosti 3D
tlače v ortopédii a traumatológii či použitie 3D modelov
v kardiochirurgii.
„Každá profesia a každá medicínska disciplína má svoje úskalia a zákonitosti.
Akútna medicína, kde traumatológia patrí, vyžaduje komplexne pripraveného lekára, schopného reagovať na akútne novovzniknuté medicínske situácie.

Traumatológ pre svoju prácu
a pri záchrane ľudských životov spolupracuje takmer so
všetkými medicínskymi disciplínami, spolupracuje a vymieňa si skúsenosti s inými pracoviskami, inými kolegami z
rôznych krajín sveta. Tento
kongres ukázal význam takejto
spolupráce, kedy môžeme povedať, že „hranice“ už neexistujú. Aj tieto
PLD nás posunuli v nových medicínskych obzoroch,
predstavujú pre nás výzvu do
ďalších dní, poukazujú na potrebu sofistikovaných
postupov pri záchrane a liečení
pacientov.“ uviedol primár oddelenia úrazovej
chirurgie s JIS Nemocnice Poprad MUDr. Martin Lajoš.
Účastníkov
konferencie
pozdravil osobne aj prezident SR Andrej Kiska, pod
ktorého záštitou sa podujatie
konalo. Prezident poďakoval
lekárom za ich prácu a obetavosť a vyzval ich na pomoc
pri spoločnom presadzovaní zdravotníctva ako priority
našej spoločnosti.
(sga)

Sedemdesiatpäť tajomstiev lanovky

V decembri roku 2016
uplynulo 75 rokov, odkedy
lanovka na Lomnický štít vyviezla prvých cestujúcich. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnilo päť prehliadok priestorov
stanice Skalnaté pleso - dve
v decembri a tri v januári.
Na tej poslednej sa zúčastnili
približne tri desiatky návštevníkov. Tatry ich privítali
mrazivým počasím a krásnou
jasnou oblohou. Po jazde kabínkovými lanovkami z Tatranskej Lomnice sa naskytol
krásny výhľad na Podtatranskú kotlinu. Z rozhľadne na
streche hotela Encián sa bolo
možné pokochať pohľadom
na nočný Poprad, Kežmarok
a podtatranské obce.
Zúčastnení si mohli v Galérii Encián pozrieť výstavu
fotografií z výstavby dvoch
úsekov visutej lanovej dráhy
(1. úsek Tatranská Lomnica
- Skalnaté pleso sprevádzkovaný v r. 1937 a Skalnaté pleso
- Lomnický štít v r. 1941) ako
aj pôvodné plány a nákresy
architekta Dušana Sama Jurkoviča. Táto výstava v najvyššie položenej galérii v strednej

Európe však nie
je jedinou. Výstava „Vo svetle
Milosrdenstva“
prezentuje výsledky
tvorby
umelcov z Ukrajiny, Slovenska a
Poľska počas septembrového V.
medzinárodného
maliarskeho plenéra organizovaného Gréckokatolíckym
arcibiskupským úradom v
Prešove v spolupráci s Tatranským okrášľovacím spolkom.
V sprievode Jána Šimoňáka - náčelníka visutej lanovej
dráhy v úseku Skalnaté pleso
- Lomnický štít si návštevníci
prehliadli strojovne na Skalnatom plese. Bol podaný podrobný výklad o histórii i okolnostiach vzniku lanových dráh
nad Tatranskou Lomnicou
vrátane sedačkovej lanovky na
Lomnické sedlo či pozemnej
navijákovej lanovke do observatória na Skalnatom plese.
V strojovni lanovky na Lomnický štít si návštevníci mohli
pozrieť ako vyzerá motor, prevodovka, lanáče a ďalšie súčas-

ti pohonného mechanizmu inštalovaného koncom 80-tych
rokov. Než prešla kompletnou
rekonštrukciou, lanovka na
Lomnický štít prepravila 3 milióny osôb. Od rekonštrukcie
lanovej dráhy od jej prvého
spustenia v septembri 1988 - k
31. októbru 2016 bolo vyvezených a zvezených približne 1
milión tristotisíc osôb.
V stanici pôvodnej visutej
lanovky z Tatranskej Lomnice bolo možné nahliadnuť do
velína lanovky, na nástupište,
kde je uložený aj vozeň č. 1
z roku 1993 vyrobený v Stropkove. Zaujímavosťou je, že pri
výrobe tejto kabíny boli použité dielce zo známych autobusov Karosa.
Ján Palinský

Prvá dáma Tatier víta hostí

„Hovoria mi Prvá dáma
Tatier. A pokojne aj najstaršia. Veď už mám neuveriteľných 123 rokov a po
dlhom čase opäť otváram
svoje brány pre Vás. Pre
mňa je to výnimočná
chvíľa. Zažite jedinečnosť
tohto okamihu spolu so
mnou.“ Týmito slovami
vítali svojich hostí koncom
januára počas slávnostného otvorenia hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici.
„To, čo niekto nechal chátrať 20 rokov, sa nám podarilo
zrekonštruovať a zachrániť
za 20 mesiacov. Hotelu sme
opäť vrátili noblesu a eleganciu, ktorá mu vždy patrila.
Naším cieľom je, aby hotel
mal
srdce
a dušu,“ povedala generálna riaditeľka hotela
Zuzana Kovaľová.
Sú č a s ť o u
otváracieho večera
bola
premiéra filmu
Pamätníci,

ktorý vznikol ako výsledok
kampane, kedy manažment
hotela pátral po histórii hotela. 30 minútový dokument
povedal všetko a máloktoré
oko ostalo suché. Či už od
smiechu alebo dojatia. „Keď
sme spúšťali túto kampaň
netušili sme, aký bude záver
a čo odhalíme. Samy sme
veľmi prekvapení, že vznikol
tak hodnotný dokument. Len
teraz sme pochopili, čím bol
Hotel Lomnica v minulosti
a vďaka filmu sme spoznali
množstvo ľudí, ktorí v tomto
hoteli pracovali a veľa z nich
stretli aj svojich manželov,
manželky,“ dodáva marketing & PR manažérka Lenka
Maťašovská.
(ppm)

V materských školách
pribudnú chýbajúce miesta
Prešovský samosprávny
kraj prijal 59 projektových
zámerov na zvýšenie kapacity a zlepšenie infraštruktúry
materských škôl. Z celkového balíka takmer 80 miliónov eur Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka vyčlenilo pre škôlky
v kraji takmer 16 miliónov
eur.
Ministerstvo spolu prijalo
272 projektových zámerov,
najviac ich prišlo za Prešovský kraj. „Na sprostredkovateľský orgán Prešovského
samosprávneho kraja bolo
doručených 59 projektových
zámerov, čo svedčí o mimoriadnom záujme zo strany
žiadateľov. Sú medzi nimi
zriaďovatelia
materských
škôl - obce, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, okresné úrady, subjekty zo súkromného sektora,
cirkev a náboženské spoločnosti,“ špecifikoval vedúci
SO pre IROP za PSK Rudolf
Žiak.

V škôlkach po celej krajine
by mali pribudnť tisíce nových miest. Žiadatelia, ktorí
preukážu skutočnú potrebu
rozšírenia kapacity škôlok,
môžu prostriedky využiť na
výstavbu nových objektov
materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické
úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie
energetickej hospodárnosti
budov.
Výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratné finančné prostriedky je vyhlásená ako otvorená. Na
projekty rozšírenia kapacít
materských škôl v kraji je
vyčlenených spolu 15,973
milióna eur (bez krajského
mesta Prešov). Prvý termín
na predkladanie žiadostí
je stanovený do 31. marca
2017. V prípade nevyčerpania alokácie sa plánuje ďalší
termín, ktorý je stanovený
na 30. júna 2017.
(daj)
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Spoločenská kronika
NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 15. februára 2017
vo Veľkej s

Františkom Benadom,
82-ročným

V piatok 17. februára 2017
vo Veľkej s

Monikou Marušinskou,
71-ročnou

V piatok 17. februára 2017
vo Veľkej s

Nelou Jarschovou,
88-ročnou

V piatok 17. februára 2017
vo Veľkej s

Annou Zadražilovou,
57-ročnou

V piatok 18. februára 2017
vo Veľkej s

Matejom Kakalejčíkom,
85-ročným

V sobotu 18. februára 2017
v Novom Smokovci s

Ľudmilou Laurenčíkovou,
64-ročnou

V sobotu 18. februára 2017
v Spišskej Teplici s

Magdalénou Pribilincovou,
92-ročnou

V pondelok 20. februára 2017
vo Veľkej s

Elenou Pačinovou,
87-ročnou

V pondelok 20. februára 2017
vo Veľkej s

Máriou Ďuráčikovou,
67-ročnou

V pondelok 20. februára 2017
vo Veľkej s

Katarínou Tužákovou,
86-ročnou

V utorok 21. februára 2017
vo Veľkej s

Františkom Haukem,
74-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 22. februára 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Jolanou Hlinkovou,
77-ročnou

V sobotu 25. februára 2017
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Ing. Zuzanou Šedivou,
68-ročnou

Spomienka

Nezomrel.
Spí, má len sen, je krásny.
Sníva sa mu o tých,
ktorých miloval
a ktorí milovali jeho.
V nedeľu 26. februára 2017 bude siedme
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
JÁN THEISZ
z Popradu - Huncoviec.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 23. februára do 1. marca

Bodi: Psia Superstar - o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.50 hod., Päťdesiat odtieňov temnoty - o 17.50 hod.
(nehrá sa 27.2. a 1.3.), o 20.20
hod. (nehrá sa 1.3.) a o 21. hod.
(hrá sa len 1.3.), ARTMAX
fILMY - La La Land - o 17.50
hod. (hrá sa len 27.2.), Predpremiéra - Únos - o 19. hod. (hrá
sa len 1.3.), LEGO Batman vo
filme 2D - o 13.20 hod. (hrá sa
len cez víkend) a o 15.40 hod.,
Všetko alebo nič - o 18. hod.,

John Wick 2 - o 20.30 hod.,
Predpremiéra - Balerína o 13.40 hod. (hrá sa len cez víkend), Lion - o 15. hod. (hrá sa
len 28.2.) a o 15.40 hod. (nehrá
sa 28.2.), Muzzikanti - o 17.30
hod. (hrá sa len 28.2.) a o 18.10
hod. (nehrá sa 28.2.), T2 Trainspotting - o 20.40 hod.
(nehrá sa 28.2.), ARTMAX
BALET - Spiaca krasavica priamy prenos - o 19.55 hod.
(hrá sa len 28.2.). Viac na www.
cine-max.sk.
(ppp)

O psoch v útulku aj v kine

V kine Tatran premietali v sobotu a v nedeľu večer film Psia duša. Diváci mohli zároveň pomôcť túlavým psíkom v Poprade,
pretože jedno euro z každej predanej vstupenky išlo na konto mestského útulku.
Vedúci útulku Peter Greňa povedal: „Ak
nájdete na ulici túlavého psa, máte možnosť
odniesť ho do útulku (pri ceste na letisko),
príp. tam zavolať, prídeme si pre neho. Je možné kontaktovať aj mestskú políciu. Ak sa vám
psík zapáči a chceli by ste si ho adoptovať, je
na to presný postup. Pes musí byť minimálne
5 dní v útulku pre prípad, ak by sa prihlásil
pôvodný majiteľ. Ak by sa majiteľ prihlásil aj
neskôr, nový majiteľ ho musí vrátiť. Táto lehota trvá rok.“
Každý nájdený psík je v útulku v 7-10dňovej karanténe. Pokiaľ je to malé šteniatko,
môže ísť do nového domova aj skôr, hlavne
počas zimy. Počas karantény ho lekár vy-

šetrí, zaočkuje, začipuje a vyjadrí sa, či pes
môže ísť do dočasnej opatery, alebo aj do
adopcie. Maximálna doba, počas ktorej bol
pes v popradskom útulku, bola dva roky.
Momentálne je v útulku 25 psov, 16 v dočasnej opatere (ľudia si ich berú domov na
istý čas). Už nejaký čas v útulku platí, že kto
chce, môže si psíka prísť vyvenčiť a vybehať
sa s ním. Cez týždeň prichádza okolo 10 ľudí,
v sobotu 18. februára ich prišlo 60. Útulok
by teraz najviac potreboval hlavne vôdzky
a obojky. Aj peniaze zo zbierky, ktorá “frčí“
od novembra, pôjdu na tento účel. Vítaní sú
aj technicky zdatní jedinci, ktorí by vedeli
v útulku opraviť, prípadne pozvárať čo treba.
V mestskom útulku už 91 psom našli nový
domov a 37 psov vrátili pôvodným majiteľom. P. Greňa doplnil, že ak sa stratí začipovaný pes, veľmi rýchlo sa dá vďaka čipu
vrátiť pôvodnému majiteľovi.
(kpa)

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností

Národná banka Slovenska
v spolupráci so Štatistickým
úradom SR uskutočňuje na
Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácností
2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS. Pre rok
2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí vrátane
Popradu. Do zisťovania bolo

náhodným výberom zaradených viac ako 4000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční
v mesiacoch február až apríl
2017. V tomto období vybrané domácnosti v Poprade navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať
sa služobným preukazom za-

mestnanca ŠÚ SR a oficiálnym
listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.
Všetky informácie, ktoré budú
v rámci tohto zisťovania domácnosťami poskytnuté, budú
spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické
a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.
(ppš)

Sloboda pod nákladom ocenená v Kanade
Dokumentárny film Pavla Barabáša o tatranských nosičoch Sloboda pod nákladom získal už jedenásť medzinárodných ocenení. Zatiaľ posledné bolo v minulých dňoch na
XX. festivale filmov o horách, horskej kultúre a športe v kanadskom Vancouveri. Spomedzi 98 filmov si odniesol titul Best Mountain Culture film.		
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 22. februára - Benu, štvrtok 23. februára – Corrib, v piatok 24. februára - Prima - pri
kruhovom objazde, v sobotu 25. februára Adus, v nedeľu 26. februára - Adus, v pondelok 27. februára - Adus a v utorok 28. februára - Adus.

Benu: Nám. sv. Egídia 25, Corrib: Levočská 26A,
Prima: Huszova ul., Adus: Mnoheľova ul. 2.
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
V niečom
vám pomôže šťastná náhoda. Bude sa to
týkať pracovnej oblasti.
Budete sa
veľmi tešiť z
rodiny. Niekto z rodinných príslušníkov vám pomôže.
Podľahnete
nejakému
flirtu. Bude to však len krátkodobé pominutie zmyslov.
Vaša intuícia vás bude
viesť správnym smerom. Nedajte sa nikým ovplyvniť.

Ak máte v
úmysle začať niečo nové, počkajte do marca. Potom bude pre vás priaznivejšie obdobie.
Zmierlivým
prístupom
dosiahnete viac než krikom a
urážkami. Oplatí sa vám to.
Budete mať
veľa príležitostí na spoločenské stretnutia a
zábavu. Bude to príjemný týždeň.
Nejaké vaše
rozhodnutie sa ukáže ako správne. Vďaka
tomu sa vyhnete problémom.

Nepremyslené činy
majú často veľké následky. Každú
záležitosť si preto dobre zvážte.
Reči
sa
hovoria a
chlieb sa je - držte sa tohto úslovia a
na výpady neprajníkov nereagujte.
Nep o dceňujte svojho protivníka. Môže vás veľmi
nepríjemne prekvapiť.
Spadne z
vás nervozita a zlá nálada. S prichádzajúcou jarou budete naberať čoraz
viac síl.
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KINO TATRAN
23. februára o 19. hod.
MILUJI TĚ MODRE
CZ, romantická komédia, 90
min., česká verzia, MP12
Romantická komédia o zamilovanom maliarovi, peknom dievčati, žiarlivom vrhačovi nožov,
jednom zničenom obraze….a
láske v modrom. Vstupné: 4 €
24. februára o 19. hod.
MLČANIE
MX/TW/USA, historická dráma, 161 min., titulky, MP12
V polovici 17. storočia je Japonsko
úplne uzavreté kontaktu so západnými mocnosťami. Kresťanstvo je
tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Vstupné: 4 €
25. a 26. februára o 16. hod.
DIVOKÉ VLNY 2
USA, animovaná komédia, 84
min., dabing, MP
Veľká jazda pokračuje! Surfisti vo
frakoch sú späť! Tučniaky už zase
menia zavedené pravidlá, venujú
sa surfovaniu a trávia čas na pláži. Vstupné: 4 €; 3,50 € deti

25. a 26. februára o
19. hod. - T2 TRAINSPOTTING
GB, dráma/krimi, 109 min., titulky, MP15
Režisér Danny Boyle sa vracia,
aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu
Trainspotting. Tešiť sa môžete na
návrat všetkých pôvodných postáv. Vstupné: 4,50 €
27. februára o 13.30 hod.
ANTON SRHOLEC
- PRE SENIOROV
SK, dokumentárny, 96 min., slovenská verzia, MP12
Životná cesta Antona Srholca,
človeka, ktorý nikdy neopustil svoje zásady - milovať ľudí a
Boha, napriek životným okolnostiam a bojovať za lepší svet
uprostred pokazeného sveta.
Vstupné: 1 €
27. februára o 19. hod.
MOONLIGHT
USA, dráma, 111 min., titulky,
MP15, FK
Témy priateľstva a sexuálnej
identity v troch rôznych životných etapách od detstva až po
dospelosť. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

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.			

Dali ste
nám vedieť

Štvrtok 16. februára sa
vo Veľkej niesol v znamení
najstaršej a najprestížnejšej
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci ZŠ s MŠ
Aurela Viliama Scherfela súťažili v umeleckom prednese
poézie a prózy v pamätnom
Scherfelovom dome.
Každoročne si tak uctievajú
nielen veľkú osobnosť slovenskej literatúry, P. O. Hviezdoslava, ale aj rodáka z Veľkej,
po ktorom je táto základná
škola pomenovaná.
Súťažiaci, ktorých bolo 52,
sa predstavili v troch kategóriách. V I. kategórii si svoje
sily zmerali žiaci 2.-4. roční-

ka, v II. kategórii sa predstavili
žiaci 5.-6. ročníka a posledná
III. kategória patrila najstarším žiakom 7.-9. ročníka.
Novinkou tohtoročnej súťaže boli aj diváci. Spolu s odbornou porotou mohli zhodnotiť vystúpenia jednotlivých
súťažiacich, ktorí okrem vy-

nikajúcich recitačných schopností svoj prednes obohatili
mimojazykovými prvkami.
Víťazom gratulujeme a držíme im palce na obvodnom
kole, ktoré sa uskutoční 1.
marca v Podtatranskej knižnici v Poprade.
Petra Kočišová

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
Vo februári si pripomíname:

80 rokov od úmrtia kustóda Karpatského
múzea Štěpána BARTUŇKA (*1890 - † 1937
Poprad).
Zaslúžil sa o rozvoj popradského futbalu, tenisu a ľadového hokeja, aj o zveľadenie
zbierok Karpatského múzea v Poprade. Jeho
pričinením sa podstatne rozrástli muzeálne
zbierky. Pre nevyliečiteľnú srdcovú chorobu si
zvolil dobrovoľnú smrť.

100 rokov od úmrtia priekopníka turistiky
a učiteľa Martina RÓTHA (*3. 8. 1841 Kežmarok - † 25. 2. 1917 Spišská Nová Ves).
Základnú školu a potom aj štúdium na gymnáziu absolvoval v Kežmarku. Od roku 1860
študoval v Budapešti a v roku 1868 získal diplom učiteľa pre stredné školy. Pôsobil ako vychovávateľ v Nemecku a v Uhorsku a po dvoch
rokoch sa vrátil do Spišskej Novej Vsi, kde od
roku 1870 pôsobil ako učiteľ zemepisu a prírodopisu, neskôr aj ako riaditeľ gymnázia. V roku
1909 odišiel na zaslúžilý odpočinok.
Popri práci pedagóga sa venoval aj propagácii
a rozvoju turistiky. V rokoch 1877 - 1888 redigoval ročenku karpatského spolku Magyarországi
Kárpáegyesüelet Évkönyve a prispieval do nej
rôznymi príspevkami až do svojej smrti. Keď sa
prenieslo sídlo karpatského spolku z Kežmarku
do Spišskej Novej Vsi (1891), stal sa jeho najaktívnejším členom a hlavným organizátorom
akcií. Bol priekopníkom turistiky a horolezectva
vo Vysokých Tatrách, jedným z hlavných iniciátorov budovania turistických útulní a turistických chodníkov, spolu s priekopníkmi turistiky
zo Spišskej Novej Vsi sprístupňoval doliny Slovenského raja. Skúmal zemepisné názvoslovie
Tatier a prispieval svojimi článkami do regionál-

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
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Umelecké slovo v Scherfelovom dome

•

Inzercia

Predám tatranský obklad 2,9 €/m2, leštený, Zrubový - pologuľatý profil,
hranoly a dlážkovicu - dyle
na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.		
3/17-P
Kúpim 3-izbový byt, resp.

•

nej, turistickej a inej tlače. Bol spoluzaklateľom
Karpatského múzea v Poprade, aktívnym zberateľom hlavne mineralogických zbierok. Patril k
najštedrejším darcom múzea a stal sa autorom
prvej expozície minerálov a hornín v múzeu. Bol
vedúcim mineralogického oddelenia a v 1885
usporiadal mineralogickú zbierku.
150 rokov od úmrtia grófa provincie XVI.
spišských miest, advokáta Jakuba NITSCHA
(*14. 4. 1808 Stráže pod Tatrami - †23. 2. 1867
Spišská Nová Ves).
Jeho otec Jakub bol mäsiarskym majstrom a
richtárom v Strážach v rokoch 1819 - 1829. Pôsobil aj ako inšpektor evanjelickej cirkvi a jeho
matka Zuzana, rod. Krompecherová, pochádzala z Veľkej.
Základné vzdelanie získal v Strážach. Po štúdiách sa vrátil do Stráží, oženil sa s Teréziou
Záborskou a vykonával advokátsku činnosť v
Poprade. Bol veľmi dobrým, zásadovým a rozhodným advokátom, tešil sa všeobecnej úcte.
Po vydaní Októbrového diplomu v roku 1860
bol zvolený za grófa Provincie XVI. spišských
miest a pričinil sa o jej obnovenie s vlastnou samosprávou a súdnictvom.
420 rokov od úmrtia kňaza a učiteľa Serváca BOTZDORFERA (VOTZDORFER) (*Veľká - † 1597 Matejovce).
V roku 1556 pôsobil zrejme ako učiteľ alebo diakon v Mlynici. Je považovaný za prvého
evanjelického farára v Strážach, kde pôsobil v
rokoch 1566 - 1573. V rokoch 1573 - 1597 pôsobil v Matejovciach. V Hrabušiciach v roku
1573 podpísal Vyznanie Bratstva XXIV. farárov.
Zuzana Kollárová

4-izb. byt komplet prerobený
do 75 000 € v Poprade. Inf.: č.
t. 0908 254 433.
5/17-K
Aj v roku 2017 ponúka
muzikantské služby učiteľ
hudby na dôchodku JÁN
PLAČEK z Popradu (flauta,
klarinet, trúbka, husle, spev,
humor) na svadbách, naro-

•

deninách, firemných 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

•
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Leteckí záchranári v akcii Súťažili v spracovaní informácií na počítači

V nedeľu letela posádka do
Ťažkej doliny. Vzhľadom na
nepriaznivé letové podmienky nemohla posádka bezodkladne vzlietnuť už skôr.
Pri nástupe na horolezeckú túru si 27-ročná poľská
horolezkyňa poranila dolnú
končatinu. Zranenej žene
odišla na pomoc pozemne
skupina horských záchraná-

rov. Medzitým sa poveternostné podmienky v danej
oblasti zlepšili a tak mohli
leteckí záchranári letieť zranenej žene na pomoc. Po evakuácii z terénu a poskytnutí
neodkladného zdravotného
ošetrenia bola pacientka následne letecky transportovaná do popradskej nemocnice.		
(zuh)

Život detí z modrého sveta

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Poprade usporiada dnes 22. februára o 14. hod. v Spojenej škole na
Partizánskej ul. 2 prvé spoločné stretnutie rodičov detí s autizmom a pervazívnymi poruchami s odborníkmi pracujúcimi s deťmi s autizmom. Koná sa pod názvom Život detí z
modrého sveta a pre účastníkov sú pripravené informácie o
autizme, priblížení sa mysleniu a citom detí s autizmom, ako
nestratiť svoje dieťa a ďalšie. Vstup je bezplatný. Účasť je potrebné potvrdiť na tel. čísle 0902 247 008.
(ppp)

Pozvánky

• V Tatranskej galérii sa v piatok 24. februára o 11. hod. usku-

toční workshop pre žiakov základných a stredných škôl a o 16.30
hod. pre verejnosť večerná kresba za účasti autora výstavy Územie
- umenie Igora Piačku.
Cestovateľský večer s Františkom Turcsányim o Moskve sa
uskutoční vo štvrtok 23. februára o 19. hod. v popradskej Groteske.

•

Minulý týždeň vo štvrtok sa v priestoroch Obchodnej akadémie Poprad
konal 51. ročník krajského
kola súťaže stredných škôl
v spracovaní informácií na
počítači. Najlepšia Popradčanka skončila na druhom
mieste.
Študenti súťažili v troch
disciplínach - úprava textu na počítači, písanie na
počítači a wordprocesing.
V úprave textu na počítači
zvíťazila Soňa Zorská z prešovskej SOŠ obchodu a služieb, z odstupom za ňou skončila Petra Mudráková (na foto vpravo) z OA Poprad.
Tretie miesto obsadila Jana Kočanová
zo SOŠ v Snine.
V súťažnej disciplíne písanie na počítači dominovali chlapci. Prvý skončil Peter Horvát z OA v Humennom,
Tomáš Konkoľ z OA v Starej Ľubovni
obsadil druhé a Andrea Balážová zo
SOŠ obchodu a služieb v Prešove.
Posledná najnáročnejšia disciplína si vyžaduje precízne hodnotenie
náročné na čas a výsledky z nej prinesieme v niektorom z ďalších vydaní novín Poprad.
(ppv)
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Hokejisti HK
Poprad odohrali minulý týždeň sériu troch zápasov na
domácom ľade v rámci Tipsportligy. Vyťažili z nich šesť
bodov a opäť sa naladili na
víťaznú vlnu.
Najmä posledný duel,
z troch minulotýždňových,
bol proti Martinu veľmi dôležitý v boji o čo najlepšie
postavenie v play-off. Kamzíci sa po piatkovom triumfe
nad Košicami dobre naladili
a v nedeľu porazili Martinčanov 4:2. „Videli sme dobrý
zápas mužstiev, ktoré sa bijú
o play-off. Zlomový moment
prišiel za stavu 3:0, kedy sme
spravili fauly a mužstvo dostalo kŕč. Inkasovali sme dva
góly na rozhraní druhej a tretej tretiny, no potom sme sa
zamerali na defenzívu a ex-

Kamzíci sa vrátili k víťazstvám

portná strela Mlynaroviča
znamenala naše víťazstvo,“
hodnotil tréner HK Poprad
Marcel Ozimák.
V dobrom svetle sa uviedol
iba 18-ročný odchovanec
Popradu Peter Bjalončík (na
foto tretí zľava), ktorý sa nedávno vrátil z fínskeho juniorského tímu TPS Turku a hneď

FK Poprad

Futbalisti druholigového FK
Poprad naplno zarezávajú
na sústredení v Tureckom
Beleku. Stihli už odohrať
dva prípravné zápasy, v ktorých nesklamali.
Minulý týždeň vo štvrtok sa popoludní postavili
v prvom prípravnom zápase
počas sústredenia v Turecku
proti tímu z druhej najvyššej ruskej ligy FK Chimky.

Zrodila sa remíza 1:1 po
bezgólovom polčase. Jediný
gól Popradčanov strelil v 88.
minúte Stanislav Šesták.
V nedeľu odohrali Popradčania druhý prípravný zápas
proti druholigovému celku z Moldavska FC Sfîntul
Gheorghe Suruceni. Schuti
si zahrali a po dvoch góloch
Kapláňa, jednom od Šuľu,
Šestáka a Hatoka zvíťazili
5:0.		
(ppv)

zažil debut v najvyššej slovenskej súťaži. Proti Košiciam
skóroval raz, Martinčanom dal
dokonca dva góly. „Som vďačný za tých šesť mesiacov, ktoré
som vo Fínsku strávil. Každý
deň mi niečo dal a to chcem
pretaviť do pôsobenia v Poprade,“ vyhlásil P. Bjalončík.
„Veľmi ma teší jeho debut. Na

svoj vek nesklamal a dúfam, že ak udrží pokoru,
bude platným hráčom pre
seniorský tím Popradu,“
chválil navrátilca tréner
M. Ozimák.
Výsledky: 45. kolo
v utorok 14. februára HK
Poprad - HK Nitra 1:3
(0:2, 1:0, 0:1), gól Popradu: 27. Matúš Paločko
(A. Kroták, T. Troliga).
46. kolo v piatok 17.
februára HK Poprad HC Košice 3:2 (2:1, 1:1,
0:0), góly Popradu: 18. Marek Zagrapan (P. Lichanec, I.
Davydov), 19. Peter Bjalončík
(L. Hvila, K. Henderson), 37.
Patrik Svitana (A. Kroták, R.
Suchý). 47. kolo v nedeľu 19.
februára HK Poprad - MHC
Martin 4:2 (0:0, 3:1, 1:1), góly
Popradu: 22. Peter Bjalončík
(M. Paločko, L. Hvila), 26.

Peter Bjalončík (Š. Fabian, M.
Zagrapan), 29. Arne Kroták
(Š. Fabian, M. Zagrapan), 52.
Samuel Mlynarovič (P. Lichanec, R. Suchý).
Program: 48. kolo v piatok
24. februára o 17.30 hod. HC
´05 iClinic B. Bystrica - HK
Poprad, 49. kolo v nedeľu 26.
februára o 17. hod. HK Poprad
- MHk 32 L. Mikuláš. (ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
Z

V Vp Pp P S

1. B. Bystrica 49 30 5

4

B

10 169:106 104

2. Nitra

49 30 3

4

12 178:129 100

3. Košice

49 24 9

3

13 166:110 93

4. Žilina

49 21 6

5

17 155:140 80

5. HK Poprad 49 18 5

7

19 139:144 71

6. Zvolen

49 21 2

4

22 140:155 71

7. Martin

49 18 4

6

21 127:143 68

8. N. Zámky 49 14 5

9

21 121:137 61

9. Trenčín

6

24 121:151 58

49 14 5

10. L. Mikuláš 49 13 6

2

28 127:166 53

11. SR 20

0

18 20:82

20 2

0

6

Popradskí hokejisti podporia charitatívny beh
Už o dvanásť týždňov odštartuje v Bratislave globálny charitatívny beh Wings
for Life World Run a medzi ambasádorov podujatia patria aj hokejisti HK
Poprad.
Celosvetový beh Wings for Life World
Run, ktorého hlavnou myšlienkou je bežať pre tých, ktorí behať nemôžu, si získal
ďalších ambasádorov a to v podobe celého
mužstva! Hokejisti extraligového klubu HK
Poprad sa spolu s organizačným tímom rozhodli stať súčasťou unikátneho globálneho

projektu a podporiť tým výskum poranení
miechy.
Popradčania vymenia korčule za bežecké
tenisky a 7. mája 2017 sa na štart v Bratislave postavia v silnej zostave. Pred pohyblivým
cieľom v podobe stíhacieho auta „Catcher
Car“ budú utekať bratia Paločkovci, hokejová legenda Arne Kroták, Marek Zagrapan,
Radoslav Suchý, Peter Lichanec, Andreas
Štrauch, ale aj riaditeľ klubu Ľudovít Jurínyi, či
manažér tímu Patrik Molota. Svoju ochotu pomôcť vyjadrili aj v propagačnom videu. (ppp)

Noví víťazi na putovných Štrbských bežkách

ŠK ŠG GY-TA Poprad usporiadal v sobotu 18. februára pre
deti z prípravky gymnastickú súťaž o Valentínske srdiečko.
Dievčatá aj chlapci ukázali, čo všetko sa od septembra naučili. V kategórii predškoláčky zvíťazila Tamara Dilongová (2.
miesto - Rút Macková, 3. miesto - Nela Pacanovská), v kateg. najmladšie žiač. bola prvá Karin Elizabeth Červeňová
(2. miesto - Mariana Gavalierová, 3. miesto - Lea Fričová),
v kateg. mladšie žiačky sa najviac darilo Ester Dilongovej (2.
miesto - Hana Švarcová, 3. miesto - Petra Lukáč) a kategóriu
chlapcov ovládol Sebastián Oravec (2. miesto - Šimon Semančík, 3. miesto - Samuel Stoklas). FOTO - archív ŠKŠG GY-TA

V nedeľu 19. februára bol
na 4. ročníku verejných pretekov v behu na lyžiach pod
názvom Štrbské bežky prekonaný účastnícky rekord z
minulého ročníka o viac ako
100 pretekárov. Celkovo odštartovalo 340 pretekárov a
spolu s početným hľadiskom
vytvorili skvelú atmosféru.
Organizátori opäť pripravili krátky šprintérsky okruh
s prekážkami Snow Kidz
Cross country sprint. Mladší pretekári súťažili na 500
metrovej trati a starší pretekári na 800 metrovej trati s
ôsmimi prekážkami. Medzi
slalomovými tyčami, rôznymi obrátkami a preskokmi
sa najlepšie darilo Michalovi
Malákovi a Laure Prílohovej.
Táto disciplína bola najpopulárnejšia a vyskúšalo si ju
spolu 153 pretekárov.

Najväčšie napätie bolo pri
hromadných štartoch na 2 km
a 5 km voľnou technikou. Na
dvojkilometrovej trati bolo
spolu 85 bežcov, najrýchlejší
boli Martin Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry a Ema Kapustová z
Klubu biatlonu Revúca.
Historické lyže, ktoré slúžia
ako putovná cena pre víťazov hlavnej kategórie, budú
doplnené o ďalšie dve mená.
Najrýchlejším mužom na 5

kilometrovej trati bol Michal
Jurčo zo SKI Team Štrbské
Pleso a najrýchlejšou ženou
Eva Lehotská z KBL Martin. 5 km trať si vyskúšalo
103 pretekárov a všetci, ktorí
preťali cieľovú čiaru získali účastnícku medailu. Na 5
kilometrovej trati pretekali
aj Igor Timko a Ivan Timko z
hudobnej skupiny No Name,
ktorí dali záštitu nad Štrbskými bežkami.
(ppp)
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Korunovali basketbalového kráľa a kráľovnú

Minulý týždeň v stredu sa v Aréne Poprad uskutočnil Valentínsky
turnaj v trojkovom basketbale,
ktorý zorganizoval odbor školstva,
mládeže a športu MsÚ Poprad
v spolupráci s BAM Poprad.
Zahralo si 110 detí rozdelených do
27 družstiev v štyroch kategóriách.
„Pri športe vzniká veľa priateľstiev
a niekedy aj láska hodná Valentína,
preto sme dali možnosť žiakom z okresu Poprad zašportovať si pri príležitosti
dňa sv. Valentína,“ uviedol Jozef Galajda z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade a dodal: „Hlavné
valentínske pravidlo platilo v kategórii
zmiešaných družstiev, kde bolo podmienkou, aby na ihrisku bol vždy jeden
hráč alebo hráčka opačného pohlavia.
Pripravili sme aj špeciálnu cenu pre
dvojicu najšarmantnejších účastníkov,

ktorí sa pýšia titulom Valentínska basketbalová kráľovná a kráľ.“
Valentínskou basketbalovou kráľovnou sa stala Soňa Mamráková,

Popradské líšky do semifinále
Počas víkendu odohrali popradské hokejistky dvojzápasovú sériu štvrťfinále extraligy žien proti poľskému Podhale Nowy Targ.
Súper nekládol žiaden odpor. Popradské líšky vyhrali v sobotu suverénne
25:1 a v nedeľu dokonca 29:0.
Semifinálovú sériu odštartujú Popradčanky už najbližšiu sobotu 25.
februára o 17. hodine na ľade MHK Martin, doma sa predstavia v odvete o dva týždne 4. marca o 19. hodine. Semifinále sa hrá na dva víťazné zápasy, v prípade nerozhodného stavu sa rozhodujúci tretí zápas
odohrá o deň neskôr, opäť na popradskom ľade o 20.15 hod.
(ppv)

FAM Poprad

V nedeľu 19. februára sa v Aréne
Poprad uskutočnil 7. ročník halového futbalového turnaja Slovensko - Poľského priateľstva, ktorý
pravidelne organizuje Futbalová
akadémia mládeže Poprad.
Turnaja sa zúčastnilo sedem druž-

Krátko zo športu

•

V STREDU 22. februára sa od 8.
hodiny v priestoroch Gymnázia na
Kukučínovej ulici v Poprade uskutoční okresné kolo v bedmintone žiakov
a žiačok stredných škôl. Víťazné družstvá z každej kategórie postupujú na
krajské kolo, ktoré sa uskutoční 28. februára v Poprade. Vo štvrtok 23. februára sa od 8. hodiny v priestoroch Gym-

stiev zo Slovenska a Poľska, s hráčmi
ročníka narodenia 2004 a mladší.
Hral každý s každým. Od prvého zápasu sa turnaj vyznačoval vyrovnanosťou. Nakoniec zaslúžene vyhrali
chlapci z Poľského tímu LKS Szaflary.
Na druhom mieste skončil tím KAC
Košice a tretie miesto obsadila domáca FAM Poprad. „Teším sa, že turnaj
Slovensko - Poľského priateľstva si získava v Poprade nielen obľubu, ale aj
spoločenskú vážnosť. Mrzí nás neúčasť
troch družstiev, ktoré nepricestovali zo
zdravotných dôvodov. Tento rok k nám
pricestovali niektoré tímy prvýkrát
a svojou hrou oživili priebeh turnaja.
Turnaj sme zorganizovali tak, ako nám
to umožnili naše materiálne a finančné možnosti. Vďaka rodičom, sponzorom a pomoci mesta Poprad sme všetko úspešne zvládli,“ uviedol prezident
FAM Poprad Milan Molnár.
(ppv)
názia na Kukučínovej ulici v Poprade
uskutočni okresné kolo v bedmintone
žiakov a žiačok základných škôl.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
majú za sebou turnaj Slovenského
pohára v Bratislave. Vo štvrťfinále vyradili v piatok Prievidzu po výsledku
93:75, v semifinále podľahli neskoršiemu víťazovi turnaja KB Košice iba
o bod 81:82, keď po polčase vyhrávali 51:46.		
(ppv)

•

za kráľa bol korunovaný Samuel Kubaský. V kategórii ZŠ dievčatá zvíťazilo družstvo Čáje (8-roč. GPDT),
v kategórii ZŠ chlapci triumfovalo

družstvo Dávid a jeho šnúrky (ZŠ Sp.
Teplica), kategóriu SŠ chlapci ovládlo
družstvo GPUK chlapci a v mixe bol
najlepší GPUK Team I.
(ppv)

BAM Poprad

Basketbalistky BAM
Poprad cestovali v sobotu do Bratislavy, kde
sa stretli so Slovanom
v rámci druhého kola
nadstavbovej skupiny 5-8 ženskej
extraligy.
Po nevydarenom domácom zápase s Nitrou sa im sobotňajší duel
v hlavnom meste vydaril a odniesli si
odtiaľ víťazstvo 65:58. Dnes cestujú
Popradčanky do Banskej Bystrice,
v sobotu na odvetu do Nitry.
Výsledok: 2. kolo skupina 5-8 v sobotu 18. februára BK Slovan Bratislava - BAM Poprad 58:65 (19:18,

13:19, 21:18, 5:10), najviac bodov
BAMP: Katarína Petríková a Gabriela
Husárová - 13. Program: 3. kolo skupina 5-8 v stredu 22. februára o 18.
hod. BK ŠKP 08 B. Bystrica - BAM
Poprad, 4. kolo v sobotu 25. februára
o 18. hod. BKM Junior UKF Nitra BAM Poprad.		
(ppv)

Tabuľka skupiny 5-8
5. B. Bystrica

Z

V

P

B

16

7

9

23

6. BAM Poprad

16

6

10

22

7. Nitra

16

3

13

19

8. Slovan BA

16

1

15

17

Sneh, ľad a kúpanie v potoku

Extrémne prekážkové preteky, ktoré si obľúbili milióny ľudí po celom
svete, sa tento rok konali už po druhý
raz vo Svite. Viac ako 2200 účastníkov z okolitých krajín si zmeralo
uplynulú sobotu svoje sily na špeciálnej zimnej verzii pretekov Svit Winter Spartan Sprint.
Na všetkých súťažiacich sparťanov
čakalo na trati dlhej takmer 8 kilometrov viac ako dvadsať rozmanitých prekážok. Pribudli dokonca aj také, ktoré
sa na Slovensku zatiaľ v rámci týchto
pretekov na žiadnej trati neobjavili.
Dve tisícky pretekárov sa museli popasovať okrem náročných prekážok aj behom v snehu, sem-tam po ľade či blate,
ale aj s brodením v ľadovom potoku.
V cieli však na všetkých čakala zaslúžená medaila a špeciálne tričko.
Na svoje si prišli aj tí najmenší v
rámci pretekov Spartan Kids, ktoré sú
vždy súčasťou pretekov Spartan Race.
Na deti čakalo na trati v menšom vydaní to, čo dospelých, samozrejme
prispôsobené jednotlivým vekovým

kategóriám. Najlepšie sa s danými podmienkami na trati vo Svite popasovali
v kategórii Elite slovenskí reprezentanti. Spomedzi žien si prvenstvo odniesla
Eszter Hortobágyiová z Banskej Štiavnice a víťazom v mužskej kategórii sa
stal Peter Ceniga z Púchova. Súťažnú
kategóriu Open ovládli Poliak Piotr
Prusak a Slovenka Nikola Berčíková.
Primátor mesta Svit Miroslav Škvarek zhodnotil podujatie pozitívne: „Je
pre nás cťou, že preteky Spartan Race sa
opäť konali vo Svite. Pre nás ako jedného
z organizátorov pretekov je zadosťučinením vysoká návštevnosť a veľmi dobrá
spätná väzba od všetkých aktérov.“
Skvelú atmosféru podujatia dotvárala aj divácka kulisa. „Sme veľmi radi,
že dorazilo toľko divákov, ktorí sledovali
a podporovali všetkých pri ich zápasení
na trati,“ poznamenal za organizátorov
Martin Adam.
Vrcholom celého dňa bolo záverečné
žrebovanie dvoch šťastlivcov, ktorých organizátori už tento týždeň vyšlú na preteky Spartan Race do Abu Dhabi. (fxa)
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Divadelná Šuňava
štvrťstoročná

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade spolu s obcou
Šuňava pripravuje 25. ročník
Divadelnej Šuňavy - postupovej
regionálnej prehliadky amatérskych divadelných súborov pre
okresy Poprad, Kežmarok a Levoča. Uskutoční sa v tejto obci 3.
a 4. marca.
Podľa informácií z POS sa na
podujatie prihlásilo 12 divadelných súborov s viac ako 110
účinkujúcimi a 12 predstaveniami. Prvý deň Divadelnej Šuňavy
bude venovaný detskému divákovi, druhý divadlu dospelých.
Za okres Poprad sa na tejto
súťaži zúčastnia DS Šťastlivec zo
ZUŠ Poprad, DS Trma - Vrma
zo ZUŠ pri Spojenej škole Letná
Poprad, DS MO MS Matičiar z
Liptovskej Tepličky, DS Fantasy
zo SZUŠ Fantázia Svit a DS P. Bielika z Tatranskej Lomnice. Okres
Levoča bude reprezentovať jeden
a okres Kežmarok tri divadelné
súbory.
Víťazné divadelné súbory postúpia podľa svojej kategórie na
krajskú prehliadku detského divadla Rozprávkový Stropkov alebo na krajskú prehliadku mládeže a dospelých - krajskú Scénickú
žatvu, ktorá bude tento rok prvýkrát v Poprade.
(ppp)

Jarné prázdniny v centre voľného času

Školákom v Prešovskom a Košickom kraji sa začnú jarné prázdniny
v pondelok 6. marca a potrvajú do
piatka 10. marca. Na toto obdobie
pripravilo Centrum voľného času
v Poprade zaujímavý program.
„Kompletná ponuka podujatí je zverejnená na našej internetovej stránke.
Snažili sme sa program pripraviť tak,
aby tam deti našli športové, zábavné,
tvorivé, ale aj relaxačné aktivity. Na
jednotlivé podujatia je potrebné sa
dopredu prihlásiť. Prihlášky sú u nás,
alebo na internetovej stránke. Aktivity sú volené aj mimo Centra voľného
času a je potrebné objednávať autobusy. Preto sú prihlášky nutné a je potrebné ich doručiť do 1. marca. V prípade

nízkeho záujmu sa
podujatie neuskutoční a bude pripravený náhradný
program v priestoroch CVČ. Herne budú v období
prázdnin otvorené
dve hodiny dopoludnia od 10. do 12.
a dve hodiny popoludní od 14. do 16.
hod. Do herne sa
netreba prihlasovať, stačí prísť,“ zhrnula riaditeľa CVČ
Poprad Drahomíra Gavurová. „Na
pondelok sme pripravili program s názvom Športové všeličo priamo v CVČ.
Deti budú mať k dispozícii
stolný tenis, florbal, biliard
a iné aktivity. V utorok to
bude výlet do Hrabušíc. Tam
by sa mali deti venovať koníkom. V stredu bude celý
deň venovaný stavebnici
lego, pričom deti navštívia
divadelné predstavenie Pipi
dlhá pančucha v knižnici
a tiež výstavu lega v galérii. Vo štvrtok je pripravený
program v kontaktnej zoo
pri Tatralandii, no a v piatok si deti zašantia v novootvorenom hracom centre vo

Svite,“ spresnil pedagóg CVČ Poprad
Jozef Šalma.
Mnohé deti to v popradskom CVČ
už dôverne poznajú a tunajšie aktivity
radi využívajú. „Chodievam cez prázdniny k babke, ale niekedy sa zastavím
aj v CVČ,“ povedal Peter Bakala.
„Ak bude ten program zaujímavý,
tak by som sa chcel zúčastniť. Chodievam do CVČ na tréningy a práve cez
prázdniny máme voľno,“ pokračoval
Maximilián Tkáč. „Nebudem môcť
prísť, lebo idem prázdninovať do Batizoviec. Je tam vždy super zábava
s kamarátmi,“ prezradila Lenka Majerčáková. „Možno sa prídem pohrať,
vyskákať a zatancovať,“ zamyslela
sa Nelly Martonová. „Chcela by som
sa ísť pozrieť do kontaktnej zoo,“ dodala Ninka Bartková.
(mav)
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Z AČ I AT KY W ORKSHO POV
P RE OBA ŠT UD IJNÉ O DBO RY
I. Blok : 0 8 : 0 0 - 1 0:30 hod
II. Blok : 1 0 : 3 0 - 1 3:00 hod
PP-20

