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Historické osobnosti mesta Poprad

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

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

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

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

Zaujalo nás

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

Studené obdobie pomôže bezdomovcom
prežiť prvá charitná aplikácia

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

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

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

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

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

Nová výstava

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

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

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

vodáckej expedície, ktorá v
roku 1973 splavila himalájsku rieku Dúdh Kosi.
Ďalej sú vystavené fotografie z expedície do
Južnej Ameriky (1975),
ktorej účastníci vystúpili na vrchol Huascarán v
Peru či Illimani v Bolívii
roku 1975 a expedície
Mount McKinley na Aljaške (1980).
Výstava v priestoroch Vily
Alica v Starom Smokovci potrvá do 29. februára
2016.		
(ppt)

