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Novoročný príhovor primátora mesta Poprad

Vážení spoluobčania,

uplynulý rok 2016 zavŕšil polovicu doterajšieho volebného
obdobia, odkedy som sa ujal
vedenia mesta Poprad ako
primátor. Boli to dva náročné
roky naplnené ambicióznymi
víziami a zámermi, z ktorých
niektoré sa už dočkali svojho
splnenia, iné ešte len čakajú
na uskutočnenie. Spolu so
svojimi
spolupracovníkmi
sme si stanovili veľké ciele,
ktoré sa nedajú zrealizovať
za krátke obdobie, ale vyžadujú si dôkladnú prípravu.
Veď viaceré ovplyvnia život
nášho spoločného mesta nie
iba na roky, ale až na desaťročia.
Kým prvý rok môjho pôsobenia na
poste primátora Popradu bol rokom
položenia základov pre presadzovanie
novej línie vedenia mesta, v druhom
sa už dostavili prvé konkrétne výsledky a som presvedčený, že nasledujúci
rok 2017 prinesie uskutočnenie mnohých plánov, ktoré sme si určili.
Po celý minulý rok, rovnako ako
v roku predtým, sme dôsledne pracovali na zmene a doplnku Územného plánu mesta Poprad, do ktorého

sme aktívne zapojili Vás - občanov,
aby ste sa spolupodieľali na jeho premene. Vaše podnety, pripomienky
a návrhy sme sa snažili zohľadniť
a vytvoriť tak dokument, ktorý bude
významným podkladom pre ďalší
rozvoj nášho mesta. Nie je vždy jednoduché ani možné, vyhovieť všetkým, ale vždy som mal na zreteli,
aby každé riešenie bolo čo najlepšie
pre obyvateľov mesta. Vždy mám na
pamäti spokojnosť a dobro pre všetkých Popradčanov bez rozdielu, či

sú to Sobotčania, Veľčania, Matejovčania, Strážania, Kvetničania, či občania zo sídlisk alebo centra. Vediem
toto mesto v prospech Vás všetkých,
ale je jasné, že pri riešení niektorých
dôležitých záležitostí sú rozhodovania ťažké a vyžadujú si aj kompromisy. V uplynulom roku medzi verejnosťou najviac zarezonoval zámer
parkovacieho domu na Rastislavovej
ulici, obmedzenie parkovania dodávok a nákladných áut na sídliskách
Juh I-VI, problémy v popradskom

hokeji a v dotovaní športu
v meste, situácia a riešenie mediáciou medzi občanmi a spoločnosťou Schüle atď.
V rámci investičných aktivít
patrili v minulom roku medzi najvýznamnejšie výstavba
kruhovej križovatky na Ul. L.
Svobodu, Rázusovej a Mládeže,
rekonštrukcia Bernolákovej ulice, rozsiahle veľkoplošné opravy
chodníkov a ciest, viaceré vylepšenia na cintoríne vo Veľkej, Strážach a príprava ďalších na ostatných pohrebiskách. V závere roka
sme vyhodnotili architektonicko-konštrukčnú súťaž vyhliadkovej
veže na vrchu Zámčisko v Kvetnici, kde v minulom roku prebiehal
archeologický výskum a priniesol veľa
zaujímavých nálezov. Vôbec Kvetnica
bola vlani často v centre pozornosti
- okrem iného bola miestom vzniku
Baníckeho cechu horného Spiša, ale
aj riešenia pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou,
aby Kvetničania nedoplácali na minulosť a mohli si byť istí, že mesto sa snaží všetkým svojim obyvateľov vytvoriť
spokojné miesto na život.
(Pokračovanie na str. 2)

Na Silvestra sa Popradčania
stretli na Zámčisku

V archeologickej lokalite Zámčisko, nad mestskou časťou Kvetnica, sa už po druhýkrát uskutočnilo silvestrovské stretnutie
Popradčanov.
Napoludnie sa spolu vybrali turistickým chodníkom navštíviť
toto miesto, kde by už tohto roku
mohla byť vybudovaná vyhliadková veža, z ktorej bude nádherný
výhľad na celé Vysoké, ale aj Nízke Tatry. Výstupu prialo aj počasie.

Počas Silvestra je v našom meste
a v okolí množstvo silvestrovských
osláv s ohňostrojom, tak mesto
uprednostnilo radšej výstup na toto
nádherné miesto, kde sa dá sledovať
Poprad z vtáčej perspektívy. Primátor
Popradu Jozef Švagerko uviedol, že
táto tradícia sa mu zdá byť krajšou
a originálnejšou. O Zámčisku, ale
aj o osídlení Popradu a jeho okolia
porozprával účastníkom výstupu
historik Ján Endrödi.
(ppš)

PF 2017
Redakcia novín Poprad
želá svojim čitateľom
šťastný nový rok

Architekti
navrhli
pôsobivú
vyhliadkovú
vežu
v Kvetnici

Okrem výbuchu
u nováčika
zbierali body
ako na
bežiacom páse
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Stručne

od 1. januára do•šloSkúčinnosťou
zmenám v cestových poriadkoch,

a to na linke č. 2 zrušením autobusovej
zastávky PP, Matejovce, Immergas a na
linke č. 4 zrušením autobusovej zastávky PP, Matejovce, Immergas a posunutím času odchodu spoja č. 11 z autobusovej zastávky PP, Nové mesto, Juh III
zo 7. hod na 6.55 hod. Od 11. decembra
2016 bol tiež zmenený cestový poriadok
v prímestskej autobusovej doprave.
múzeu pri•budloPODTATRANSKÉMU
do fondu numizmatiky viac ako

tisíc predmetov z významnej súkromnej
zbierky. Ide o súbor prevažne medailí,
ale aj odznakov, vyznamenaní a ďalších
predmetov numizmatického charakteru
z kolekcie zosnulého slovenského numizmatika Ferdinanda Lauka, spoluzakladateľa a dlhoročného predsedu Slovenskej
numizmatickej spoločnosti na pobočke
pre Svit a Tatry. Sú medzi nimi medaily,
ktoré dokumentujú či zaznamenávajú
dianie spoločenského alebo historického
charakteru v podtatranskom regióne, ako
aj na Slovensku či v Európe. Predmety
pochádzajú z druhej polovice 19. storočia
a z 20.
BRITSKÝ prestížny denník The
Guardian zaradil Poprad na zoznam
desiatich top európskych miest, ktoré sa
oplatí navštíviť počas zimy. Medzi cestovateľsky najpríťažlivejšie lokality sa naše
mesto dostalo najmä vďaka svojej polohe na úpätí hôr, ale je zaujímavé aj výhodným priamym leteckým spojením s
anglickým Lutonom, lacnou dopravou
do Vysokých Tatier či popradským aquaparkom.
KRÁTKO pred Vianocami boli slávnostne odmenené školy, ktoré sa zapojili do zdobenia vianočných stromčekov a
prípravy uličky prianí pri evanjelickom
kostole na Námestí sv. Egídia v Poprade.
Vytvorili ich žiaci pod vedením pedagógov zo 14 škôl.
OZ ZAUJÍMAM SA zrealizovalo krátko pred Vianocami Free Box v
podchode smerom do Spišskej Soboty.
Išlo o zbierku vecí - šatstva, kníh, jedla
či pomôcok do domácnosti. Občania
mohli darovať svoje nepotrebné veci,
ktoré sa však mohli zísť iným.
ôsmy cestovateľský večer sa uskutoční 4. januára 2017 o 19. hod. v Groteske. O svojich zážitkoch z Indonézie
porozpráva Zuzka Hermanová.
XXII. CEZHRANIČNÝ kongres
Euroregiónu Tatry sa v decembri v Kežmarku stretli členovia Združenie Euroregión Tatry zo slovenskej strany a Zväzku Euroregión Tatry z poľskej strany.
Prerokovali svoju činnosť v roku 2016
a informáciu o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry s.r.o.
Na kongrese bola vyhlásená aj súťaž o
cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy - členov Euroregiónu Tatry a príprava vydania ročenky
Pohraničie poľsko-slovenské.
(ppp)

•

•
•
•
•

Od prvého dňa tohto roka začala spravovať teplo v našom meste Popradská
energetická spoločnosť, s.r.o. Primátor mesta Jozef Švagerko spolu s 1. viceprimátorom Igorom Wzošom navštívili 1. januára hlavný velín a najdôležitejšie kotolne PES, aby sa osobne presvedčili a informovali o bezproblémovom začatí dodávky tepla vlastnou mestskou spoločnosťou.
(ppp)

Vítanie nového roku býva sprevádzané ohňostrojom. Nebolo tomu
ináč ani v Poprade a v prvé sekundy roka 2017 sa obloha aj v našom
meste zmenila na nádherné svetelné divadlo. FOTO - Silvia Šifrová
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(Dokončenie zo str. 1)

V roku 2017 sa medzi investičné
zámery zaradia: dlhoočakávaná prestavba križovatky štátnej cesty na
Ul. Slovenského odboja a mestskej
komunikácie na Ul. Hraničnej na
okružnú križovatku, stabilizácia svahu na Kukučínovej ul. V Strážach,
rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov na Ul. Staré ihrisko,
most pre peších a cyklistov ponad
štátnu cestu 66, cyklistický chodník od mestského úradu do Spišskej
Soboty, rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Velickej ceste, vybudovanie parkoviska NTC, tréningová
hala a nákup rolby pre zimný štadión, oplotenie futbalového ihriska
v Strážach, rekonštrukcia a prístavba
budovy Materskej školy na Podtatranskej ulici, vybudovanie skate parku,
workout parku, oplotenie zariadenia
pre seniorov, rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta v Poprade,
nocľaháreň na Levočskej ul., spolufinancovanie projektu na triedený zber
komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych
odpadov a ďalšie.
Vyčlenené sú aj finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (PaPD) na rekonštrukciu
kultúrneho domu vo Veľkej, Brokoffovho domu v Spišskej Sobote, PaPD
rekonštrukcie mestskej komunikácie
na Ul. Boženy Němcovej, Ul. Vagonárskej, chodníka na Ul. Allendeho
a prepojenia pre peších pri ZŠ v Matejovciach, mosta na Ul. Francisciho,
tiež PaPD rekonštrukcie mestskej komunikácie okolo tenisových kurtov
ZŠ Veľká, športovísk - areál ZŠ Matejovce a areál ZŠ Komenského, rekonštrukcie Immaculaty v Matejovciach
a detského ihriska v Spišskej Sobote.
Do nového roka vstupuje mesto
Poprad aj s výnimočnou zmenou -

spravovanie tepelného hospodárstva
po dvadsiatich rokoch bude vykonávať Popradská energetická spoločnosť, ktorej je mesto stopercentným
vlastníkom. Som presvedčený, že Popradčania pocítia túto zmenu vo svoj
prospech a budú za teplo platiť menej.
Koncom roka 2016 sa Poprad zviditeľnil i ďalším významným počinom - stal sa členom Slovak Smart
City Clustra a presadzuje sa ako moderné mesto, ktoré bude postupne
zavádzať inteligentné technológie do
riadenia a celého chodu mesta.
Stálu pozornosť venujeme takisto rozvoju školstva nielen v obnove
a modernizácii budov, ale aj v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho
systému. Od nového roka dochádza
tiež k zmene systému v školskom
stravovaní - vytvoreniu jednotného
jedálneho lístka na všetkých popradských základných školách.
Ak sa obzriem späť na rok 2016,
môžem konštatovať, že mesto je vo
výbornej finančnej kondícii, doma
i v zahraničí sa teší jedinečnému renomé ako líder regiónu cestovného
ruchu na Slovensku. Tisíce návštevníkov k nám prichádzajú počas celého roka, aby si vychutnali bohaté
kultúrne, športové a spoločenské
programy, prezreli si pamätihodnosti
a historické cennosti, ku ktorým pribudne po rekonštrukcii Podtatranského múzea i prezentácia kniežacej
hrobky. Poprad je povestný jedinečnými podujatiami počas celého roka
a v zime navyše svojou vianočnou výzdobou, do ktorej sme aj tohto roku
pridali nové prvky, najmä adventný
veniec okolo fontány. V uplynulom
roku sa mesto zaslúžilo aj o vybudovanie nového informačného systému o pamiatkach v Spišskej Sobote,
zabezpečilo organové CD z popradských kostolov, prispelo k realizácii

projektu Umenie v podchode, usporiadalo workshop o cestovnom ruchu
Workshop Poprad 2016, Scholtzove
dni v Matejovciach, konferenciu o smerovaní popradského športu, podporilo charitatívne podujatie Integrácia
so živou reťazou detí z námestia až
k viacúčelovej hale Aréna, postaralo
sa o znovuoživenie kina Tatran, odkúpilo budovu bývalého Tatranského
múzea vo Veľkej, ktorú chce zrekonštruovať a multifunkčne využiť, uskutočnila sa tiež rekonštrukcia zimného štadióna, bolo vybudované nové
tréningové ihrisko NTC. K imidžu
Popradu prispelo množstvo skvelých
podujatí ako boli festivaly v spolupráci s OZ Pre mesto Made in Slovakia a
Viva Italia, tenisový turnaj ATP Challenger Tour 2016, oslavy 110. výročia
futbalu v Poprade, bežecké preteky
Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka či spolupráca na Feel
Fajn Poprad a ďalších.

Vážení spoluobčania,

každodenný život v meste prináša veľa vecí, ktoré treba riešiť
„za pochodu“ a vedenie mesta ich
rieši tak, aby ste nepocítili žiadne
obmedzenia alebo problémy. Kým
sa z našich spoločných predsavzatí
stanú skutky a dospejú do realizácie, si často vyžaduje určitý čas,
avšak iba dobre pripravené zámery
sú zárukou úspechu. Verím, že spoločnými silami budeme pokračovať
v budovaní nášho mesta. Ďakujem
Vám za Vašu doterajšiu podporu
a spoluprácu, ktorou prispievate
k dobrému menu Popradu.
Do nového roka 2017 Vám prajem veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných úspechov, aby sa
nám dobre žilo a tvorilo v našom
spoločnom meste Poprad.
Jozef Švagerko,
primátor mesta Poprad

4. 1. 2017

Strana 3

Horúcou novinkou zimy linka Kyjev - Poprad

Letisko Poprad - Tatry sa aj v
tejto zimnej sezóne môže pochváliť charterovými letmi. Ako nás
informovala riaditeľka letiska Ivana Herkeľová, horúcou novinkou
tohtoročnej zimy je linka Kyjev
- Poprad, ktorá doviezla prvých
114 pasažierov 29. decembra 2016.
Celkovo je do polovice marca 2017
plánovaných 11 letov.
„Okrem toho bude pokračovať
projekt Riga - Poprad, zameraný
na incoming turistov z Pobaltska
(Lotyšska, Litvy, Estónska), Ruska
a Škandinávie. Lietať bude lotyšská
spoločnosť airBaltic 1-krát týždenne

v sobotu lietadlami s kapacitou od
76 do 142 cestujúcich. Táto linka nahradila aj pôvodné lety realizované z
Moskvy. V súčasnosti sú doplnené i
letmi z Petrohradu. Počas tzv. „zlatého týždňa“, teda obdobia pravoslávnych sviatkov, sú plánované lety
z Kyjeva, Rigy a z Londýna,“ zhrnula
I. Herkeľová.
Prví cestujúci na pravidelnej linke
Riga - Poprad, ktorá je prevádzkovaná už tretí rok počas zimy, pristáli na
popradskom letisku 17. decembra a
lety potrvajú raz týždenne do polovice marca.
Počas celého roka 3 až 4-krát týž-

denne lieta pravidelná linka Londýn
- Poprad. „Z hľadiska pripravovaných
plánov v nadväznosti na pozitívne
ohlasy izraelských turistov, v rámci
letnej sezóny plánujeme v spolupráci
s izraelskými partnermi zdvojnásobiť
počet letov Tel Aviv - Poprad a predĺžiť letovú sezónu aj do jesenných mesiacov,“ doplnila riaditeľka letiska.
Predpokladá, že počet pasažierov,
ktorých vybavili na Letisku Poprad
- Tatry za rok 2016 dosiahne približný počet ako v roku 2015, teda
okolo 84-85 tisíc. Presné štatistické
údaje ešte neboli začiatkom tohto
týždňa uzavreté.		
(mar)

V úteku mu nezabránila ani papuča

Mestská polícia dohliadala zvýšeným počtom hliadok počas osláv
Silvestra a Nového roka
na poriadok, s dôrazom
na Námestie Sv. Egídia,
ale aj na ostatné mestské
časti.
„Mestskí policajti už pred
polnocou riešili niekoľko
prípadov vybuchujúcich petárd a delobuchov, kde išlo
prevažne o mladistvé osoby,
ktoré riešili napomenutím.
Hliadka mestskej polície takisto napomenutím riešila

konflikt medzi bezdomovcami v azylovom centre na
Ul. levočskej,“ uviedol náčelník MsP Poprad Štefan
Šipula.
Rušná noc pokračovala aj
po oslavách Silvestra, kde
hliadka na základe oznamu založila na motorové
vozidlo Škoda Octavia s
popradským evidenčným
číslom „papuču“ a následne
bolo toto vozidlo zastavené
vo Svite príslušníkmi OO
PZ Svit kvôli poškodenému blatníku. Vodič poško-

dil blokovacie zariadenie
a pri kontrole nafúkal cez 2
promile alkoholu. „Po polnoci bola riešená výtržnosť
pred jedným z popradských
zábavných podnikov, kde
hliadky skorým príchodom
zabránili hromadnej bitke a
osoby boli z miesta vykázané. Nadránom boli riešené
ešte tri prípady rušenia nočného pokoja osobami, ktoré
sa pravdepodobne vrátili
domov z osláv a správali sa
hlučne. V jednom prípade
hliadka napomenula sku-

pinu mladých ľudí, ktorí
sa v jednom z popradských
bytov hlučne zabávali v skorých ranných hodinách aj s
hlasno pustenou hudbou,“
povedal Š. Šipula a dodal:
„Aj napriek vyťaženosti
hliadok mestskej polície
môžeme konštatovať, že
oslavy Silvestra a nového
roka prebehli bez vážnejších problémov a to hlavne
z toho dôvodu, že sme nepreverovali žiadnu udalosť,
pri ktorej by došlo k zraneniu osôb.“
(ppp)

Hviezdy zabávali a pomáhali aj v Poprade

Vďaka projektu Integrácia sa aj
v Poprade zišli osobnosti športového a spoločenského života, aby
podporili dobročinné aktivity projektu. Najväčšia charitatívna športová exhibícia sa konala minulý
týždeň v utorok v Aréne Poprad.
Na popradskej palubovke sa
v troch krátkych exhibičných futbalových zápasoch predstavili divákom hokejové, ale i futbalové
hviezdy a ďalšie známe osobnosti
spoločenského života. Vďaka dobrovoľnému príspevku od ľudí sa počas
akcie vyzbieralo viac ako 2400 eur
na pomoc tým, ktorí to potrebujú.
Vecné a finančné dary doslova lietali vzduchom. „V hre“ boli napríklad
dresy Petra Sagana, Ondreja Dudu,
Mareka Hamšíka, Juraja Kucku, či
Martina Škrtela. V tíme hokejistov
naháňali loptu velikáni ako Jozef
Stümpel, Richard Lintner, či Marek
Uram, symbolicky ich „kaučoval“
tréner tipsortligového HK Poprad
Marcel Ozimák.
V tíme futbalistov sa po boku
Róberta Maka, Stanislava Šestáka,
či Martina Jakubka mohli ukázať aj
futbalové talenty FK Poprad. „Ni-

Krátke správy

TATRANSKÚ galériu ľadových
•majstrov
otvorili na Hrebienku 30.

decembra zaujímavou atrakciou II. kupolou. Obsahuje ľadové dielo
z 15 ton ľadu, ku ktorému následne
budú pribúdať ďalšie. Najbližšie sa
na Hrebienku bude konať 5. ročník
podujatia Tatry Ice Master od 13.
do 15. januára.

•

V PIATOK 6. januára o 17. hod.
sa v Rímskokatolíckom kostole sv.
Jozefa robotníka vo Svite uskutoční
koncert Martina Babjaka a Daniela
Buranovského.

LANOVKA na Lomnický štít •jeden
zo symbolov Vysokých Tatier

oslávila 75 rokov svojej prevádzky.
V rámci spomienky na dobový unikát z roku 1941 pripravilo horské
stredisko v Tatranskej Lomnici pre
návštevníkov prehliadku priestorov starej strojovne, navádzacej
stanice, ako aj autentické fotografie v Galérii Encián, ktoré sa viažu
k výstavbe lanovky z 30. a 40. rokov
minulého storočia.
LYŽIARI z Kežmarku, Veľkej
•Lomnice,
Starej Lesnej a Tatranskej
Kotliny môžu od konca decembra
využívať skibus. Ten funguje ako
pravidelná autobusová linka s odchodom ráno o 7.45 hod. z Kežmarku a návratom o 14.45 hod.
z Bachledovej doliny. Autobus má
vyše 45 miest na sedenie a podľa
stanoveného rozvrhu bude premávať každý deň až do 11. marca.

medvedica
•vítaPÄŤmetrová
od minulého týždňa turistov
na Hrebienku. Majestátna ľadová
medvedica s dvoma mladými rozšírila medvediu rodinu a symbolicky
otvorila Tatranskú galériu ľadových
majstrov.
PO takmer štvrťstoročnej pre•stávke
sa do Vysokých Tatier vrá-

tila ich „Prvá dáma“. 29.decembra
otvoril svoje brány jeden z najkrajších hotelov na Slovensku so 123
ročnou históriou - zrekonštruovaný Hotel Lomnica.
(ppš)
kdy som nič podobné nezažil. Tešil
som sa na to, že si zahrám s takýmito osobnosťami. Mal som rešpekt, ale
v kabíne to zo mňa opadlo,“ prezradil Dominik Orság. Jeho spoluhráč
Dominik Maliňák dokonca v prvom
zápase skóroval a to po prihrávke
momentálne jednej z najvýraznejších osobností slovenskej futbalovej
reprezentácie Róberta Maka. „Bol
to krásny zážitok, navždy si to zapamätám. Verím, že tento moment

nakopne aj moju kariéru futbalistu,“
povedal.
V drese osobností pod hlavičkou
Integrácie si okrem iných zahrali aj finalistky Miss SR. Popradskú radnicu
zastupoval viceprimátor Igor Wzoš.
„Veľmi vítam, ak sa v Poprade dejú
presne takéto aktivity. Je to veľký znak
solidarity, nakoľko samotná integrácia je o spájaní a pomoci. Tešil som sa
z tejto spoločnosti ľudí, ktorí dokážu
pomáhať,“ uzavrel I. Wzoš. (mav)

Prvé bolo
dievčatko

Prvým dieťaťom, ktoré sa narodilo v Nemocnici Poprad 1. januára
2017 o 9.07 hod. bolo dievčatko,
ktoré dostalo meno Anna. Prišlo
na svet ako prvé dieťa mamičky z
Letanoviec s dĺžkou 49 cm a hmotnosťou 2570 gramov. V tento deň
sa narodili ešte ďalšie dve deti, žiadne však nebolo z Popradu. (ppg)
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Architekti navrhli pôsobivú vyhliadkovú vežu v Kvetnici

Krátko pred Vianocami
vyhlásilo mesto Poprad výsledky verejnej anonymnej
architektonicko-konštrukčnej súťaže návrhov na riešenie vyhliadkovej veže na
vrchu Zámčisko v Kvetnici.
Zapojilo sa do nej 42 súťažných návrhov, ktoré boli
spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej
úrovni.
Odborná porota zložená
zo zástupcov mesta Poprad
a odborných stavovských
organizácií po dôkladnom
zvážení rozhodla o udelení
1. ceny návrhu architektov
Vladimíra Tordu zo Zvolena a Stanislavy Tordovej z
Medvedzieho. Víťazné ocenenie udelila za vhodné začlenenie do okolitej krajiny,
výtvarne a architektonicky
výrazne emotívne a nápadité riešenie, výborne funkčne
a prevádzkovo zvládnuté.
Objekt svojím nadčasovým
riešením prináša do krajiny
atraktívny turistický arte-

fakt, vyjadruje symbiózu architektúry a prírody.
Druhé miesto získal návrh
autora architekta Petra Kožuška zo Zvolena v spolupráci s
architektmi Petrom Hudačom
a Filipom Krajčom. Ich návrh
predstavuje vežu
v minimalisticky poňatej hmote, ktorá prezentuje riešenie s
jednoduchými
výrazovými
prvkami. Proporcia je dobre
zvládnutá a oživená horizontálnym členením
s vyhliadkovými plošinami
a odkazom na hrazdenú architektúru. Tretie miesto porota udelila návrhu autorov
architekta Petra Školeka z
Bratislavy, Jozefa Fuggera zo
Šípkového a Gabriela Bartoša
zo Štrby. Je odrazom histórie lokality, pričom postupné
striedanie materiálov s odľah-

Kino Tatran

4. januára o 18. hod.
KONCERT PUTOVANIE
S BEETHOVENOM
záznam koncertu, 90 min., titulky, MP
Pianista Leif Ove Andsnes predvedie päť
Beethovenovych klavírnych koncertov.
Dokument natáčaný v priebehu štyroch
rokov oceňovaným režisérom Philom
Grabskim. Vstupné: 6 €
5. a 6. januára o 19. hod.
ROZPRÁVKY PRE EMU
CZ, komédia / romantický, 112 min.,
česká verzia, MP12
Peter žije už niekoľko rokov v Londýne.
Jedného dňa dostane správu z Prahy, že
je otcom osemročnej Emy a po nehode
matky - aj jej jedinou šancou, ako sa vyhnúť detskému domovu. Vstupné: 4 €
7. a 8. januára o 16. hod. - OZZY
ES, animovaný, 91 min., dabing, MP
Priateľský bígl žije idylickým životom v
rodine Martinsovcov. Jeho majitelia sa
ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska a pes s nimi nesmie cestovať... Vstupné: 4 €; 3,50 € deti
7.a 8. januára o 19. hod. - V PASCI
FR, triler / horor, 91 min., titulky, MP15
Z miestností sa ozývajú zvláštne zvuky, v
dome sa začínajú diať čudné veci.
Vstupné: 4 €
9. januára o 19. hod. - JAMES WHITE
USA, dráma, 85 min., titulky, MP15, FK
Strhujúca dráma o ľahkomyseľnom povaľačovi z New Yorku, ktorý je pre chorobu
svojej matky nútený postaviť za zoči-voči
realite. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

čením v hornej časti ozvláštňuje architektonické riešenie.
Technicky ide o jednoducho
realizovateľný návrh.
Zároveň boli udelené tri
odmeny, a to návrhu architektov Jozefa Pavelčáka z Bra-

tislavy a Norberta Sládečka
z Piešťan, návrhu architekta
Miloslava Dulíka z Popradu a
návrhu architektov Ladislava
Vikartovského z Komárna a
Gábora Nagya z Okoče.
Všetkých šesť ocenených
návrhov je zverejnených na
www.poprad.sk.

Primátor Popradu Jozef
Švagerko na vyhlásení výsledkov povedal: „Chceme, aby si
návrhy pozrela aj široká verejnosť, lebo pohľad architektov či stavbárov je jedna vec
a občanov druhá. Ide zatiaľ
len o ideové návrhy bez uvedenia
finančných nákladov. Rozhodujúca
bude aj cena, ale i
statika, bezpečnosť
a pod. Chceme, aby
bola veža postavená čo najskôr, keby
všetko išlo podľa
mojich
predstáv,
tak by mohla stáť
už v jeseni tohto
roku.“ Primátor si
vie predstaviť, že investícia do
veže by sa vedela mestu vrátiť a tiež, že by nemuselo ísť o
ojedinelý projekt, ale mohla
by vzniknúť sústava veží na
rôznych miestach regiónu.
Veď kedysi veže slúžili aj na
signalizáciu a komunikáciu s
okolím. Popradčanom a náv-

števníkom mesta sa však predovšetkým naskytne krásny
výhľad z vtáčej perspektívy.
Vedúci odboru urbanizmu
a priestorového plánovania
MsÚ Ľuboslav Mlynarčík
konštatoval: „Boli sme milo
prekvapení počtom súťažných
návrhov, ktoré prišli aj zo
zahraničia - Čiech, Rakúska,
Nemecka, hoci gro tvorili slovenské návrhy. Výber
bol veľmi ťažký, lebo názory
poroty sa rôznili. Som však
presvedčený, že boli vybraté
dobré návrhy, ktoré sú realizovateľné, sú triezve a veľmi
dobre sa prispôsobujú lokalite. Návrhy museli akceptovať
výšku vzrastlých stromov,
kameňolom so seizmickými
otrasmi, odolnosť voči počasiu a hlavne nízku údržbu.“
Vyhliadková veža bude
prínosom pre mesto a región
v oblasti cestovného ruchu,
zároveň zatraktívni kvetnický lesopark a prispeje k
jeho ešte intenzívnejšiemu
využívaniu.
(mar)

Z darčekov sa tešili aj deti v núdzi

Už po trinástykrát sa v Poprade
mohli zásluhou spolupráce mesta
Poprad a Apoštolskej cirkvi z darčekov tešiť aj deti pochádzajúce z rodín
v núdzi. Pred Vianocami si rozdelili približne dvesto balíčkov od detí
z celého sveta.
„Aj pre nás je veľakrát záhadou, čo
sa v balíčkoch ukrýva. Vždy je tam séria vecí, ktoré potešia, ale aj pomôžu.
Rozdali sme približne dvesto darčekov.
Už sa však blížime k momentu, keď aj
slovenské deti budú balíčky pripravovať
a posielať ďalej do sveta,“ povedal Jozef
Brenkus z Apoštolskej cirkvi v Poprade. „Mesto Poprad poskytuje okrem takýchto aktivít aj sociálne poradenstvo,
organizuje letné tábory, či jednorazové
dávky. Aktívne pracujeme s dvesto rodinami. Aj takto chceme zmierniť ich
nepriaznivú sociálnu situáciu,“ pokračovala vedúca sociálneho odboru
MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. „Je
to pekná tradícia, kde si spomíname na

Mesto Poprad už po 14-krát podávalo štedrovečerné menu, toho roku
v spolupráci s Jedálňou Centra sociálnych služieb v Poprade na Baníckej
ulici. Nechýbalo ani obdarovanie tých,
ktorí žijú na ulici a nemajú to šťastie byť
počas vianočných sviatkov v kruhu rodiny. Oblátky s medom, kapustnica, zemiakový šalát, vyprážaná ryba, koláče,
chlieb, vianočka, ovocie - nič z toho na

deti v núdzi. Odovzdávame im symbolické darčeky, aby sa potešili a aby mali
Vianoce príjemnejšie,“ dodal primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko.
Po krátkom kultúrnom programe
prišlo na rad to najdôležitejšie. Darčeky spoločne s organizátormi deťom

odovzdával aj popradský viceprimátor
Pavol Gašper. „V očiach detí som videl
iskričky a radosť. Mnohé boli prekvapené z toho, že nejaký darček vôbec dostali. Každá aktivita, ktorá niekomu pomôže, má veľký zmysel a toto bola jedna
z nich,“ uzavrel.		
(ppv)

Poďakovanie

Kaufland Poprad, Reštaurácia Zimný štadión Poprad, Perkins Poprad,
Denné centrum Veľká, Kvety Victor
Poprad, Baliarne obchodu Poprad,
Sintra spol. s r. o. Poprad, Podtatranská hydina , MVDr. Konkoľová Hana,
Tatrakon spol. s r. o. Poprad, Územný spolok SČK Poprad, OZ Korene
Poprad, poďakovanie patrí aj pánovi
Františkovi z Popradu.
(ppp)

sviatočne prestretom stole nechýbalo.
Klienti zariadenia neskrývali ani radosť
z darčekov v ruksakoch, ktorými boli
obdarovaní primátorom mesta.
Mesto Poprad a klienti chcú touto
cestou poďakovať tým, ktorí prispeli
a pomohli zrealizovať túto myšlienku:
FEGA FROST s. r. o. Kežmarok,
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O osvetlení, parkoviskách i odvoze odpadu
Na poslednom minuloročnom
zasadaní volebného obvodu č. 2 Juhy a Kvetnica v decembri 2016
sa poslanci zaoberali pripomienkami občanov, ale predniesli aj svoje
podnety. Na poslankyňu Alenu
Madzinovú sa obrátila predsedníčka bytového domu Antimón
s otázkou, ako sa rieši ich požiadavka s osvetlením z druhej strany
tejto bytovky. Ďalej poslankyňa
upozornila, že medzi blokmi Svitava a Bečva bola v minulosti jedna
časť parkovisko dokončená, druhá
nie. Tiež poukázala na to, že pri
budove mestského úradu, kde sa
končí parkovisko a prechádza sa na
Alžbetinu ul. je potrebné vydláždiť
túto časť, lebo ľudia si skracujú cestu cez trávnik. Viceprimátor Pavol
Gašper doplnil, že už je zmapovaných 15 ulíc v Poprade, kde sa
má riešiť osvetlenie na budúci rok
a úsek pri mestskom úrade si dôkladne pozrie. Poslanec Bohumil

Košický informoval o tom, že občania z Ul. Popradskej brigády ho
oslovili ohľadne opravy časti chodníka, na ktorý je potrebné vysypať
štrk. Chce sa preto spojiť s SMK,
aby sa chodník upravil. K nedokončenej časti parkoviska medzi
blokmi Svitava a Bečva podotkol,
že o tomto probléme sa vie, len je
potrebné schváliť investíciu na dokončenie. Predseda VO Peter Brenišin poukázal na to, že po odvoze
kontajnerov so separovaným odpadom - sklom, zostáva veľa rozbitého skla, konkrétne na Ul. Podjavorinskej, k čomu B. Košický dodal,
že pracovníci na to určení musia
sklo pozbierať.
Poslanci, keďže ich rokovanie sa
konalo krátko pred decembrovým
zasadaním mestského zastupiteľstva, diskutovali k cenníku Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad,
ktorý bol však z programu MsZ
stiahnutý.
(wdm)

Oprava
V dvojčísle novín Poprad 49-50 bola v
článku „V programe bolo odmeňovanie
poslancov i plat primátora“ uverejnená
nesprávna informácia o úprave výšky
odmeny za plnenie úloh na zasadnutí obvodného výboru predsedovi obvodného
výboru obvodu. Správne nešlo o zvýšenie odmeny na 120 eur, ale o zníženie z
doterajších 135 eur na 120 eur. Za chybný údaj sa ospravedlňujeme čitateľom aj
obom predsedom volebných obvodov
- MUDr. Petrovi Brenišinovi (VO č. 2)
a Anne Schlosserovej (VO č. 1), ktorá
však od decembra 2015 nepoberá žiadnu
odmenu za akúkoľvek činnosť poslanca,
pretože situácia, v ktorej sa ocitla, si vyžadovala iné riešenie.
(ppm)

Plamienok z Betlehema aj na Lomničáku

Napriek silnému vetru skauti z Podtatranskej skautskej oblasti vyniesli
poslednú nedeľu pred Vianocami Betlehemské svetlo okrem Hrebienka i na
Lomnický štít. Je to najvyššie položené miesto na Slovensku, kam sa svetlo každoročne dostane. Túto tradíciu
udržujú už 23 rokov.
Plameň pokoja, lásky a nádeje z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme
sme si mohli aj v našom meste odpáliť a odniesť domov. Obohacuje
sviatočnú atmosféru Vianoc svojím
posolstvom. Najstaršia skautka na
Slovensku 76-ročná Anna Uhrová
z Kežmarku povedala: „Nech sa svetlo
rozleje po celej zemi. Má to taký zmysel ako vtedy, keď anjeli spievali: Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“
Jeden zo skautských koordinátorov
Martin Gallik uviedol: „Keďže nemáme oficiálnu informáciu, že sa svetielko
dostane aj na iné štíty, z toho čo vieme
- toto je najvyššie položené svetlo. Možno

Na decembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade vo
svojej interpelácii poslanec Peter
Brenišin poukázal na to, že aj napriek zákazu parkovania dodávok parkujú takéto vozidlá vo vnútrobloku
na Podjavorinskej ulici, na čo ho upozornili tamojší
obyvatelia. Vyzval mestskú políciu, aby dôsledne kontrolovala dodržiavanie tohto zákazu. Ďalej interpeloval
aj vo veci vysypavánia kontajnerov na sklo, po ktorom
opakovane ostáva drobné rozbité sklo pri kontajneri a
hrozí riziko úrazu detí aj dospelých. Predniesol aj sťažnosť na správanie sa a komunikáciu zamestnancov pri
parkovaní pred mestským úradom.
Poslankyňa Alena Madzinová interpelovala vo veci
osvetlenia na sídlisku Juh pri bloku Antimón. Medzi
domami Antimón, Argón, Gálium, Hélium a Lunik detské ihrisko sa nachádza zóna, ktorá je od postavenia
týchto panelákov bez osvetlenia. Prechádzajúci ľudia sú
ohrození napadnutiami, okradnutiami, až ublížením na

v rakúskych alebo nemeckých Alpách sú
bežné 3-tisícové chaty. Ak ho tam nejakí
skauti vynesú, tak nás predbehli, ale nie
je to nikde zdokumentované.“
Púť svetielka je veľmi dlhá. Z Betlehema prišlo do Viedne, odtiaľ do
Ameriky, v Európe cez pobaltské krajiny až na Sibír. Precestovalo niekoľko
desiatok tisíc kilometrov.
Slovenskí skauti zabezpečujú rozvoz
betlehemského svetla už od roku 1990.
Plamienok putuje zo sviečky na sviečku
medzi miliónmi ľudí. Spája tak všetkých na celom svete.
(kpa)

zdraví, čo sa už aj niekoľkokrát stalo. Požiadala o zaradenie výstavby
verejného osvetlenia v tejto lokalite
do plánu v roku 2017. Tiež požiadala o úpravu blatistej
plochy na konci parkoviska pri MsÚ, ktorá vznikla z pôvodne trávnatej plochy prechádzaním chodcov smerom
k hotelu Poprad na chodník lemujúci Alžbetinu ulicu.
Interpelovala i kvôli úprave jedného z dvoch parkovísk
medzi blokmi Bečva, Končistá a Svitava, ktoré nie je vyspádované. V čase dažďov je zaplavené vodou a vtedy sa
nemôže používať. Požiadala i o vyznačenie pozdĺžneho
parkovania na Rázusovej ulici.
Poslanec Slavomír Božoň upozornil na základe pripomienky občana, že v mestských častiach a na sídlisku
Juh sú nedostatočne označené názvy ulíc. Na niektorých začiatkoch ulíc tieto označenia chýbajú, alebo pri
križovaní sa s ďalšou komunikáciou taktiež nie sú. Navrhol pre lepšiu orientáciu, aby boli tieto označenia ulíc
doplnené v celom meste Poprad.		
(ppm)

Z interpelácií

Szymborska bude liečiť dušu

Reprezentatívny
výber
47 básní prvej dámy poľskej
poézie Wisławy Szymborskej s názvom Trochu o duši,
ktorý pre slovenských čitateľov vydalo Občianske združenie POLSKA z Popradu,
bude liečiť dušu! Spolu 500
kníh bude OZ POLSKA
bezplatne distribuovať do
nemocníc, domovov dôchodcov, denných centier či
malých knižníc.
„Wisława Szymborska je
výnimočná autorka a preto
sme sa usilovali dať vydaniu
jej diela výnimočný kontext.
Polovica nákladu tak poputuje všade tam, kde kvalitná poézia môže mať svoje
miesto. Szymborskej texty sú

nesmierne civilné, neusiluje sa okúzliť nás kvetnatými
výrazmi, namiesto pátosu sa
nebojí humoru či irónie, na
veľké témy jej stačí minimum
slov. Poézia W. Szymborskej
je poéziou zraniteľného človeka, ktorý žije a teda sa aj
mýli, človeka, ktorý sa nebojí
priznať: „Počúvaj ako rýchlo
mi bije tvoje srdce“, citovala svetoznámu spisovateľku
jej popradská prekladateľka
Sylvia Galajda. Pre Popradčanku je to už druhá kniha
tejto poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru.
V roku 2009 vydalo OZ Slniečkovo jej preklad z básní
W. Szymborskej pod názvom
Neprítomnosť.

Trochu o duši vydalo OZ
POLSKA z Popradu aj vďaka pomoci Nadácie Wisławy
Szymborskej z Krakowa.
„Básne Wisławy Szmyborskej
sa hodia na rôzne príležitosti.
Želám tejto knihe, lepšie povedané čitateľom tejto knihy,
aby si v nej našli niečo pre
seba,“ uviedol bývalý osobný
tajomník nositeľky Nobelovej ceny za literatúru a v súčasnosti predseda správnej
rady Nadácie Wisławy Szymborskej Michał Rusinek.
Básne z 11 básnických
zbierok, ktoré obsahuje
kniha, dopĺňajú ilustrácie
popradskej
výtvarníčky
Jany Kalixovej. Charitatívny
rozmer projektu podčiarkla

dražba vybraných kresieb,
ktorá sa uskutočnila počas
predstavenia knihy v Tatranskej galérii v Poprade
v decembri 2016. Výťažok
z tichej aukcie vo výške 256
eur poputoval na konto neziskovej organizácie Dobrý
anjel.

Vydanie knihy Trochu o
duši a charitatívny rozmer
celého projektu podporili:
Poľský inštitút, honorárny
konzul Poľskej republiky
na Slovensku Tadeusz Frąckowiak, Podtatranské osvetové stredisko, TOL a ďalší partneri.
(mag)
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka investičnej činnosti
Opis pracovnej činnosti:
Na oddelení investičného rozvoja vykonáva činnosť v súlade so
zákonom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnymi predpismi súvisiacimi s činnosťou
mestského úradu:
• zabezpečovanie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení
pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a povolení
potrebných pre realizáciu stavieb; • zabezpečovanie realizácie výstavby mesta, vrátane dokladov potrebných pre realizáciu stavieb; • príprava zmlúv súvisiacich s prípravou a realizáciou investícií mesta; • príprava podkladov pre výber zhotoviteľa podľa osobitných predpisov;
• vedenie evidencie rozostavaných a dokončených stavieb; • príprava
podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebného inžinierstva (pozemné stavby), • minimálne 3 ročná prax v oblasti
investičnej výstavby, • práca s počítačom na pokročilej úrovni, • znalosť
právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti, • znalosť postupov pri verejnom obstarávaní, • znalosť postupov pri vybavovaní územných a stavebných povolení, • bezúhonnosť, zodpovednosť,
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška do výberového konania, • kópia 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.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 25. január
2017 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrené doručiť v zalepenej obálke
s označením „neotvárať - investičné“ do podateľne Mestského úradu
v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
PP-1
podmienky. 				

MESTO POPRAD

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit,
parc. č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2,
druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc.
č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2, druh pozemku ostatné plochy, odčlenené z pozemku parc. č. KN-E 247/7 o výmere
7493 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidovanom na Okresnom
úrade v Poprade katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2268 vo
výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálna kúpna cena: 20 300,- € za celý predmet predaja.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 13. januára 2017 do
12.00 hod.
Vyhlasovateľ 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: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716
PP-5
73 31.					

Obvinený
z terorizmu

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebníctvo alebo doprava, • prax v príslušnom odbore výhodou, • znalosť
právnych noriem v predmetnej oblasti, • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • práca s počítačom - pokročilý, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor, • profesijný štrukturovaný
životopis s uvedením telefonického kontaktu, • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie
o bezúhonnosti, • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 25. január
2017 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - doprava“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
PP-4
podmienky. 		

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-E
3093/3 o výmere 275 m2, druh pozemku ostatné plochy
v podiele 1/2 za účelom jeho užívania ako záhradky.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozemky na záhradkárske účely a účely včelárenia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí
313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 5. 1. 2017 o
12. 00 hod.				
PP-2

MESTO POPRAD

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemkov časť parc. č. KN-C 2206/2, druh pozemku orná pôda o
celkovej výmere 4 m2 a časť parc. č. KN-C 2206/3, druh pozemku
orná pôda o celkovej výmere 16 m² v katastrálnom území Poprad,
obec Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 55,- €/m², t. j. vo
výške 1 100,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. januára 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: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72
81. 				
PP-3

V polovici decembra bol
obvinený Štefan K. (53) z
Popradu za obzvlášť závažný
zločin terorizmu a niektoré
formy účasti na terorizme a
za nedovolenú výrobu a držanie jadrových materiálov a
rádioaktívnych látok.
Obvinený v priebehu novembra 2016 mal najmenej
v piatich prípadoch rozposlať
zásielky adresované Okresnému súdu v Poprade, v Považskej Bystrici a v Kežmarku,
Ministerstvu spravodlivosti
SR a Krajskému riaditeľstvu
Policajného zboru v Prešove,
s listom obsahujúcim hrozby
sudcom, prokurátorom a príslušníkom polície, ktoré boli
v niektorých prípadoch kontaminované rádioaktívnou
látkou.
Obvinený mal bez povolenia prechovávať a používať rádioaktívny materiál a
ohroziť život a zdravie verejného činiteľa v úmysle vážne
zastrašiť obyvateľstvo, vážne
destabilizovať ústavné zriadenie SR. Hrozí mu trest odňatia
slobody na doživotie. (deb)

Inzercia

• V rodinnom dome vo
Poprade - Veľkej dlhodobo

ubytujem od 115 euro. Inf.:
č. t. 0902 825 777.
1/17-R
Hľadám 2 alebo 3-izb. byt
na prenájom, max. cena aj
s energiami 350 €. Inf.: č. t.
0944 967 656.
2/17-R
Kúpim záhradu za traťou v Poprade. Inf.: č. t.
0908 254 433.
1/17-K

•
•
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Spoločenská kronika

V piatok 23. decembra 2016
vo Veľkej s

Viliamom Fischerom,
84-ročným

POVEDALI SLÁVNI

V piatok 23. decembra 2016
vo Veľkej s

Katarínou Zahumenskou,
90-ročnou

V utorok 27. decembra 2016
vo Veľkej s

Milanom Rothom,
65-ročným

V sobotu 31. decembra 2016
vo Veľkej s

Helenou Krausovou,
92-ročnou

V pondelok 2. januára 2017
vo Veľkej s

Viktóriou Bobákovou,
81-ročnou

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.
MARK TWAIN

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 5. decembra 2016 - Karolína
Eštvanová, Poprad.

Manželstvo uzavreli
10. decembra 2016 - MUDr. Andrea Belišová a Ing. Dušan Nebus, 16. decembra 2016 - Eva Kromková a Marcel Michalík, Ing.
Ľudmila Korenková a Ján Rakyta, Monika Džurniková a Ondrej
Lacuš, 23. decembra 2016 - Lucia Micheľová a Peter Bandurčin,
Mgr. Simona Starinská a Dávid Olmos Justiniano.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 16. decembra 2016
vo Veľkej s

Eugenom Modranským,
95-ročným

V sobotu 17. decembra 2016
v Matejovciach s

Jánom Šviderským,
91-ročným

V utorok 20. decembra 2016
vo Veľkej s

Hermannom Herzbergom,
76-ročným

V stredu 21. decembra 2016
v Spišskej Teplici s

Biankou Šeligovou,
17-ročnou

V piatok 23. decembra 2016
vo Veľkej s

Milošom Hulejom,
92-ročným

V utorok 3. januára 2017
vo Veľkej s

Mgr. Máriou Martinkovou,
62-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 4. januára 2017
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Romanom Bušovským,
41-ročným

V stredu 4. januára 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Holišovou,
70-ročnou

V stredu 4. januára 2017
o 14. hod. v Spišskej Teplici so

Zdenkom Nagyom,
38-ročným

Vo štvrtok 5. januára 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Jendruščákom,
54-ročným

POĎAKOVANIE

Ďakujem príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej cestne nášho drahého manžela, otca, starého
otca a pradeda Ing. Michala Šimčáka. Manželka Magdaléna

Navždy odišiel prvý predseda KS

Ing. Michal
Šimčák patril medzi zakladajúcich
členov Klubu Sobotčanov (KS). Bol
rodákom, ale aj stálym obyvateľom Spišskej Soboty, človek
s bohatými aktivitami a skúsenosťami, ktorý v roku 2004
prijal funkciu predsedu KS.
Jeho život bol naplnený činorodosťou. Po skončení Obchodnej akadémie v Poprade
(1953) sa zamestnal v popradskej Vagónke. Popri
práci vyštudoval Vysokú
školu ekonomickú v Bratislave. Prešiel viacerými zamestnaniami a jeho schopnosti ho predurčili do funkcií
ekonomického námestníka
v Tatramate v Matejovciach,
Všeobecnej úverovej banky
v Poprade a v Tatravagónke
v Poprade. V 90-tych rokoch
pôsobil v spoločnosti Vagonmarket, s.r.o. v Poprade,
odkiaľ odišiel do starobného
dôchodku.
Život mu spestrili jeho záľuby, medzi ktoré patrili hra
na saxofóne v kapele, rád
hrával stolný tenis, pôsobil
ako rozhodca vo volejbale

a vo vyššom veku ako externý učiteľ ekonomiky v SEŠ,
SPŠ a Gymnáziu v Poprade.
Rád cestoval a zapájal sa do
spoločenského života. Bol
členom Klubu dôchodcov
v Spišskej Sobote, kde okrem
činnosti prispieval aj finančnými darmi.
V Klube Sobotčanov odviedol kus dobrej práce a hrial ho
pocit, že činnosť klubu prilákala mnohých našich členov.
Podlomené zdravie mu však
neskôr zabránilo vykonávať
funkciu predsedu, ale aktívnym členom výboru bol aj naďalej. Rok 2014 sa stal medzníkom v jeho živote, pretože
ostal pripútaný na invalidnom
vozíku.
Po celý čas jeho najväčšími
oporami mu boli manželka
Magdaléna, dcéry Katarína a Eleonóra a oči sa mu
rozžiarili pri vnučke Patrícii
a pravnúčikovi Matejovi. To
sú radosti, ktoré pre seniorov
znamenajú nesmierne veľa.
Odišiel človek, ktorý zanechal hlbokú stopu a jeho 82 rokov života bolo prínosom pre
spoločnosť. Od chvíle, keď sme
sa s ním 10. decembra 2016
navždy rozlúčili, ostáva v spomienkach nás všetkých. KS

Program CINEMAX

Od 5. januára do 11. januára
Prečo práve on? - o 13.50 hod.
(hrá sa len cez víkend a 6.1.),
Spievaj 2D - o 16.10 hod., Pasažieri 2D - o 18.30 hod., Veľký čínsky múr 2D - o 21. hod.,
Ozzy - o 13.30 hod. (hrá sa len
cez víkend a 6.1.), o 15. hod. (hrá
sa len 10.1.) a o 15.40 hod. (nehrá sa 10.1.), Manžel na hodinu
- o 17.50 hod. (nehrá sa 10.1.),
Assassin´s Creed 2D - o 20.10
hod. (nehrá sa 10.1.) a o 21.
hod. (hrá sa len 10.1.), Babská
jazda - Všetko alebo nič - o 18.
hod. (hrá sa len 10.1.), Detské
kino - Bociany - o 14. hod. (hrá
sa len cez víkend), Assassin´s
Creed 3D - o 16. hod., Veľký
čínsky múr 3D - o 18.40 hod.,
Pasažieri 3D - o 20.55 hod. Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Nominovaná
kaplnka

Slovenská komora architektov nominovala päť stavieb,
ktoré budú Slovensko reprezentovať v medzinárodnej
súťaži architektúry Mies
van der Rohe Award 2017.
Je medzi nimi aj Kaplnka
Vzkriesenia v Poprade-Kvetnici autora architekta
Samuela Netočného. Ocitla
sa tak medzi najkvalitnejšími stavbami realizovanými
v posledných dvoch rokoch
v celej Európe. Do výberu sa dostalo 356 stavieb z
európskych krajín. (ppp)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 4. januára - Sunpharma - Kaufland, štvrtok 5.
januára - Lekáreň na autobusovej stanici, v piatok
6. januára - Aduscentrum, v sobotu 7. januára
- Ekolekáreň - OC Forum, v nedeľu 8. januára Aduscentrum, v pondelok 9. januára - Diecézna
lekáreň sv. Lukáša a v utorok 10. decembra - Prima.

Sunpharma - Kaufland: Moyzesova ul. 3, Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova 466,
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, Diecézna
lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., Prima: Huszova ul. (pri kruhovom objazde).

Horoskop od stredy do stredy
Nový rok sa
pre vás začne
priaznivou správou. Dokončíte
nejakú vec, ktorá sa dlho ťahala.

Budete mať
veľa príležitostí na zábavu a stretnutia s rodinou a priateľmi.

Objaví sa
pre vás zaujímavá pracovná príležitosť. Prijmite ju, bude vám na prospech.

Vašu povesť
vylepší zodpovednosť, s akou pristúpite k nejakej pracovnej úlohe.

Pokojný
týždeň vám
prinesie veľa radosti. Dostanete aj
výhodnú pracovnú ponuku.

Budete vo
svojom živle,
lebo sa vám bude dariť po každej
stránke. Čakajte samé pochvaly a
uznania.

Zdravotné
problémy
vás prinútia zamyslieť sa nad svojím životným štýlom.

Pocítite
prílev energie a šťastia, ktoré vás pohladí
po duši. Veľa radosti vám prinesie najbližšia rodina.

Budete sa
cítiť mimoriadne dobre, lebo sa vám splní
nejaké dlhodobé želanie.

V rodine i
na pracovisku zavládne pokoj a harmónia.
Budete sa tešiť z rôznych príjemných maličkostí.

Dočkaj
času, ako
hus klasu - v znamení tohto porekadlo bude celý týždeň.
Smútok,
ktorý sa vás
zmocnil v minulých dňoch, pominie.
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Okrem výbuchu u nováčika zbierali body ako na bežiacom páse

1. GA Košice

13

12

1

25

2. Piešťany

11

10

1

21

3. Ružomberok

12

9

3

21

4. Šamorín

13

8

5

21

5. BAM Poprad

13

6

7

19

6. B. Bystrica

13

4

9

17

7. Nitra

11

3

8

14

8. Slovan BA

12

2

10

14

9. Cassovia KE

12

1

11

13

•
•

V

4

5

129:71

79

2. Košice

35 19

7

2

7

125:77

73

3. Nitra

34 20

1

3

10

125:96

65

4. Žilina

35 15

3

4

13

111:99

55

5. Martin

33 15

1

3

14

93:100

50

6. Zvolen

36 15

2

1

18

105:118 50

7. HK Poprad 36 12 4

5

15

101:110 49

8. L. Mikuláš

35 12

5

2

16

94:109

48

9. N. Zámky

35 9

4

7

15

92:107

42

10. Trenčín

36 8

5

4

19

89:115

38

11. SR 20

20 2

0

0

18

20:82

6

no 87:69. Najbližšie sa predstavia
v rámci 22. kola dnes 4. januára o 18.
hod. v Lučenci a v sobotu 7. januára pocestujú k Levickým Patriotom,
kde sa zápas začína rovnako o 18.
hod.
PREŠOVSKÝ samosprávny kraj
pripravuje 19. januára vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok
2016. Do hlasovania sa môže zapojiť
aj verejnosť, ktorá rozhodne o víťazovi internetového hlasovania. Všetky
nominácie sú zverejnené na webovej stránke samosprávneho kraja
www.po-kraj.sk. Uzávierka je 16.
januára 2017. Slávnostné vyhlásenie
najúspešnejších športovcov a športových kolektívov PSK za rok 2016
sa uskutoční vo štvrtok 19. januára
2017 v historickej budove Divadla
Jonáša Záborského v Prešove. (ppv)

•

Popradskí futbalisti odštartujú zimnú prípravu na jarnú časť
II. ligy Východ vo štvrtok prvým
spoločným dopoludňajším tréningom. Až do polovice marca ich
čaká bohatý zápasový program.
Futbalisti FK Poprad sa premiérovo prihlásili do jubilejného 20. ročníka českej Zimnej Tipsport ligy 2017.
V rámci skupiny D odohrajú vo Frýdku - Místku tri zápasy. Bojovať v nich
budú o postup do finálovej skupiny
Final Four, ktorá je na programe 28.
a 29. januára v Mladej Boleslavy. Už
v sobotu 7. januára ich o 13. hod.
v rámci tejto časti prípravy čaká prvý
súper z Vítkovíc. Počas zimy odohrajú popradskí futbalisti viac ako
desať prípravných zápasov vrátane
marcového pohárového štvrťfinále v Dunajskej Strede.
(ppv)

nový rok

•

B

3

veľa veľa
úspechov
šťastný
veľa
láska nový rok !

Bohatstva
veľa

rodina

2017

viac zdravia

viac pohody

krásnych
priateľstiev

porozumenia
práce

veľ a

viac šťastia

viac lásky

viac pokoja

lepší
rok

financie

B

•

Skóre

35 23

úspechóv veľa zdravia

mier

veľa šťastia
pokoj

láska

P

POPRADSKÉ líšky pred Vianocami v rámci 10. kola celoštátnej
skupiny základnej časti hokejovej
Extraligy porazili na domácom ľade
MHK Martin 4:2. V nedeľu 8. januára odohrajú zápas 11. kola o 16. hod.
v Prešove proti ŽHK 2000 - Šarišanka.
V POLOVICI decembra vyvrcholila v Matejovciach Žiacka liga
mesta Poprad v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. V skupine dievčat
sa najviac darilo ZŠ s MŠ Francisciho, medzi chlapcami triumfovala SŠ
Letná.
V POLOVICI decembra sa
v Aréne Poprad uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiačok stredných
škôl, ktoré na Slovensku nemá obdobu a tak sa víťazná Obchodná akadémia stala symbolicky aj celoslovenským šampiónom v tejto kategórii.
V NEDEĽU 8. januára sa od 9.
hodiny v telocvični ZŠ s MŠ v Matejovciach uskutoční XVIII. ročník
stolnotenisového turnaja O cenu Popradu, ktorý organizuje ŠK veterán
Poprad v spolupráci s MsÚ Poprad
- ref. mládeže a športu.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
odohrali od polovice decembra do
konca kalendárneho roka tri extraligové zápasy. V stredu 14. decembra
zvíťazili v Spišskej Novej Vsi 90:73,
v predohrávke 24. kola prehrali v sobotu 17. decembra na domácej palubovke s Prievidzou 99:102 a v stredu
21. decembra porazili doma Komár-

Vp Pp P

1. B. Bystrica

FK Poprad

nový

V

•

Krátko zo športu

láska

Z

Z

2017

Tabuľka extraligy
Základná časť

Paločko (M. Murček, A. Kroták), 34.
kolo v piatok 30. decembra HKM
Zvolen - HK Poprad 2:3 (1:2, 0:0,
1:1), góly Popradu: 3. Emil Bagin
(S. Mlynarovič), 5. Arne Kroták (R.
Suchý, Matúš Paločko), 46. Arne
Kroták (R. Suchý).
Program: 36. kolo v piatok 6. januára o 17. hod. HK Nitra - HK Poprad,
37. kolo v nedeľu 8. januára o 17.
hod. HC Košice - HK Poprad. (ppv)

Tabuľka Tipsport ligy

vďaky

Basketbalistky BAM
Poprad odohrali v predsviatočnom období dva
extraligové duely. V Bratislave dokázali zdolať
hráčky Slovana, doma však utŕžili
debakel od Piešťanských Čajok.
Popradčanky pocestujú najbližšiu sobotu do Ružomberka, doma
sa predstavia až v sobotu 21. januára, keď o 17.30 hod. privítajú BKM
Junior UKF Nitra.
Výsledok: 13. kolo v sobotu 17. decembra BK Slovan Bratislava - BAM
Poprad 56:70 (16:20, 17:17, 10:19,
13:14), najviac bodov BAMP: Katarína Petríková - 21. 14. kolo v stredu
21. decembra BAM Poprad - Piešťanské Čajky 46:103 (21:36, 8:30,
9:14, 8:23), najviac bodov BAMP:
Katarína Petríková - 12.
Program: 15. kolo v sobotu 7. januára o 17 hod. MBK Ružomberok
- BAM Poprad.		
(ppv)

32. kolo v pondelok 26. decembra
HC Nové Zámky - HK Poprad 7:2
(4:0, 3:1, 0:1), góly Popradu: 24.
Peter Lichanec (M. Zagrapan), 59.
Dávid Bondra (M. Murček, F. Vašaš), 33. kolo v stredu 28. decembra
HK Poprad - HK Dukla Trenčín
3:2 (1:0, 1:0, 1:2), góly Popradu: 16.
Matúš Paločko (na foto) (A. Kroták,
R. Suchý), 30. Tomáš Troliga (A.
Kroták, Matúš Paločko), 50. Matúš

šťastný

BAM Poprad

vid Bondra, 64. Radoslav Suchý (P.
Lichanec, A. Lapšanský). 31. kolo
vo štvrtok 22. decembra HK Poprad
- MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:3
(2:2, 2:0, 1:1), góly Popradu: 6. Michal Murček (D. Bondra, Ľ. Dinda),
14. Tomáš Troliga (A. Kroták, Matúš
Paločko), 29. Štefan Fabian (F. Vašaš, A. Štrauch), 32. Arne Kroták (T.
Troliga, Matúš Paločko), 53. Peter
Lichanec (A. Lapšanský, A. Štrauch).

viac

Sviatočné obdobie bolo
pre hokejistov HK Poprad úspešné. Vybuchli
iba raz a to v Nových
Zámkoch, kde prehrali
2:7. V ostatných prípadoch odchádzali z ľadu vždy ako
víťazi a dostali sa už na siedme
miesto v tabuľke.
Nový rok odštartovali kamzíci
v utorok 3. januára na domácom ľade
proti Žiline po uzávierke vydania novín Poprad. V tomto zápase nastúpili
oba tímy v špeciálnej edícii dresov.
Domáci oslavovali 80. výročie prvého zápasu tímu HC Tatry v spoločnej
česko-slovenskej Štátnej lige, hostia
si zasa takto uctili titul majstra sveta
v cyklistike Petra Sagana.
Výsledky: 30. kolo v utorok 20.
decembra HC ´05 iClinic Banská
Bystrica - HK Poprad 5:6pp (1:2,
1:1, 3:2 - 0:1), góly Popradu: 2.
Matúš Paločko, 12. Peter Lichanec,
38. Matúš Paločko (A. Kroták, T.
Troliga), 41. Adam Lapšanský (K.
Henderson, M. Zagrapan), 43. Dá-

vá m
praje
popradská tlačiareň

v eľ a skutočných
šťastie doBrých p r i at e ľov
mier
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Kultúrny kalendár mesta poprad na január 2017
VÝSTAVY
Do 29. januára
Umenie Tatier
Tatry - Perla hôr strednej Európy v umení štyroch krajín (SK, PL, CZ, HU)
Reprezentatívna rozsiahla výstava pozostávajúca z diel od 15 rôznych inštitúcií v rámci Slovenska, Poľska a súkromných zberateľov s tematikou Tatier
od 18. storočia až po súčasnosť.

Tatranská galéria v Poprade

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Do 30. januára
autorky žijúcej v Dauha.
Jedná sa o recesiu z dnešného „skratkoviART KLUB Tatranskej galérie
Anjeličkovo - výstava Anjel Vianoc 2016 tého“ individualistického spôsobu života.
VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Viola Krupová - Feeling happy :)
Výstava tzv. manipulovanej fotografie,

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej
galérie

Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov
Elektráreň TG
15. januára od 14. do 16. hod.
- nedeľné tvorivé dielne na tému Tatry.

Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranská knižnica
Podtatranská ul. č. 1
Do 11. januára
Morsko-Gorsko a zase doma
výstava Anny Fedákovej.

Od 16. januára
Zbierka kalendárov MUDr. Jozefa
Franka.
Celý január
S knihou ma baví svet - 2. ročník
výstava výtvarných práce žiakov základných škôl.
17. januára o 17. hod.
Grand hotel Praha a jeho minulosť
- beseda s M. Hančovou - referentkou
hotela.
24. januára o 16.30 hod.
Peter a Mária - beseda s autorom knihy Jozefom Mrázom.
25. januára o 9. hod.
Šaliansky Maťko
- prednes povestí - okresné kolo.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Od 4. januára
Výstava Ľubomíra Korenka
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské
múzeum v Poprade

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude
Podtatranské múzeum v Poprade v januári zatvorené. Otvorená bude len expozícia v Spišskej Sobote utorok - piatok
od 10. do 15. hod, v nedeľu od 11. do 15.
hod., v pondelok a v sobotu je zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši,
Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka - záujemcovia si ju môžu
pozrieť v čase úradných hodín na OÚ
v Gánovciach.
Zmena programu vyhradená!

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36
Do 10. januára 2017 - Symbolický cintorín
a Otakar Štáfl - Dokumentárna výstava.
Otvorené: pond., štvr. od 9. do 12. a od
13. do 15. hod., piatok od 9. do 12. hod.

4. 1. 2017
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Popradčania
opäť pomohli

Známa slovenská módna návrhárka a rodáčka z Popradu Jana
Pištejová pred Vianocami opäť
predviedla svoju tvorbu v rodnom
meste. Na jej módnej šou sa stretli
významné osobnosti z oblasti podnikania, politiky, ale aj verejného
života.
Akcia mala predovšetkým charitatívny zmysel. „Ľudia, ktorí sú súčasťou
regiónu Tatier a tímu AquaCity Poprad, myslia na tých, ktorí potrebujú
pomoc a vedia, ako im podať pomocnú ruku“, povedal Richard Pichonský,
riaditeľ AquaCity Poprad a podpredseda predstavenstva OO CR Regiónu Vysoké Tatry. Celý výťažok zo
vstupného putoval na pomoc vybraným rodinám z nášho regiónu, ktoré
sa dostali do ťažkej životnej situácie
a tiež detskému oddeleniu popradskej nemocnice na potrebné vyba-

K

venie. Z rúk Richarda Pichonského,
riaditeľa AquaCity, kde sa prehliadka
konala, si šek prevzala primárka tohto oddelenia Beáta Šoltýsová (na foto
vpravo). Opäť sa uskutočnila aj charitatívna dražba šiat, ktoré predviedla

Miss World 2006 Taťána Gregor Kuchařová. Získané finančné prostriedky vďaka Nadácii Markíza pomôžu
množstvu ďalších rodín. Nádherné
plesové šaty na móle predviedli stálice módy Andrea Verešová, Simona

Krainová, ale aj známa slovenská herečka Diana Mórová a svoju premiéru
mala tiež dcéra prezidenta SR Natália
Kisková (na foto vľavo). Hosťom prehliadky bola Beáta Dubasová a Ondřej Gregor Brzobohatý.
(ppš)

Schüle Slovakia naberá zamestnancov
aj vďaka rozširovaniu v Poľsku

eď sa v r. 1999 nemecká firma Julius
Schüle Druckguss GmbH
rozhodla, že časť svojej výroby preloží na Slovensko
do Popradu, všetci predstavitelia popradského regiónu vrátane Mesta Poprad
privítali túto skutočnosť
s nadšením. Už aj v tom čase
bolo etablovanie zahraničného kapitálu vysoko
cenené, najmä keď išlo o serióznu firmu a takouto firma Julius Schüle Druckguss
GmbH bola a je.
Dlhoročná poctivá práca
zamestnancov v popradskej
predajni sa odzrkadlila aj
na portfóliu výrobkov, ktoré
sa dnes nájdu vo všetkých
svetových značkách automobilov. Spomenieme len
niektoré ako sú Mercedes,
Porsche, BMW, či Audi. Medzi naše výrobky vyrábané
tou najšpičkovejšou technológiou patria napr. posilňovače riadenia, servo-riadenia, bloky motorov a iné
špičkové výrobky potrebné
pre bezpečnosť v automobilovej doprave.
Schüle Slovakia, s.r.o., sa
stala popredným zamestnávateľom v popradskom regióne, ktorý okrem stability
a dlhodobej pracovnej perspektívy pre svojich zamestnancov prináša aj výnimoč-

ný sociálny program.
Jednu z poskytovaných výhod využívajú zamestnanci
každodenne ešte pred nastúpením do práce, keď majú zabezpečenú bezplatnú dopravu až po bránu spoločnosti.
Podobne je to aj s odvozom
po pracovnej zmene a tak
je zamestnancom umožnené byť čo najskôr pri svojich
blízkych. Neproduktívny
čas presunu
z kruhu rodiny do práce,
ktorý v niektorých firmách
tvorí
tretinu alebo
dokonca
aj
polovicu
z
celkovej dĺžky
pracovného
času, sa tak
snaží spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. pre svojich zamestnancov skrátiť na minimum. Pri riešení stravovania
zamestnancov si spoločnosť
Schüle Slovakia, s.r.o. vybrala
síce pre seba najnáročnejšiu
cestu, no vďaka nej je zabezpečený maximálny komfort
pre zamestnancov, keď je im
v každej pracovnej zmene
vrátane nočnej poskytovaná
čerstvá teplá strava.
V mimopracovnom čase
spoločnosť Schüle Slovakia,

s.r.o. poskytuje všetkým zamestnancom, ktorí majú
záujem tráviť aktívne voľný
čas, bohatú možnosť športových aktivít - plávanie,
cyklistiku, tenis a v zimných
mesiacoch aj lyžovanie. Podobne každý zamestnanec
má možnosť celoročne využívať firmou hradené relaxačné
a liečebné masáže.

Rodinnú atmosféru, pocit
spolupatričnosti a dôvery vo
firme posilňujú aj pravidelne
organizované firemné posedenia a večierky, na ktoré sa
zamestnanci úprimne tešia
ešte dlho pred ich uskutočnením. Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. si uvedomuje zodpovednosť nielen voči svojim
zamestnancom, ale aj voči ich
rodinám. V priebehu roka organizuje viacero podujatí špeciálne určených pre rodiny
zamestnancom - Family day

alebo Mikulášske posedenie.
Pre rodiny sa tak firma nestáva iba miestom, kde chodia
jeden alebo dvaja jej členovia zarábať na živobytie, ale
vďaka pravidelným stretnutiam je aj miestom spoločných zážitkov a spomienok
na príjemne strávené chvíle.
Organizovanie spoločných
podujatí zblížilo viaceré rodiny zamestnancov tak, že sa
navštevujú a
udržujú priateľské
vzťahy aj mimo
podujatí organizovaných
zamestnávateľom.
Spoločnosť
celoročne ponúka svojim
zamestnancom aj možnosť kultúrneho,
spoločenského a športového
vyžitia sa, keď im poskytuje
lístky na koncerty, vystúpenia
a permanentky na športové
podujatia (u nás v Poprade
sa prirodzene najväčšej obľube teší hokej). Pamätá aj na
dlhoročných zamestnancov,
keď za odpracované roky a pri
odchode do dôchodku ich
odmeňuje vecnými darmi.
Sociálny program spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. je
úzko prepojený so samotnou

filozofiou firmy - investovať
do zamestnancov a aktívne
počúvať ich názory. Pretože
investícia do zamestnancov
nie je podľa Schüle Slovakia,
s.r.o. zvýšeným nákladom
firmy, ale naopak hodnotou,
ktorú spoločnosti vrátia zamestnanci v špičkovo odvedenej práci.
Úspešný príbeh Popradu
viedol nemeckých majiteľov
spoločnosti Julius Schüle
Druckguss GmbH k ďalšiemu rozširovaniu. Vedenie spoločnosti vypočulo
početné žiadosti zo strany
poľských odberateľov a rozhodlo, že ďalšiu dcérsku
spoločnosť otvorí v Poľsku.
Pre Schüle Slovakia s.r.o. je
potešiteľné, že bude môcť
úzko spolupracovať so svoju sesterskou firmou Schüle
Polska. Vďaka kúpe zlievarne v Poľsku dôjde k nárastu
počtu pracovníkov aj v popradskej firme, ktorá bude
svojimi jedinečnými skúsenosťami aj kvalitným personálom pomáhať pri rozbehu
nového podniku.
Zaujali Vás tieto informácie a chcete sa zamestnať v
našej spoločnosti pôsobiacej
v Poprade už 17 rokov? Stačí
poslať svoj životopis na adresu schuele@schuele.sk a môžete sa stať súčasťou úspešného príbeh našej firmy. PP-6
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Popradský primátor Jozef Švagerko s manželkou navštívil na
Štedrý deň ľudí bez domova.
V jedálni na Francisciho ulici
im ponúkol tradičné vianočné
menu - štedrovečernú kapustnicu
a rybie filé so šalátom. Nechýbali
však ani ďalšie vianočné dobroty.
Všetci dostali aj vianočné darčeky - ponožky, spodnú bielizeň,
rukavice a ďalšie potrebné veci,
na ktoré prispelo mesto, ale aj
sponzori, ktorých zabezpečil sociálny odbor Mestského úradu v
Poprade. FOTO - Silvia Šifrová

Napriek silnému vetru prišli do psieho útulku desiatky ľudí
Prvý povianočný deň patrí
už tradične podpore psom
bez majiteľov v mestskom
útulku v Poprade. Na tradičné podujatie Vianoce a
opustené psíky v utorok 27.
decembra popoludní mohol prísť každý, kto chcel
ísť s niektorým psíkom na
prechádzku, alebo mu niečo
priniesť.
Ľudia začali chodiť už o pol
druhej. Psíky sa po okolitej
prírode boli prebehnúť minimálne 2-krát, niektorí aj

5-krát. Pred rokom bolo viac
ľudí, ale utorkové veterné počasie asi niektorých odradilo,
alebo neprifúklo správnym
smerom. Útulok v ten deň
navštívilo 80-90 ľudí.
Vedúci útulku Peter Greňa
povedal: „Sú ľudia, ktorým
nie je osud psov ľahostajný.
Priniesli krmivo - asi 250 kg
granúl, okolo 20 kg psích konzerv. Ľudia prispeli aj starými
dekami, hračkami, loptičkami.
Najdôležitejšie však je, že psíkovia majú ľudský kontakt,

ľudský dotyk a to si nesmierne
vážia.“
V súčasnosti je v útulku 27
psov a v dočasných opaterách
ďalších 17 psov. V posledných troch týždňoch prijali
len jedného psa a aj ten je už
zadaný. Po Novom roku si pre
neho prídu. Za uplynulý rok,
do 20. decembra 2016 prijal
útulok spolu 172 psíkov. Až
91 psíkom našli nový domov,
ďalších 37 zatúlaných psíkov
pomohli vrátiť majiteľom. V
apríli vymenili 18 už nepouži-

teľných búd za nové, zateplené
búdy. Opravili koterce, vstup
pre návštevníkov, doplnili
chýbajúce odkvapové rúry,
šesť kotercov vymaľovali.
Zatiaľ majú tri koterce voľné, a keby potrebovali viac
miesta, dávajú aj 2-3 psov do
jedného. Niektoré sa znášajú,
iné nie. To zistia, vycítia, vyskúšajú. Skôr sa znášajú malé
psy. V útulku sa tešia, že im
po sviatkoch zatiaľ nikto nepriniesol štvornohý vianočný darček.
(kpa)

Bezplatné parkovanie v Poprade

V nedeľu 18. decembra 2016
bol v evanjelickom kostole vo
Veľkej tradičný vianočný koncert Posolstvo Vianoc. Program
19. ročníka vyplnili prevažne
koledy viacerých popradských
zborov. Vystúpil Rímskokatolícky spevácky zbor z Veľkej,
Rímskokatolícky mládežnícky
zbor, spevokol Bratskej jednoty
baptistov z Veľkej, Evanjelický
spevokol z Veľkej a Gréckokatolícky zbor. Básňou o Vianociach sa pripojili deti z MŠ
a ZŠ A.V. Scherfela z Veľkej.
Hosťom koncertu bol Ensamble Musica Per Voi. (kpa)
Do ponuky vianočných
koncertov sa zapája aj
ZUŠ na Štefánikovej
Ulici. Ich program vždy
zaplní koncertnú sálu
v Dome kultúry. V utorok 13. decembra si diváci vypočuli klavírne,
husľové, flautové skladby, ktoré doplnili žiaci tanečného odboru.
Hrali aj žiaci z gitarového a flautového súboru a takisto už známy
husľový a akordeónový orchester. Nechýbali
sóloví speváci a Popradský detský zbor. (kpa)

Parkovanie v centre Popradu bude viac ako 3 týždne bez
parkovacích poplatkov. Samospráva opäť vyšla v ústrety
návštevníkom centra mesta a od polovice decembra 2016
zrušila výber parkovacích poplatkov na mestských parkoviskách s platnosťou do 8. januára 2017 vrátane.
Námestie sv. Egídia je miestom konania viacerých zaujímavých podujatí, pripravená je mobilná ľadová plocha,
tradičným lákadlom pre návštevníkov mesta je aj bohatá
vianočná výzdoba. „Verejnosť má k dispozícii takmer 800
parkovacích miest. Rampy na parkoviskách s bezobslužným
rampovým systémom budú vypnuté, rovnako tak aj parkovacie automaty,“ uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií (SMK) v Poprade. O špeciálnom režime na parkoviskách v správe SMK informujú nálepky na parkovacích
automatoch vyhotovené v 3 jazykoch - angličtine, poľštine a
slovenčine. Parkoviská budú opäť spoplatnené v štandardnom režime od 9. januára 2017.		
(mag)

Živý Betlehem v podaní hercov Spišského divadla pripravilo
pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesto Poprad. Predstavenie, v ktorom okrem tradičných postáv vystupovali aj živé
zvieratká sa uskutočnilo v Prvý sviatok vianočný na Námestí
sv. Egídia.			
FOTO - Silvia Šifrová

