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Slávnostný návrat premietania do popradského kina Tatran

Viac ako štyri roky sa v kine
Tatran nepremietalo, ale od štvrtka 28. januára sa tento stav zmení. Znovu bude lákať divákov na
dobré filmy, ale postupne aj na
iné druhy kultúry - besedy, malé
javiskové formy, klubové stretnutia, diskusné fóra či konferencie.
Samospráva pozvala na slávnostné znovuotvorenie kina Tatran zajtra
o 18. hod. Popradčanov aj hostí.
Ako prvý sa bude premietať film zo
slovenskej a českej produkcie Eva
Nová. Vstupenky si mohli záujemcovia kúpiť v Mestskej informačnej
kancelárii v Poprade, pod ktorú
mestské kino patrí. Využiť takisto
môžu predaj vstupeniek online na
www.kinotatran.sk. Na prvé premietanie sa vypredali veľmi rýchlo,
ale pre divákov, ktorým sa lístky
nedostali, je pripravená 8. februára

i repríza spomínaného filmu.
Film Eva Nová v hlavnej úlohe
s Emíliou Vášáryovou podáva príbeh abstinujúcej alkoholičky, voľakedy známej herečky, ktorá sa chce
vrátiť do života, aký mala predtým.
A hlavne získať znovu priazeň svojho syna. Po premietaní sa uskutoční beseda s protagonistami filmu.
Poprad otvorením mestského kina Tatran prispeje ďalším
kúskom mozaiky do oživenia centra mesta. Primátor Popradu Jozef
Švagerko povedal: „Kino Tatran
má svoju tradíciu a myslím si, že si
zaslúži znovuotvorenie. Netreba sa
báť zvýšených nákladov, lebo tvrdím, že najdrahšia vec je tá, ktorá
sa nepoužíva. Chceme, aby sa do
centra mesta dostala iná forma kultúry, aby občania prišli na námestie
síce do kina, ale potom ostali na káve,

porozprávali sa, aby sa ľudia v Poprade usmievali a zdravili, aby vytvorili také niečo nehmatateľné, lebo

keď sa niekomu pozdravím, tak mu
prajem a prajem mu to dobré.“
(Pokračovanie na str. 3)

Mesto bude prioritne realizovať najpotrebnejšie investície

Mimoriadne
mestské
zastupiteľstvo sa minulú
stredu začalo netradične.
Ženská spevácka skupina
Slovenka z Popradu v sprievode viceprimátora Pavla
Gašpera na harmonike zavinšovala poslancom a prítomným do nového roka
(na foto). Pridal sa aj primátor Popradu Jozef Švagerko,
ktorý zaželal všetkým veľa
zdravia, síl, pokoja aj v ich
rodinách, aby sa spoločne
darilo dosahovať ciele, ale aj
vyriešiť problémy, ktoré sa v
meste pri plnení nových zámerov vyskytujú.
Hlavným bodom programu bol návrh doplnenia
vecnej náplne kapitálových
výdavkov na rok 2016,
zmeny rozpočtu mesta na

rok 2016 a návrh vecnej
náplne použitia Rezervného fondu mesta Poprad v
roku 2016. Napriek tomu,
že už na decembrovom rokovaní poslanci veľa diskutovali k budúcim kapitálovým výdavkom, rokovali i

v poslaneckých kluboch a
za okrúhlym stolom, ani
mimoriadne zastupiteľstvo
sa nezaobišlo bez rozpravy. Poslanec Štefan Pčola
navrhol, aby sa hlasovalo
po jednotlivých položkách
vecnej náplne, čo však po-

slanci neschválili. Veľa sa
diskutovalo najmä k výstavbe parkovísk, predovšetkým
pri bloku Erbium na sídlisku Juh a pri Národnom
tréningovom centre (NTC).
Poslanec Milan Baran chcel
podrobnejšie informácie k
týmto otázkam, ale mrzelo
ho aj to, že sa do schvaľovanej vecnej náplne nedostal
skatepark. Predkladateľ, 2.
zástupca primátora mesta Pavol Gašper uviedol:
„Mesto chce vytvoriť toľko
parkovacích miest, koľko sa
len bude dať, ale zároveň
musíme rozumne hospodáriť
s priestorom a takisto rozumne hospodáriť s peniazmi.
Schvaľovali sme rozpočet na
parkovisko pri bloku Erbium
v sume 188 tisíc eur na rea-

lizáciu vrátane projektovej
a prípravnej dokumentácie
(PaPD). Vznikne 62 parkovacích miest, prístupová
komunikácia s verejným
osvetlením a odkanalizovaním celej parkovacej plochy.“
„Pri NTC je reálne v tomto
roku vytvoriť 100 parkovacích
miest s možnosťou postavenia ďalších. Vyčlenená suma
predstavuje 308 tisíc eur. Robí
sa tiež štúdia a následne projekt verejného viacpodlažného
parkoviska na Rastislavovej
ulici na Juhu III.“ P. Gašper
podotkol, že pôvodné požiadavky na rôzne investičné aktivity v meste dosiahli výšku
takmer 8,3 milióna eur, čo je
oveľa viac než finančné možnosti mesta.
(Pokračovanie na str. 2)

Štrajkujú aj
popradskí
učitelia

Futbalisti
v príprave aj
s posilami

V piatok
začínaju
majstrovstvá
v tesaní
ľadových sôch

Viac na str. 3.

Viac na str. 10.

Viac na str. 12.
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Stručne

MESTSKÁ polícia v Poprade
•pôsobí
už 25 rokov. Poprad-

ské mestské zastupiteľstvo ju
zriadilo 1. 2. 1991. Za prvého
náčelníka bol vymenovaný
Štefan Kolcún. Súčasným
náčelníkom je od 1. januára
Štefan Šipula.
prázdniny
•budúPOLROČNÉ
mať školáci na Slovensku v pondelok 1. februára.

23. ROČNÍK súťaže Ša•liansky
Maťko J. C. Hronského v prednese slovenskej
povesti pre žiakov 2. až 7.
ročníka ZŠ a žiakov reálnych gymnázií sa koná dnes
27. januára v Podtatranskej
knižnici v Poprade na sídlisku Západ.
V KINOKLUBE Film
•Europe
prebieha severská filmová lekcia Scandi 2016. Vo
štvrtok 28. januára o 19. hod.
sa bude premietať fínsky film
Hundroš.

Babská
•jazdaPRVÁbudetohtoročná
v popradskom

kine Cinemax v OC Max
v stredu 10. februára o 18.
hod. Diváci uvidia romantickú komédiu s názvom Ako
byť single?

Mesto bude prioritne realizovať najpotrebnejšie investície

(Dokončenie zo str. 1)

Nie je možné z finančných
dôvodov realizovať v tomto
roku všetky. Prednostne sa
budú realizovať najzávažnejšie a najpotrebnejšie pre
občanov mesta. Dodal: „Ak
použijeme všetky dostupné
prostriedky, vrátane Rezervného fondu mesta, vieme
uvoľniť bezmála 4,9 milióna
eur.“
Poslankyňa Anna Schlosserová sa okrem iného ozvala k potrebe rekonštrukcie
vnútrobloku na Murgašovej
ul., ktorá sa podľa nej dlhodobo odsúva. 1. viceprimátor Igor Wzoš reagoval, že
v meste potrebuje renováciu
25 vnútroblokov a verí, že sa
ich podarí vylepšiť aj z peňazí získaných z eurofondov.
Poslankyňa Alena Madzinová s uznaním kvitovala, že
prioritou sa stali školy.
Poslanci doplnenie vecnej
náplne kapitálových výdavkov a zmenu rozpočtu mesta
Poprad na rok 2016 schválili
12 hlasmi za a 6 sa zdržalo.

Zároveň schválili použitie
prostriedkov z Rezervného fondu mesta Poprad vo
výške viac ako 2,4 mil. eur
na krytie viacerých kapitálových aktivít. „Máme ušetrené
prostriedky ešte z roku 2015,
vlani sme neminuli žiadne
prostriedky z rezervného fondu a práve preto chceme časť
z neho použiť teraz. Predpokladám, že vďaka ušetreným
finančným prostriedkom sa
nám ho podarí opäť navýšiť.
Rozpočet máme vyrovnaný
a ideme zatiaľ v dobrých číslach. Už teraz, po roku preto
môžem povedať, že to, čo som
sľuboval aj plním,“ uviedol
primátor Jozef Švagerko. Z
pohľadu rozdelenia finančných prostriedkov pôjdu
investície do rekonštrukcií
škôl a škôlok, rekonštrukcií
ciest a budovania parkovísk,
novinkou je i zámer vybudovať klientskú zónu vo vestibule MsÚ v Poprade. „Dostali sme veľmi veľa návrhov,
prioritou sú investície, ktoré
nám budú šetriť energie a

nezamestnanosti
•bolaMIERA
na konci decembra 2015
vyššia ako 20% v 4 okresoch
Slovenska. Najviac nezamestnaných bolo v okrese
Rimavská Sobota, za nim
nasleduje okres Kežmarok,
Rožňava a Poltár. V Prešovskom kraji bola miera evidovanej nezamestnanosti v decembri 15,50% a v okrese
Poprad 10,07%.
(ppš)

Mimoriadne
vydanie s MHD
Redakcia novín Poprad
vyšla v ústrety občanom
a vydala mimoriadne číslo novín, ktoré obsahuje
nový cestovný poriadok
Mestskej hromadnej dopravy v Poprade platný od
17. januára 2016. Predáva
sa vo všetkých novinových
stánkoch a vybraných predajniach potravín v cene
0,50 €. Veríme, že poslúži
a bude poruke všetkým
cestujúcim, ktorí využívajú prepravu MHD. (red)

V blízkosti bloku Erbium na sídlisku Juh by malo vzniknúť 62
parkovacích miest.		
FOTO - Marek Vaščura

Kladenie vencov k oslobodeniu mesta

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Poprad usporiada Oblastný
výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Poprade v spolupráci
s mestom Poprad pietnu
spomienku na padlých v
oslobodzovacích bojoch v
2. svetovej vojne.
Uskutoční sa vo štvrtok
28. januára o 13. hod. v Parku hrdinov pri železničnej
stanici a pri pamätníku L.
Svobodu v Poprade.
Pietne spomienky sa budú
konať aj v ďalších mestách
a obciach Popradského a
Kežmarského okresu - dnes

27. januára o 11.30 hod. v
Starom Smokovci, zajtra 28.
januára o 13.30 hod. vo Svite
a o 15. hod. vo Veľkej Lomnici, 29. januára o 11. hod.
na hrade v Kežmarku, 31.
januára o 11.30 hod. v Liptovskej Tepličke, o 14. hod.
v Spišskom Bystrom, o 17.
hod. v Kravanoch. V nedeľu 31. januára sa vo Vernári
uskutoční pietna spomienka so zimným výstupom na
Koľvač. Odchod účastníkov
na Koľvač bude o 9. hod.,
pietna spomienka na Koľvači o 11. hod. a pri pamätníku
pred obecným úradom vo
Vernári o 15. hod.
(ppm)

skvalitňovať úroveň života v
školách a v škôlkach - nemôžeme pripustiť, aby tam pretrvávali havarijné stavy. O ďal-

ších investíciách ešte budeme
rokovať a verím, že už v apríli budeme schvaľovať ďalšie,“
doplnil primátor.
(mar)

Suma 2,4 mil. eur z Rezervného fondu
mesta Poprad v roku 2016 sa použije
na krytie týchto kapitálových aktivít:

• rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule budovy MsÚ,
budovy MsÚ za účelom zvýšenia energe•tickejrekonštrukcia
efektívnosti,
• zriadenie klientskej zóny vo vestibule MsÚ,
• vybudovanie váhy v zbernom centre na Ul. L. Svobodu,
• rekonštrukcia mestskej komunikácie (MK) Ul. Bernolákova,
• prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul. slovenského
odboja - MK Ul. hraničná na okružnú križovatku (PaPD),
rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. velická cesta
•v Poprade
- Sp. Sobote,
• rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho,
• stabilizácia svahu na Ul. Kukučínovej, Stráže pod Tatrami,
verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej Juh III,
•Poprad
(PaPD),
• parkovisko BD Erbium - Juh,
• parkovisko NTC,
• cyklistický chodník Poprad - Matejovce (Veľká Lomnica)
- (PaPD),
• výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. velická cesta
v Poprade - Sp. Sobote,
• zimný štadión - tréningová hala,
základná škola s materskou školou, Jarná ul. - MŠ Zábor•ského
ul. - rekonštrukcia objektu MŠ,
ZŠ s MŠ, Komenského ul. - MŠ Podtatranská ul. - rekon•štrukcia
strechy - prestavba plochej strechy na sedlovú,
• ZŠ s MŠ, Tajovského ul., MŠ Ul. mládeže - rekonštrukcia
strechy - prestavba plochej strechy na sedlovú,
ZŠ s MŠ, Vagonárska ul., Poprad - Sp. Sobota - doplnenie
•hydroizolácie
základov budovy č. súpisné 5121 (objekt MŠ),
č. súpisné 1600 a 5120 (objekt ZŠ a telocvične.
Podrobné údaje sú na www.poprad.sk.

Vedomostné olympiády

Do obvodného kola olympiády v anglickom jazyku základných škôl sa zapojilo 54 žiakov z okresov Poprad a Kežmarok. Do krajského kola 10. februára postúpila z kategórie 1A Michaela Kostúrová zo ZŠ s MŠ Komenského
Poprad, z kategórie 1B Katarína Krupková z Gymnázia na
Kukučínovej ulici Poprad.
Do obvodného kola matematickej olympiády sa zapojilo 51
žiakov. Víťazom kategórie MO Z5 sa stal Marek Gradzilla zo
ZŠ Komenského vo Svite, v kategórii MO Z9 zvíťazila Stanislava Rušinová zo ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici.
(ppp)

Vstupenky vyhrali

V predchádzajúcom vydaní novín POPRAD bola uverejnená súťaž o štyri celodenné vstupenky do AquaCity Poprad. Spomedzi
tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Ľudmila Simkaničová, Svätoplukova ul., Poprad, Matúš Firek, Suchoňová ul.,
Poprad, Peter Laciak, Ul. L. Svobodu, Poprad a Veronika Fábová, Ul. L. Svobodu, Poprad. Vstupenku si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)

27. 1. 2016

Strana 3

Aj popradskí učitelia sa pripojili k štrajku

V pondelok sa na Slovensku oficiálne začal avizovaný štrajk učiteľov, ktorý má priniesť zlepšenie
situácie v školstve. V Poprade takto
vyjadrili svoj postoj učitelia v štyroch základných školách, stredné
školy sa do štrajku nezapojili.
V médiách rezonujú tri hlavné požiadavky protestujúcich učiteľov.
Popradskí pedagógovia skôr poukazujú na systémové zmeny. Štrajkovú
pohotovosť ohlásili štyri základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poprad. „Do piatku mali školy
nahlásiť či a ako vstupujú do štrajku.
Dostali sme informáciu zo Spojenej
školy na Ulici letnej, kde učitelia vstúpili do obmedzeného štrajku v utorok.
V ZŠ F. Kráľa vo Veľkej škola funguje
v obmedzenom režime, odporúčanie
neprísť do školy dostali žiaci ôsmeho
a deviateho ročníka. Štrajkovú pohotovosť ohlásila aj Základná umelecká
škola na Štefánikovej ulici a zo ZŠ na
Francisciho ulici sa do štrajku zapojil
jeden pedagóg,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade Edita Pilárová. „Mesto vyzvalo riaditeľov všetkých základných
aj materských škôl, aby zabezpečili
prevádzku tak, aby bol počas štrajku
v rámci vyučovacieho procesu čo najmenší dopad na rodičov a žiakov,“ doplnil prvý viceprimátor mesta Poprad
Igor Wzoš.
Popradské školy, ktoré sa do štrajku
zapojili chcú vo všeobecnosti poukázať na systémové zmeny v školstve.
„Prvý stupeň sa učí normálne. Dočasne ostali doma niektoré triedy ôsmeho
a deviateho ročníka. Máme 23 peda-

•

V PIATOK 29. januára sa
vo Svite uskutoční Ples pre
študentov, v hoteli Morava
v Tatranskej Lomnici sa bude
konať Plesová veselica tatranských osád. V sobotu 30.
januára sa záujemcovia môžu
zabaviť v hoteli Satel v Poprade na 14. plese Gemerčanov
a priateľov Gemera, vo Svite
na Basketbalovom plese BK
Iskra Svit.
MEDZINÁRODNÁ výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2016 sa uskutoční
od 28. do 31. januára v bratislavskej Inchebe. Zúčastni sa
jej aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry, ktorá bude mať svoj
pult v stánku KO CR Severovýchod Slovenska.
OD 15. januára môžu hotely a ubytovacie zariadenia hlásiť krátkodobý pobyt ubytovaných cudzincov elektronicky.
Všetci ubytovatelia, ktorí sa
zaregistrovali v agende hlásenia pobytu môžu využívať
dve e-služby - zápis do knihy
ubytovaných a výmaz z knihy
ubytovaných. Služby a informácie k nim sú zverejnené
na portáli Elektronické služby
MV SR.
UŽ od 1. januára platia na
Slovensku elektronické diaľničné známky. Ročné diaľničné
známky z roku 2015 platia do
31. januára 2016. Základné parametre známok, ani ich cena
sa oproti minulému roku nemenia. Ročná známka stojí 50 €,
mesačná 14 € a 10-dňová 10 €.
NÁVŠTEVNÍCI internetovej stránky Správy TANAP-u
môžu sledovať okrem života
pod vodou aj život vtákov. Do
areálu Správy TANAP-u bola
nainštalovaná ďalšia webkamera. Záznamy z nej podnietili množstvo škôl, dôchodcov
a milovníkov prírody k tomu,
že v tomto zimnom období
sami zostrojujú vlastné kŕmidlá a prikrmujú vtáctvo.
VYSOKÉ Tatry lákajú
turistov aj prostredníctvom
kultúry. Vystupuje tam množstvo známych slovenských
a českých umelcov. V Grand
Hoteli Kempinski bol hlavným silvestrovským hosťom
Martin Chodúr. Najbližšie tam
bude mať koncert najznámejší československý hitmaker
Michal David. Záujemcovia
si ho môžu vypočuť v sobotu 16. apríla.
(ppš)

•

gogických pracovníkov,
z toho 12 sa do štrajku
zapojilo,“ povedal riaditeľ ZŠ s MŠ F. Kráľa vo Veľkej Richard
Bekess. „Do štrajku sa
v našej škole zapojilo
16 z 36 pedagogických
zamestnancov. Ostatní si s rodičmi dohodli
náhradný termín lekcií,“ ozrejmila situáciu riaditeľka ZUŠ na
Štefánikovej ulici Katarína Kočišová.
Trochu inak pristupujú k štrajku učitelia Spojenej školy na ulici Letnej.
„Podporujeme štrajk učiteľov, ale vstúpili sme doň o deň neskôr, nakoľko sme
chceli v pondelok dotiahnuť veci okolo
klasifikácie polroka. Chceme poukázať
na systémové zmeny v školstve, pretože
to nie je len o troch požiadavkách, kto-

•

ré najčastejšie v médiách zaznievajú.
Chceme zostaviť dokument aj s podnetmi, ktoré budeme adresovať vyššie.
Štrajk u nás trvá štyri dni za účasti 90
percent učiteľov školy,“ vyhlásil Jozef
Teťák zo SŠ Letná. Tu sa v rámci Popradu zapojilo do štrajku najviac, až
47 učiteľov, a tak škola deťom zabezpečila náhradný program.
(mav)

•

Slávnostný návrat premietania do popradského kina Tatran •

(Dokončenie zo str. 1)

Prvý viceprimátor Igor
Wzoš zašiel do minulosti,
kedy poslanci predchádzajúceho
zastupiteľstva
v roku 2011 rozhodli o zatvorení kina pre stratovosť.
Od začiatku bol však proti
tomu, tak ako aj niektorí
ďalší poslanci. Nové mestské zastupiteľstvo v minulom roku schválilo znovusprevádzkovanie
kina
ako súčasti MIK. I. Wzoš
konštatoval: „Kino Tatran
po celú svoju existenciu dotváralo atmosféru námestia.
Som presvedčený, že kultúra
a stretávanie sa obyvateľov mesta patrí do centra.
Mesto jednoducho musí mať
aj vlastné kamenné kino.
Ekonomické grafy a tabuľ-

ky nedokážu argumentovať
kultúrnej a spoločenskej
hodnote, ktorú inštitúcia
tohto formátu nepochybne
vytvára. Kino bude premietať
premiérové komerčné filmy,
ale priestor si
počas týždňa
nájdu aj menšinové žánre,
či filmový klub. Úlohou samosprávy je zabezpečiť takú
kultúru, ktorá rozvíja spoločenstvo mesta a vytvára
aj jeho mestskú identitu.“
Tím z oddelenia strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade,
ktorý sa podieľal na oživení
kina, sa snažil dosiahnuť
parametre najvyššej kvality

v obraze i zvuku. Mesto získalo aj 33 tisícovú dotáciu
z Audiovizuálneho fondu,
čím sa zaviazalo premietať
veľkú časť európskej kinematografie,
ktorá je po
umeleckej
stránke veľmi kvalitná.
Samozrejme,
kino
chce
vrátiť na plátno i slovenské
a české filmy. Zameria sa i
na detské predstavenia pre
školy a škôlky zo širšieho
regiónu. „Je potrebné deti už
odmalička viesť ku kvalitnej
kinematografii, aby nevyrastali na vulgárnych, agresívnych rozprávkach a filmoch.
Verím, že po štvorročnej prestávke si kino Tatran získa

späť svojho diváka. Poprad
našiel dostatok vôle znovu
tento projekt obnoviť a s ním
sa do mesta opäť vráti aj
viac kultúry, ľudskosti a našej spoločenskej identity.“
dodal I. Wzoš.
Vedúca kina Ľuba Olejárová upresnila: „Premietať
sa bude každý deň okrem
utorka a stredy o 19. hod.,
v sobotu a nedeľu budú po
dve premietania - o 15.
hod. detské, o 19. hod. pre
dospelých. Pondelky o 19.
hod. budú patriť Filmovému klubu a štvrtky budú
vyhradené pre artové filmy
a filmové podujatia spojené
s významnými osobnosťami
či výročiami mesta.“ Vstupné na prvé premietania
sú 4 eurá.
(mar)

Krátke správy

•
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Zranená lyžiarka

Päť planét na oblohe

Už niekoľko nocí môžeme
vidieť na oblohe, predovšetkým nad juhovýchodným
obzorom a v druhej polovici
noci viac jasných objektov.
Okrem jasných hviezd ako
Arktúr, Vega, Spica a Antares oblohu vyšperkováva aj
pätica planét - Jupiter, Mars,
Saturn, Venuša a Merkúr.
Jupiter začína oblohe dominovať na juhovýchode už pred
polnocou, konkrétne asi od
21.15 hod. Nájdeme ho pomerne ľahko na hranici medzi
Levom a Pannou, alebo na polceste medzi Regulom a Spikou.
Krátko po 1.30 hod. sa nad
obzor dostáva červenkastý
Mars, ktorý je zas na hranici
súhvezdí Panna a Váhy. Svojou jasnosťou je na úrovni

blízkej jasnej hviezdy Spika.
Krátko pred 5. hod. sa objaví na oblohe planéta Saturn
v súhvezdí Hadonos. Nájdeme ju naľavo od červenkastej
hviezdy Antares.
Asi o hodinu neskôr, tesne
pred 6. hod., po Saturne sa
objaví výrazne jasná Venuša.
Takisto je v Hadonosovi. Päťku uzatvára planéta Merkúr.
Avšak jej najlepšie podmienky
na videnie nastanú na konci
januára a v prvých dvoch februárových nociach. Predtým a
potom bude silne prežiarená
slnečným svetlom. Nad obzor
vyjde iba o niekoľko minút
neskôr po Venuši.
Ak teda chceme vidieť týchto päť planét naraz na oblohe,
najlepšie podmienky budú

Zobrazenie piatich planét 1. februára 2016 v ranných hodinách pred východom Slnka. Oblúk na obrázku zobrazuje ekliptiku, t.j. rovinu, v blízkosti ktorej sa planéty na svojich dráhach pohybujú.		
FOTO - AsÚ SAV

od 31. januára do 3. februára
po 6.30 hod. Pre východ Slovenska o pár minút skôr, pre
západ zas o pár minút neskôr.
Všetky sú viditeľné aj voľným
okom, no kvôli Merkúru môžeme odporučiť aspoň menší
ďalekohľad.
Nezabudnime ale na Mesiac. Ten sa postará o blízke

Mesto Poprad

stretnutia so všetkými spomenutými planétami. S Jupiterom 28. januára, s Marsom
1. februára, so Saturnom 4.
februára a pri dvojici Venuše
s Merkúrom ho zbadáme ako
tenučký kosáčik 6. februára.
Marek Husárik,
Astronomický ústav SAV
Stará Lesná

Mesto Poprad

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

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

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle §
3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúceho ekonomického odboru MsÚ Poprad.

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

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa eko•nomického
smeru • minimálne 3 roky praxe v riadiacej
funkcii v danom odbore • znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy - bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, riadiace a organizačné schopnosti
práca s PC osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti výhodou.

•

•

•
•

Požadované doklady k prihláške:
prihláška do výberového konania
overené doklady
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti písomný súhlas uchádzača
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.

•
•

•

•

•

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
do 28. januára 2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: Neotvárať „výberové konanie
- ekonomika“ (poštou alebo osobne do podateľne MsÚ
Poprad) na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú
pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred
jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
PP-4

vedúceho odboru servisných činností MsÚ
v Poprade.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii
- bezúhonnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie
- prax v správe majetku, obstarávaní tovarov a služieb, registratúra výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
prihláška do výberového konania
overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp.
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

•
•
•
•
•

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 3. februára 2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie
- servisné činnosti“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím
s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. PP-8

Leteckí záchranári Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby ATE zo strediska Poprad
leteli v utorok 19. januára predpoludním na pomoc 16-ročnej
lyžiarke do lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici.
Pri zjazde narazila do drevenej prekážky a utrpela poranenia hlavy, krku a panvy. Na
miesto boli privolaní leteckí aj
horskí záchranári. Zranenej lyžiarke poskytli na svahu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a
vrtuľník ju previezol do popradskej nemocnice.
(zut)

Aj o zlom vjazde

Na zasadaní volebného
obvodu č. 2 - sídliská Juh a
Kvetnica v polovici januára
predseda VO č. 2 Peter Brenišin informoval o doterajšom
riešení požiadaviek na výrub
resp. orezanie stromov, ktoré
zasahujú na chodníky.
Tiež sa zaoberal v spolupráci
s odborom výstavby riešením
priestoru po pieskovisku na Ul.
Podjavorinskej. Boli tam hojdačky, ostali tam betónové rúry
a priestor je potrebné zarovnať.
Predseda dodal, že by možno
nebolo na škodu vytvoriť tam
parkovacie miesto. K tomu
však viceprimátor Pavol Gašper
uviedol, že je potrebné vytvoriť
dostatok regulárnych parkovacích miest. Poslanec Milan
Baran povedal, že parkoviská sa
dajú vybudovať aj jednoduchšie, nemusí to byť nejakými veľkými projektami.
Poslanec Štefan Pčola poukázal na vysypaný stavebný materiál
pri Astre. Mesto by malo zistiť,
komu patrí a dať ho odstrániť.
Poslankyňu Alenu Madzinovú
oslovili občania, že z Podtatranskej ulice do vnútrobloku k činžiakom Letka, Memphis a ďalším je zlý vjazd a výjazd, najmä,
keď blízko ústia do vnútrobloku
parkujú vozidlá. Dochádza tam
často ku kolízii áut. Poukázala aj
na prázdny priestor pri konci budovy mestského úradu, kde nie je
ani parkovacie miesto ani tráva.
Tadiaľ prechádzajúci si skracujú
cestu a vytvorili si tam chodník.
Poslankyňa tiež navrhla, aby sa
lokality na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov menili
počas roka - inde na jar a inde v
jeseni. Podľa harmonogramu sú
doteraz miesta vždy rovnaké, ale
keby sa pri jarnom a jesennom
upratovaní menili, mohli by ich
občania lepšie využívať. P. Gašper podotkol, že Správa mestských komunikácií by pri zmene
stanovíšť VOK počas jarného a
jesenného upratovania kontajnery premiestnila.
(pwd)
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Súťažili v nemčine

V polovici januára sa v Centre
voľného času v Poprade uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročným gymnázií.
Okresného kola sa zúčastnilo 22
žiakov z okresov Poprad, Kežmarok
a Stará Ľubovňa.
Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. februára, postupuje v kaVo štvrtok 14. januára sa
v priestoroch Gymnázia na
Kukučínovej ulici uskutočnil 26. ročník obvodného
kola Olympiády v anglickom jazyku pre stredné
školy z okresov Poprad,
Kežmarok a Levoča. Najvyššie stupienky v štyroch
kategóriách ovládli Popradčania: kategória 2A
- Veronika Kováčiková zo
SŠ D. Tatarku, kategória
2B - Juraj Weszter z Gymnázia Kukučínova, kat. 2C2 - Juraj Liška zo

tegórii 1A Samuel Haničák z Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni.
O dva body prehrala súboj s víťazom
Anita Zvirinská zo Spojenej školy D.
Tatarku v Poprade. V kategórii 1B
postupuje Jakub Šľachtovský zo ZŠ
Komenského v Starej Ľubovni, takisto
o dva body zaostala za víťazom Beáta
Schutzová rovnako zo Spojenej školy
D. Tatarku v Poprade.
(ppv)

Súkr. gymnázia na Ul. Rovnej, kat.
2D - Radoslav Zajac zo SPŠ Poprad.

Charita je tu už 25 rokov

Slovenská katolícka charita pomáha už štvrťstoročie tým, ktorí to potrebujú.
Na Slovensku prevádzkuje 265 zariadení, kde poskytuje sociálne, zdravotnícke
a výchovno-vzdelávacie služby pre takmer 20tisíc ľudí v núdzi ročne bez ohľadu na ich rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.
Okrem toho realizuje humanitárne a rozvojové projekty v 12 chudobných
krajinách sveta.						
(plk)
V naozaj krutej noci z 18.
januára 2011 prišla krutá
smrť. Umrel Pavol Hudák,
ten zvláštny tvor, trpiaci
i vzdorovitý. Skvostný človek, brilantný básnik a umelecká osobnosť Popradu. Nekričal, netáral, neštylizoval
sa do póz, pohotovo a veľkoryso rozmýšľal a ľudsky cítil.
Hudákova duša sa rozdávala v pomoci množstvu začínajúcich autorov - každému žičil, vo funkcii porotcu
v rôznych literárnych súťažiach a prehliadkach. Všetci
by sme sa mali od neho naučiť cítiť a vyjadrovať sa, no
najmä konať veľmi citlivo pre
Slovensko, neokázalo, nefrázovito, nefarizejsky. V tejto
krajine by bolo mnoho vecí
ináč, keby sme takým, ako
on dovolili čo i len otvorene
hovoriť. Korene jeho charakteru a vlastností si doniesol
v sebe z rodného valala s nezabudnuteľným čarom hodnotného a bohatého detstva.
Hovorieval, že spomienky
sú našou jedinou istotou.
Žil z hodnôt svojich rodičov

a príbuzných aj s nádhernou,
neskazenou a nepomýlenou
prírodou. Nechválil ideológiu 50., 60. a ani 70. rokov.
Trápilo ho, že dnešné generácie nemúdro a necitlivo ničia
najmä duchovné hodnoty,
trápil ho cynizmus k prírode
a z toho prameniaci hyenizmus medzi ľuďmi.

Fotografie blízkej minulosti
zdobia Tatranskú galériu

Vo štvrtok minulého týždňa bola
v Tatranskej galérii
sprístupnená verejnosti
výstava fotografií Vladimíra Koštiala, ktorý
tvoril v rokoch 1935
až 1975. Vystavované
fotografie získal ako
dedičstvo od otca jeho
syn Vladimír Koštial
ml. a aj takouto cestou
ich propaguje. Návštevníci galérie môžu
na fotografiách vidieť
folklór a vidiek ako
určitú časť „fotozáujmu“. Vladimír
Koštial st. svojimi fotografiami
propagoval Slovensko s dôrazom
na Tatry, kde strávil svoj život. Popritom odbiehal fotiť aj na vidiek.
Aj jeho syn sa venuje fotografovaniu ako amatér. „Keď som bol malý
chlapec a chodil som do prírody s otcom fotiť, vôbec ma to nebavilo. Pre
dieťa ako ja to nebolo zaujímavé.
Niekde sme trčali, čakali kým slnko
vyjde, a ja som myslel na to, že by
som radšej s chlapcami hral futbal,“
povedal V. Koštial ml. Nakoniec
predsa len vo svojom živote „stavil na fotografiu“. Teraz fotografuje
pre seba, pre zábavu. Rád jazdí na

- aj kvantová fyzika, aj kozmológia. Možno ako únik
pred bezutešným svetom.
Zo svojho bytu v šedom paneláku na sídlisku vychádzal
hľadať lepší, plnší a duchovne bohatší svet, hľadal šťastie
pre seba, no hlavne pre nás,
nevidiacich a necítiacich. Bol
zástancom čítania poézie.

motorke, cestuje, fotí po Európe aj
mimo nej.
Názov výstavy „Hľadanie“ vymyslela kurátorka výstavy Lucia Petrůjová, ktorá uviedla: „Je to návrat
k tomu, čo bolo. Hľadanie toho, čo
nám chýba v súčasnosti, vzťah človeka k človeku, rodina ako celok - prepojenie starých a mladých. Fyzická práca, vzťah človek-práca-krajina. Mám
pocit, že väčšina ľudí sedí pri počítači
alebo v aute. To, čo bolo je však prirodzenejšie. Takisto kroje ako naša tradícia, dokonalé výšivky, mali by sme
sa k tomu vracať. A Slovensko má čo
ponúknuť. Je to náš klenot.“ Výstava
potrvá do 13. marca t.r.
(pla)

citový život mládeže a aby sa
zdravo vybúrila.)
Terajšia spoločnosť je chorá
najmä preto, že najužitočnejšie potreby človeka - vzdela-

Volám sa Hudák ...

Nemusel sa na nič a na nikoho hrať. U neho sa poézia
a človečenstvo prelínali - bol
človekobásnikom. Jeho básne sú často stručné, ale pravdivé, zemité a nevyumelkované výpovede, pretože sú
záznamom zážitkov a pocitov z konkrétneho sveta.
Spontánne premiešal farby
a vône, reč, spomienky, prítomnosť, skutočnosť i vízie
bez sentimentality a nostalgie. Na papier pretavil aj
mučivé osamotenie, cudzotu
okolitého sveta. Bolo cítiť, že
občas nemá pod kontrolou
vlastné vnútro. Aj preto pre
neho bolo poéziou všetko

Paľo Hudák nemal problémy - ako on hovorieval - s tzv.
jednoduchými ľuďmi, spomínal na výborné partie kolegov v popradskej škole, kde
pôsobil 9 rokov, aj na kolegov v regionálnych novinách,
o perfektných medziľudských
vzťahoch, o citlivých deťoch...
„Nesedeli“ mu mocní, ktorí všetko robili ako všemocní v každom - izme, hádzali
mu polená nie pod nohy, ale
do jeho vzletnej, rozhľadenej
a tvorivej citlivej duše. Koľko len zbytočne zapadlo jeho
geniálnych nápadov. (Jeho
predstava o umiestnení škôl
do prírody, aby bol obohatený

nie, zdravie a kultúru odsúva
na samý chvost. Znepokojovalo ho, že na celom svete je
nezvládnutá výchova a smerovanie mládeže. Bol skvelým fotografom, vnímajúcim
vnútro človeka, zákutia prírody a prostredia.
Bridila sa mu politika a tzv.
politikári, zvlášť na Slovensku,
kde sú pri moci vždy ľudia
drzí a chamtiví na všetkých
úrovniach. Za cudzorodý prvok považoval, že na Sloven-

sku sa kradne všetko - peniaze, majetky, vzdelanie, tituly,
no najmä ľudské životy.
Paľo Hudák bol veľkou
osobnosťou Popradu. Zomrel
pred 5. rokmi, no je tu prítomný viac ako my všetci dohromady. Silou a krásou svoje poézie, no predovšetkým
svojimi hodnotami. Mesto
Poprad malo a má v ňom veľkú a silnú kultúrnu osobnosť.
Nehral sa na celebritu, nevtieral sa lacno a bezducho do
priazne mocných. Aj preto si
zaslúži našu pozornosť, napr.
v podobe aspoň pamätnej tabule na priečelí, či vo vestibule
školy, kde pôsobil.
O jeho hodnotách treba
nielen uvažovať a nielen pri
jeho jubileách, ale na ich základe aj konať.
P.S. Čo by som dal za to,
aby sa nielen na tomto mieste
mohol plnohodnotne, múdro,
duchaplne i pekne prihovoriť
(napísať) Pavol Hudák, ten
skvostný a dobrý človek osobne. Veď fyzicky umrel ani nie
52-ročný...
Jozef Janigloš
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Ohlas k zmenám MHD

Čitateľka A. P. z Popradu nám
zaslala ohlas k zmenám v cestovnom poriadku MHD: „Na linkách
č. 3 a 7 došlo k zmene zastávky.
Bola zrušená dlhoročná zastávka
Mláky a bola presunutá na zastávku Tatravagónka. Jednak je
táto zastávka mimo obytnú zónu,
ale čo je najpodstatnejšie, tak zo
smeru od Popradu je potrebné
prechádzať, aj keď na semafory,
ale cez veľmi frekventovanú štvorprúdovú cestu v strede s veľmi malým ostrovčekom. Je to veľmi rušná
cesta a v špičke medzi 14. - 15.30
hod. je na nej súvislý rad áut bez
ohľadu na fungujúce semafory.
Neviem, či túto skutočnosť si kompetentní uvedomili, nehovoriac,
že MHD cestujú hlavne postarší a

častokrát aj telesne postihnutí ľudia. MHD je azda aj preto MHD,
lebo dopravuje ľudí v meste a nie
mimo mesta.“
Odpovedá vedúci oddelenia dopravy MsÚ v Poprade Ľubomír
Hán: „Z dôvodu vylúčenia autobusovej dopravy z ul. Pod bránou
došlo k presmerovaniu liniek MHD
prechádzajúcich cez Spišskú Sobotu. Linky, ktoré vstupovali na Sobotské námestie cez ul. Kežmarskú
(autobusovú zastávku Mláky) a
ul. Pod bránou, boli presmerované
na Sobotské námestie cez zastávky
Tatravagónka a Oktan. Priechod
pre chodcov na ceste I/66 má zriadenú cestnú svetelnú signalizáciu,
čím by mala byť bezpečnosť pre
chodcov zabezpečená.“
(ppv)

Poďakovanie za rok v Matici

V roku 2015 sme si pripomenuli 40 rokov nepretržitej vzájomnej spolupráce medzi Klubom českých turistov (KČT) z
obce Tupesy na Morave a Základnou školou vo Veľkom Slavkove.
Všetko sa začalo v roku 1975, kedy vtedajší riaditeľ ZŠ vo Veľkom Slavkove Štefan Máník umožnil ubytovanie v priestoroch
školy pre mládežnícky turistický oddiel našej tupeskej školy. Už
po tejto prvej expedícii do oblasti Vysokých Tatier bolo obojstranne jasné, že sme našli vzájomné pochopenie!
Kvalitatívny družobný zlom nastal v roku 1981, kedy bola
podpísaná oficiálna vzájomná družba medzi oboma školami s
určenými patrónkami slovenskej strany Ľudmilou Coculovou
a Jožinou Bederkovou. Od tej chvíle jazdili a stále jazdia i slovenské deti na Moravu, poznávať moravské Slovácko a ďalšie
významné kultúrne strediská, zámky, hrady i pútnické miesta
ako je Velehrad alebo Hostým. Významnou kultúrnou a spoločenskou udalosťou sa následne stali obojstranné návštevy
učiteľských kolektívov, podpora všetkých riaditeľov školy vo
Veľkom Slavkove: Jána Kukuru, Milady Mariňákovej, Dany
Michaličkovej, Ľudovíta Ludrovského a súčasného riaditeľa
Vlada Fedora. Vďaka za praktickú spoluprácu patrí zástupkyni riaditeľa Jane Keťovej a jej manželovi Jozefovi Keťovi.
Po zvolení Františka Šaryho do funkcie starostu obce V. Slavkov sa posilnili i vzťahy medzi obecnými úradmi.
Jedinečným faktom zostáva, že naša dlhoročná spolupráca
nebola nikdy prerušená a nie je spoluprácou papierovou. Ďakujeme, priatelia.
František Mikula, predseda KČT v Tupesoch na Morave

Padaj sniežik, padaj nám

Konečne v piatok 15. januára napadol sneh. Presne tak
ako sa spieva v pesničke: Padaj sniežik, padaj nám, tešia
sa ti deti... deti v ŠKD pri ZŠ
s MŠ na Komenského ulici
v Poprade sa radovali a šantili. A pretože aj ich pani
vychovávateľky majú rady
bielu snehovú perinu, vyhlásili akciu „Anjel v snehu“ a
„Postav si iglu“. Deti spojili
zábavu s fantáziou a dosýtosti sa v snehu vyšantili,
o čom svedčia aj fotografie.
TEXT A FOTO: Helena Hašková

Novoročné stretnutie seniorov

Novoročné stretnutie seniorov zorSlávnostne a dojímavo zaznela spoganizovala Mestská organizácia Jedno- ločne zaspievaná pieseň „Daj boh
ty dôchodcov na Slovensku v Poprade šťastia tejto zemi.“ Zo spevu bolo cítiť
začiatkom januára 2016 v divadelnej vrúcnosť a text potvrdil želania nás
sále v Spišskej Sobote. Nechýbali ani všetkých, túžbu po láske, porozumení
a šťastnom živote všetvzácni hostia - predstavitelia mesta - primátor Napísali ste nám kých národov. Autor
Popradu Jozef Švagerko, viceprimá- textu Viliam Gruska to už ani krajšie
tor Pavol Gašper, poslankyňa MsZ nemohol napísať.
V slávnostnom prípitku viceprimáa predsedníčka obvodného výboru,
do ktorého patrí aj Spišská Sobota, tor P. Gašper zaželal všetkým zdravie,
Anna Schlosserová. Za Spoločnosť šťastie a splnenie ďalších želaní v noochrany spotrebiteľov Poprad prí- vom roku. Účastníci si pochutili na
tomných pozdravila Petra Vargová. kapustnici, punči i oblátkach.
Príhovory hostí, zhodnotenie činVeľmi krásne pocity ešte viac umocnosti predsedom MsO JDS Fabiánom nili členovia Detského folklórneho súGordiakom, ako i zhodnotenie aktivít boru „Venček“ zo ZŠ Jarná ul. v PopraOkresnej organizácie JDS Jánom Sur- de. Prekvapivo a potešujúco zapôsobil
míkom boli dopĺňané premietaním ďakovný list, ktorý odovzdala vedúca
fotografií z jednotlivých podujatí. súboru na pamiatku seniorom. (ago)

Explózia tanca a svetla - Pri mesačnom svite

Medzinárodný multižánrový umelecký festival v
detskej a mládežníckej
tvorivosti Tatras Talent
Cup (TTC) sa skončil v
pondelok minulý týždeň
v Poprade. Ako poslední
sa s organizátormi rozlúčili účastníci z A.T. Dance Dnepropetrovsk, ktorí
mali možnosť spoznať aj
tatranskú prírodu a samotné Vysoké Tatry, Poprad i
popradský aquapark.
Avšak
najdôležitejším
dňom týždeň trvajúceho
festivalu boli súťaže v nomináciách hudba, spev, tanec
a divadlo a galashow s vyhlásením výsledkov TTC. O
víťazovi rozhodovala porota,
ktorej predsedal 2. viceprimátor mesta Poprad Pavol
Gašper a členmi boli známa
speváčka Jadranka, ktorá zároveň vystupovala ako hosť
v programe s Adriankou,
ďalej bývalý profesionálny

tanečník a prezident MTA
Pridneprovie Alexander Nikitin a Zuzana Nováková z
Podtatranského osvetového
strediska.
V galashow vystúpili finalisti TTC Syrinx a TS Hands
zo Sp. Novej Vsi, Mário Fiantok z Gbiel, spevácka skupiny
DFS Kutníček zo Sp. Hanušoviec, A.T. Dance z Denpropetrovska a Divadlo L z Levoče.
Hosťom programu bol okrem
Jadranky a Adrianky a mo-

derátorov zo ZUŠ Turčianske
Teplice aj DFS Jánošíček zo
Svitu s prezentáciou projektu
Spoločne za tradíciami našich
predkov pri príležitosti 20.
výročia svojho vzniku.
Absolútnym víťazom Grand
Prix sa stal A. T. Dance Dnepropetrovsk (na foto) a ostatní
finalisti sa stali víťazmi veľkej
ceny svojho žánru. Ocenení
boli aj pedagógovia a vedúci
kolektívov.
Katarína Rusnáková

Popradskí študenti na stáži

Študenti Strednej odbornej školy tech- mechanik počítačových sieti a programátor
nickej v Poprade mali možnosť zúčastniť obrábacích a zváracích strojov a zariadení). Do
sa pracovnej stáže v meste Portsmouth svojho zamestnania museli každý deň cestovať
vo Veľkej Británii,
samostatne a na tento
a to vďaka projektu Dali ste nám vedieť účel mali predplatené
ERASMUS+ s názvom “IMPROVE YOUR karty. Cez víkendy boli naplánované výlety do
SKILLS”.
Londýna a do historickej časti mesta.
Pobyt našich študentov sa začal 4. októbra
Všetkým študentom sa podarilo úspešne
2015, keď z Popradu odletela prvá skupina štu- absolvovať túto pracovnú stáž a získať tak
dentov a dvoch učiteľov. Študenti počas svojho nové skúsenosti do života, a to nielen toho
pobytu pracovali vo firmách, ktoré boli vybera- pracovného.
Dominik Henkeľ a Božka Garamsegyová
né podľa ich odboru (grafik digitálnych médií,

www.noviny-poprad.sk

27. 1. 2016

Strana 7

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Ľudia radi snívajú o úspechu. Ale iba niekoľkí sú ochotní zobudiť sa a niečo robiť.			 MARTIY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 27. januára má meniny Bohuš, vo štvrtok 28. januára Alfonz, v piatok 29. januára Gašpar, v sobotu 30. januára Ema,
v nedeľu 31. januára Emil, v pondelok 1. februára Tatiana
a v utorok 2. februára Erik, Erika.

Vitajte medzi nami
29. decembra 2015 - Karin Jankovičová, Poprad.

Manželstvo uzavreli
16. januára 2016 - Denisa Zakrevská a Richard Zima.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 22. januára 2016
vo Veľkej s

Júliusom Netíkom,
83-ročným

V piatok 22. januára 2016
v Novom Smokovci s

Františkou Bieľakovou,
85-ročnou

V sobotu 23. januára 2016
v Spišskej Sobote s

Petrom Solárikom,
68-ročným

V utorok 26. januára 2016
vo Veľkej s

Máriou Kišidajovou,
77-ročnou

POĎAKOVANIE

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa 22. januára 2016 zúčastnili na poslednej rozlúčke
s našim drahým Júliusom Netíkom z Popradu.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ako aj kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Program kina Tatran
Od 28. januára do 3. februára

28. január o 18. hod. - Eva
Nová, Slávnostné otvorenie
Kina Tatran so sprievodným
programom a besedou s protagonistami filmu, 29. január
o 19. hod. - Osem hrozných,
30. január o 15. hod. - detské predstavenie - Alvin a
Chipmunkovia: Čiperná
jazda + prekvapenie pre deti,

30. január o 19. hod. - Stávka na neistotu, 31. január
o 15. hod. - detské predstavenie - Malý princ + prekvapenie pre deti, 31. január
o 19. hod. - Lída Baarová, 1.
február o 19. hod. - Anton
Srholec (Filmový klub), 2.
a 3. február - nepremieta sa.
Viac na www.kinotatran.sk.

Program kina CINEMAX
Od 28. januára do 3. februára

Alvin a Chipmunkovia:
Čiperná jazda - o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend),
o 15.40 hod. a o 17.40 hod.,
Revenant Zmŕtvychvstanie
- o 19.40 hod., Predpremiéra - Agenti Dementi - o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend),
Ľadová sezóna - o 14. hod.
(hrá sa len 1.2.) a o 16. hod.,
Lída Baárová - o 18. hod.,

Policajtov švagor - o 20.20
hod., Padesátka - o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend),
Milenci tých druhých o 15.30 hod., Už teraz mi
chýbaš - o 17.50 hod., Dedo
je lotor - o 20.30 hod. (nehrá sa 2.2.), ARTMAX FILMY - Izba - o 20.30 hod.
(hrá sa len 2.2.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Príprava na založenie sociálneho
podniku VEĽKÝ SLAVKOV

Realizácia jednotlivých aktivít v rámci projektu s názvom
Dom na polceste - rovnosť
pre všetkých v ňom je v súčasnosti v plnom prúde. Okrem
podujatí, ktoré sú zamerané
na primárnu cieľovú skupinu
- mladých dospelých z detských domov, sa uskutočnilo aj
stretnutie externých expertov
venované príprave na založenie sociálneho podniku.
V Dome na polceste vo
Veľkom Slavkove by mal
v blízkej budúcnosti vzniknúť sociálny podnik. Informačné stretnutia, ktoré sa už
uskutočnili, smerujú k vytvoreniu základov vzájomnej
spolupráce medzi už existujúcimi sociálnymi podnikmi
a pracovníkmi Domu na polceste. Takto získavajú potrebné vedomosti a skúsenosti,
aby mohli úspešne založiť
svoj vlastný sociálny podnik. Ak sa to podarí, dosta-

nú klienti Domu na polceste
možnosť pracovať v ňom,
pretože majú problém nájsť si
zamestnanie a uplatniť sa na
trhu práce. Vo vytvorenom
sociálnom podniku získajú
potrebné pracovné návyky
a zručnosti a v budúcnosti si
tak môžu ľahšie nájsť zamestnanie.
Projekt Dom na polceste 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

30. január o 18. hod. - divadelná sála DK v Poprade
EXPLÓZIA TANCA
- PRI MESAČNOM SVITE
Vystúpenie orientálnych tanečníc z BELLA ARABIA
v spolupráci s tanečno-pohybovým zoskupením ART
DANSE. Vstupné: 5 €, deti a
dôchodcovia 3 €
31. január o 10. hod. - divadelná sála DK v Poprade
KRÁĽ DROZDIA BRADA
Divadlo MASKA Zvolen
Rýmované predstavenie plné
fantázie so šašom, s žobrákom, princeznou a pesničkami. Vstupné: 1,50 €

Ples Gemerčanov

Výbor Spolku Gemerčanov
pod Vysokými Tatrami organizuje v sobotu 30. januára
o 19. hod. 14. ples Gemerčanov a priateľov Gemera v hoteli Satel v Poprade. Hosťom
plesu bude speváčka Marta
Križanová a folklórny súbor
Bystranky s ľudovou muzikou Mariána Molnára. Do
tanca zahrá hudobná skupina Emma.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 27. januára - Cyprián, vo štvrtok 28. januára - Včela, v piatok 29. januára - Limba,
v sobotu 30. januára - Adus, v nedeľu 31.
januára - Altea, v pondelok 1. februára Sunpharma - Tesco a v utorok 2. februára
- Ekolekáreň - OC Forum.
Cyprián: L. Svobodu 2689, č. t. 773 22 40, Včela:
Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67, Limba: Podtat-

ranská 5, č. t. 772 26 57, Adus: Mnoheľova 2, č.
t. 428 31 34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772
42 22, Sunpharma - Tesco: Teplická cesta 3,
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od
8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nejaká
udalosť
vás dovedie k tomu, aby ste vo
svojom živote niečo radikálne
zmenili. Máte šancu zbaviť sa
svojich zlozvykov.

Nezaťažujte
sa finančnými problémami, ale ani ich
nepodceňujte. V prvom rade sa
snažte nemrhať peniazmi a ostatné sa postupne vyrieši samé.

Uvedomíte
si, že pred
niektorými vecami ste si zakrývali oči. Vďaka tomu budete
môcť nastúpiť na lepšiu cestu,
ktorá povedie k úspechom.

Užívajte
si vzácne
chvíle s rodinou a priateľmi,
lebo nie sú samozrejmosťou.
Urobte všetko pre to, aby bola
vaša rodina spokojná.

Často viete
povedať správne slovo na správnom
mieste. Nikoho neurazíte, ale
umožníte druhým ľuďom nový
pohľad na vec.

Robíte si
ťažkú hlavu z vecí, ktoré by ste mali prenechať na iných. Nemiešajte sa
do života tým, ktorí si to neželajú a považujú to skôr za otravné.

Veľmi príjemný týždeň vám prinesie veľa pokoja
a na pracovisku alebo v škole
uznanie. Budete mať aj veľa príležitostí na stretnutia.

Nedokážete si zahryznúť do jazyka, ale presvedčíte sa, že niekedy je najlepšie
mlčať. Vaša povaha vám to však
nedovoľuje.

Všetky
pracovné
aj rodinné záležitosti sa usporiadajú k vašej spokojnosti.
Už v prvých februárových
dňoch pocítite prílev pokoja
a radosti.
Niečo nepôjde tak,
ako ste si predstavovali. Všetko bude mať nejaké prekážky.
Preto, čo môžete presuňte na
neskôr.
Doprajte
si oddych,
pretože momentálne vám chýba energia. Choďte do prírody
alebo na nejaký kúpeľný pobyt.
Všetko sa
na dobré
obráti a vaše obavy z nejakých
problémov sa nenaplnia. Myslite pozitívne a pritiahnete pozitívne riešenia.
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Kultúrny kalendár na február 2016

31. 1. 2016 o 18. hod. - CMD Starý Tekov - Pozerajte bez predsudkov

Tatranská galéria v Poprade

Poprad - Spišská Sobota

7. 2. 2016 o 18. hod. - Slovenské divadlo Vertigo Budapešť
- O psíkovi a mačičke
14. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo Exil Pardubice - Mravnosť - márnosť
21. 2. 2016 o 18. hod. - Divadelný klub Česká Lípa - Jak se vám líbí...?
28. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov - O dvoch
generáloch
6. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo VHV Stará Pazova (Srbsko) - Živý bič
13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier
20. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - premiéra komédie
pre troch commediantov.
PP-5

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

Inzercia

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

noly, aj dlážkovicu na podlahy.
Inf.: č. t. 0908 234 866. 4/16-P
FIRMA CŠO - stav, s.r.o.
prijme do TPP strojníka od
1.2.2016. Podmienky: preukaz
strojníka pre skupiny 4 a 9,
vodičský preukaz sk. B, C, E
a prax najmenej 3 roky. Inf.: č.
t. 0905 292 744.
3/16-R

•

k 62-ročnej imo•bilnejHľadám
panej opatrovateľku. Inf.:

•

č. t. 0904 222 685.
5/16-R
Penzión sv. Juraj príjme
kuchára/-ku a čašníka/-čku.
Inf.: č. t. 0907 516 226 po 14.
hod.		
7/16-R

•

Naučte sa, ako zaujať a presvedčiť ľudí v kurze REČNÍCTVA Toastmasters Poprad. Inf.: č. t. 0911 351 341,
0904 864 912.
6/16-R

Mesto Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho odboru správy majetku MsÚ v Poprade.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii bezúhonnosť
riadiace a organizačné schopnosti práca s PC osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie prax v
správe majetku výhodou.

•
•

VÝSTAVY
Do 7. februára
Marko Vrzgula POLČAS | PRINTEMPS | PRIME TIME

Vladimír Koštial HĽADANIE FOTOGRAFIE
Fotograf tvoriaci v rokoch 1935 - 1975. Jeho
tvorba bola zameraná na krajinu, dokumentáciu
a propagáciu Slovenska, hlavne Vysokých Tatier.

Od 5. februára
JAKUB SZCZĘSNY - KERET HOUSE …AKO
ZABÝVAŤ ŠKÁRKU
Výstava poľského architekta, ktorý sa hravým
prístupom venuje rôznym projektom. Jeho práce
sa vyznačujú výnimočnou kreativitou a vtipom
i tam, kde iní architekti s ohľadom na množstvo
nepriaznivých okolností strácajú motiváciu.
Podstatu svojich konceptov zachytáva vo svojich
originálnych kresbách a komiksoch. 5. februára
o 17. hod. - vernisáž výstavy.

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Celý február
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie
Robo Kočan, Jozef Česla Tatry inak
Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov

Od 12. februára
TRIENÁLE TEXTILU
TEXTILE ART OF TODAY je už IV. ročníkom,
ktorý od roku 2006 predstavuje v krajinách V4
aktuálnu profesionálnu textilnú tvorbu. Na TEXTILE ART OF TODAY 2015 sa prihlásilo 230
výtvarných umelcov so 470 dielami, zo 41 krajín
a zo 4 kontinentov. 12. februára o 17. hod. - vernisáž výstavy.
ART CLUB Tatranskej galérie
Celý február

Galéria
Scherfelov dom

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

•
•

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

•

•

•

Poprad - Veľká,
Scherfelova ul. 36

India v priestore a čase
výstava fotografií
Eriky Litvákovej
Štvrtok 11. februára o 17.
hod. - vernisáž výstavy
Organizátori výstavy - Embassy of India, Bratislava,
Podtatranské múzeum v
Poprade, Galéria Scherfelov
dom, Poprad - Veľká.

Požadované doklady k prihláške:
prihláška do výberového konania overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu výpis
z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Otvorené pondelok, štvrtok, piatok od 8. hod. do
12. hod. a od 13. hod. do 15.
hod. a v dňoch mimo otváracích hodín po telefonickej
dohode.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 11. februára
2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie – správa
majetku“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

OSVETOVÉ STREDISKO

•

•

•

•

•

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní
na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s
uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. PP-9

PODTATRANSKÉ
Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota

23. a 24. februára
Podtatranská knižnica
Hviezdoslavov Kubín
25. februára
Podtatranská knižnica
Vansovej Lomnička

KINOKLUB FILM EUROPE POPRAD
4. februára o 19. hod. - Assassin
Dráma, Historický, Čína 2015, do 15 rokov nevhodné, 105 min.
18. februára o 19. hod. - Veľkolepé múzeum,
Dokumentárny, Rakúsko 2014, do 12 rokov nevhodné, 94 min.
Nedeľa 14. februára od 14. do 16. hod. - Valentínske tvorivé dielne na tému - Darčeky pre
milovaných
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám určené žiakom základných a stredných
škôl, po dohode s galerijným pedagógom
Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad
Z dôvodu rekonštrukcie expozícii bude Podtatranské
múzeum v Poprade v februari
zatvorené. Otvorená bude len
expozícia v Spišskej Sobote.
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske
bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

www.muzeumpp.eu

Otvorené: utorok - piatok od
10. do 15. hod. a nedeľa od 11.
do 15. hod., pondelok a sobota zatvorené.
***
Gánovce - nálezisko
neandertálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín
na OÚ v Gánovciach.
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1548/1

Od 5. februára
25 rokov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Miestna skupina Poprad
výstava dokumentov.
Piatok 5. februára o 16. hod. vernisáž výstavy
S knihou ma baví svet
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.
Utorok a streda 23. a 24. februára o 9. hod.
Hviezdoslavov Kubín
obvodné kolá v prednes poézie a prózy žiakov základných
a stredných škôl. V spolupráci

s POS v Poprade, Školským
úradom v Poprade, Školským
úradom vo Veľkom Slavkove a
CVČ v Poprade.
Štvrtok 25. februára o 15. hod.
Vansovej Lomnička
festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien. V
spolupráci s POS v Poprade
a Obvodnou organizáciou
ÚŽS vo Svite.
Na budove oddelenia umenia
v Spišskej Sobote naďalej pokračujú rekonštrukčné práce.
Z uvedeného dôvodu je tam
knižnica zatvorená.

27. 1. 2016
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Futbalisti neinkasovali ani v druhom prípravnom dueli

Popradskí
futbalisti
sa
pripravujú na
jarnú časť DOXXbet ligy už aj s posilneným kádrom. Mužstvo
vystužili štyri zaujímavé
mená, ktoré sa presadzujú
aj v prípravných dueloch.
Po jasnom víťazstve v Liptovskom Mikuláši rozdrvili
Popradčania v sobotu 23.
januára na umelom ihrisku vo Veľkej Bardejovskú
Novú Ves výsledkom 8:0.
„Prístup k tréningu je veľmi
dobrý a aj príchodom ďalších
chlapcov sa zvýšila v tíme
konkurencia. Prvé zápasy
mali splniť hlavne kondičný
aspekt, ale aj herný. Chceli
sme maximálne zaťažiť viacerých hráčov,“ povedal po

sobotňajšom zápase tréner
FK Poprad Pavol Mlynár,
ktorý zapracováva do tímu
štyri nové tváre. „Do obrany
prišiel skúsený Bardejovčan
Slavomír Kica. Z Bardejova
nás na kraji zálohy posilnil
aj Poliak Szymon Gruca,
ktorého sme sledovali už
dlhšie a sme radi, že si vybral náš klub. Stred poľa vystužil chorvátsky hráč Jusufi
Pellumb, s ktorým som mal
možnosť spolupracovať v Jihlave. Je to kvalitný podhrotový hráč, ale má ešte kondičné resty. Na hrote sme chceli
vytvoriť konkurenciu Robovi
Ujčíkovi a preto prišiel Arnold Šimonek, ktorý hrával
ligu v Nitre, v Česku, či Turecku. Mal nejaký problém
s imunitou a asi rok nehral

futbal, ale v tréningu pracuje
poctivo a ja verím, že sa mu
bude dariť. Spoločne s mladými dorastencami trénuje

Pätnásť statočných uchmatlo favoritovi bod

Popr adsk í
hokejisti nastúpili pred
hviezdnym
víkendom
v Nitre na dva tipsportligové zápasy proti favoritom s okliešteným kádrom
a zákonite ťahali za kratší
koniec. S Nitrou prehralo
doma pätnásť statočných
až po samostatných nájazdoch (na foto), ale vysoké
tempo v Banskej Bystrici
už nemohli bojovníci s popradským srdcom vydržať,
aj keď v úvodnej tretine
dvakrát vyhrávali. Zdrvujúca prehra 2:8 napokon
hovorila jasnou rečou.
Výsledky: predohrávka
42. kola v utorok 19. januára HK Poprad - HK Nitra
1:2sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1),
gól Popradu: 37. Radomír
Heizer (Ľ. Bartečko, R. Su-

Vo štvrtok 21. januára
sa v telocvični Obchod-

chý). 41. kolo v piatok 22.
januára HC ´05 iClinic Banská Bystrica - HK Poprad 8:2
(3:2, 2:0, 3:0), góly Popradu:
7. Arne Kroták, 8. Andreas
Štrauch (L. Paukovček, R.
Rapáč).
Program: 43. kolo v piatok 29. januára o 17.30 hod.
HC Košice - HK Poprad,
44. kolo v nedeľu 31. januára o 17. hod. HK Poprad ŠHK 37 Piešťany.
(mav)

nej akadémie v Poprade
konalo okresné a zároveň

Tabuľka Tipsport ligy
Vp Pp

P

S

B

1. Košice

44 24

Z

V

8 4

8

130:73

92

2. Zvolen

44 23

4 5

12 155:114 82

3. Nitra

44 25

3 1

15 145:114 82

4. B. Bys.

44 22

4 4

14 140:97

5. Trenčín

44 17

7 6

14 112:116 71

6. Poprad

44 18

4 7

15 127:119 69

7. Žilina

78

44 16

4 4

20 104:123 60

8. Piešťany 44 15

4 3

22 112:131 56

9. Martin

44 15

3 4

22 98:110

55

10. Skalica 44 11

0 4

29 96:162

37

SR 20

1 0

17 27:87

8

20 2

krajské kolo v aerobiku
žiačok a žiakov stredných
škôl. V skupine približne
50 účastníkov sa tento rok
objavili aj traja chlapci. Na
celonárodné majstrovstvá
postúpili Adriána Pokorná, Stanislava Toporcerová
a Eva Svitanová z OA Poprad, z Gymnázia na Kukučínovej ulici si postup
vybojovali Alexandra Šimšajová a Zuzana Budajová.
FOTO – Marek Vaščura

21 hráčov a traja brankári,“
doplnil P. Mlynár.
Popradčania odohrali tretí prípravný duel v utorok

v Spišskej Novej Vsi po uzávierke vydania novín Poprad,
v sobotu 30. januára pocestujú
do Banskej Bystrice. (mav)

BAM Poprad

V 21. kole basketbalovej extraligy žien prehrali
b asketb a listky
BAM Poprad na domácej
palubovke v Aréne Poprad
s tabuľkovým susedom Slovanom Bratislava 56:60 po
dramatickom závere. Zápas
nezvládli zverenkyne trénera Igora Skočovskeho predovšetkým v druhom polčase
a prenechali piate miesto tabuľky práve súperkám.
„Veľmi ťažko sa vyjadrovať,
keď si hráčky neuvedomujú, že každá sekunda, ktorú
strávia na ihrisku je dôležitá.
Urobil som maximum, čo sa
mňa týka, ale hráčky absolútne neukázali potenciál, ktorý
majú. Som sklamaný a neviem ako ďalej. Dráma v závere bola dobrá pre diváka,
ale treba si uvedomiť, že sme
momentálne stratili obrovskú
šancu byť na pozícii číslo päť.
Dnes to bol v druhom polčase

des. To nemalo nič spoločné
s basketbalom,“ povedal po
zápase tréner BAM Poprad
Igor Skočovski.
Výsledok: 21. kolo v sobotu 23. januára BAM Poprad
- BK Slovan Bratislava 56:60
(13:12, 21:13, 9:16, 13:19),
najviac bodov BAMP: Katarína Petríková - 14.
Program: 22. kolo v sobotu 30. januára o 17.30 hod.
Good Angels Košice - BAM
Poprad.		
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

20/0

100

2. Piešťany

16/4

80

3. Ružomberok

16/5

76,19

4. Šamorín

9/11

45

5. Slovan

7/14

33,33

6. Poprad

6/15

28,57

7. B. Bystrica

5/16

23,81

8. Cassovia KE

2/16

11,11
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Popradské hokejistky na ceste do finále

Cez víkend sa v rámci 1. hokejovej ligy žien začala semifinálová
séria popradských hokejistiek proti poľskej Krynici prvými dvoma
zápasmi na domácom ľade.
Popradčanky nedali súperkám,
ktoré ledva poskladali dve formácie,
žiadnu šancu. Po výsledkoch 16:0
v sobotu a 13:0 v nedeľu majú zverenkyne trénera Milana Skokana našliapnuté za účasťou vo finále. Tretí
zápas série je naplánovaný v Krynici na sobotu 30. januára, prípadný
štvrtý duel sa odohrá o deň neskôr
takisto v Poľsku.
„Prenasledujú nás choroby, ale aj

tak sme sa snažili tie zápasy zvládnuť. Chcem vyzdvihnúť prácu pána
Skokana, pretože tím Popradu reprezentuje vysokú úroveň ženského hokeja na Slovensku. Som rád, že sme
si proti nim mohli zahrať, pretože pre
naše hráčky je to obrovská skúsenosť,“
skonštatoval tréner MKHL KTH
Krynica_Zdrój Janusz Pióro. „Vedeli
sme, že Krynica nás nepotrápi, ale aj
tak chcem vyzdvihnúť prístup dievčat,
že hrali naplno bez ohľadu na súpera.
Verím, že nám finále neujde. V ňom
chceme dodržať slovo, že titul vrátime
do Popradu,“ povedal tréner ŽHK
Poprad Milan Skokan.
(mav)

Shihanisti v Košiciach

Na prvú súťaž v novom
roku vycestoval Karate klub
Shihan Poprad v sobotu 23.
januára do Košíc, kde sa
konal 9. ročník medzinárodného turnaja Memoriál
Michala Bozogáňa.
V tomto ročníku po prvýkrát zaradili usporiadatelia
do programu aj kategórie súborného cvičenia kata a práve
tu prvú medailu pre Shihan
vybojovala Vanesa Jankurová, ktorá aj napriek tomu,
že patrí len medzi mladšie
dorastenky, v kategórií kadetiek nedala svojím súperkám šancu a skončila prvá.
V kategórií športového zápa-

su kumite si dobre počínali
mladšie žiačky. V kategórií
do 30kg si to vo finále rozdali
dve Popradčanky Veronika
Jalowiczorová a Ema Zacharová (na foto). Z duelu úspešnejšie vyšla Ema. Strieborná
skončila aj Barbora Glatzová
v kategórií do 35kg. Medzi staršími žiakmi do 35kg
vybojoval Adrián Kolesár
bronz. V kategórií do 40kg
vybojoval striebro Adam
Chudík. Medzi kadetkami
nad 54kg si cestu do finále
razila Monika Pekarčíková.
Finálový duel jej ale nevyšiel
podľa predstáv a skončila nakoniec strieborná.
(jgz)

Krátko zo športu

Poprad v spolu•práciMESTO
s Basketbalovou aka-

démiou mládeže Poprad
a Popradským mládežníckym parlamentom pripravili na štvrtok 11. februára
Valentínsky turnaj v trojkovom basketbale, ktorý sa
uskutoční v Aréne Poprad.

Turnaj je určený pre žiakov
základných a stredných škôl,
ktorí budú okrem zápasov
v piatich kategóriách súťažiť
aj o najšarmantnejších účastníkov v súťaži Valentínska
basketbalová kráľovná a kráľ.
Bližšie informácie v propozíciách uverejnených na strán-

Arne Kroták si zaslúžil viac

Nie som členkou fanklubu popradských hokejistov, ale o náš hokej sa
zaujímam, „kamzíkom“
držím palce - niekedy aj
na štadióne. Podobne ako
iní fanúšikovia som bola
zvedavá, aké oslavy zažije
Arne Kroták na domácom
ľade pri príležitosti vsietenia päťstého
gólu. Veď o dosiahnutí tejto jedinečnej méty sa
hovorilo dlho...
To, čo som videla v priamom televíznom prenose
17. januára, bolo však pre
mňa obrovským sklamaním. Vážim si, že Arnemu
prišli zablahoželať pán prezident Andrej Kiska a šéf
Pro-Hokeja Richard Lintner (účasť pána primátora
Jozefa Švagerka ako prezidenta klubu bola samozrejmosťou). Organizátori
„oslavy“ však absolútne
nezvládli jedinečnú udalosť
v podaní jedinečného hokejistu.
Televízny prenos sa začal s dostatočnou časovou
kach www.poprad.sk.
MINULÝ týždeň v stredu
Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja
na svojom zasadnutí potvrdil, že klub HK Poprad
získal licenciu na najvyššiu
súťaž oprávnene.
V PIATOK 22. januára
prehrali futsalisti FC K_
Corp Poprad v Košiciach

•
•

rezervou, v ktorej sme
z televízneho štúdia počuli, akú výnimočnú hranicu
pokoril kapitán popradských hokejistov. S napätím som čakala, čo bude
ďalej. To, čo nasledovalo,
bolo veľmi úbohé. Štyri „ohňostroje“, tradičný

dres s číslicou 500 a hokejka. Bonusom bola jedine vlajka - päťstogólovka
na námety už neexistujúcej päťstokorunáčky s podobizňou Arneho, ktorá bola v réžii fanklubu.
Naozaj boli organizátori
schopní vymyslieť len toto?
Prečo napríklad päťstovkárovi neurobili špalier malí
a mladí popradskí hokejisti, pre ktorých je Kroták
nedostižným vzorom? Kde
boli klubové vlajky? Kde
bol maskot? Nedali sa vytlačiť špeciálne vstupenky,
ktoré mohli byť jedinečnou
pamiatkou pre tých 1 169
divákov, ktorí boli priamo

na zápase? Nedali sa pripraviť papierové poháre s Arneho podobizňou? Čo tak
tričká s podobizňou tejto
ikony slovenského hokeja, ktoré by sa za rozumnú
cenu predávali spolu so
vstupenkami? Nebolo by sa
patrilo pozvať na plochu aj
manželku popradského superstrelca? Veď
on sám ju v súvislosti
s päťstým gólom zakaždým
spomínal...
Ak internetové zdroje
neklamú, Arne Kroták sa
stal ôsmym Európanom,
ktorý strelil 500 gólov. Pár
dní pred ním to dokázal
Alexander Ovečkin v NHL.
Viem, za morom sa točia
iné peniaze. Ale príklady na
pompéznejšiu oslavu, ktoré som uviedla, by neboli
o veľkých sumách. Škoda,
že popradský hokejový klub
nezvládol Arneho oslavu.
Obávam sa, že podobná
ceremónia jemu ani žiadnemu inému hokejistovi na
Slovensku už „nehrozí“...
Zuzana Suchá

s miestnym tímom Grizzly
Slovakia 3:6. V sobotu 30.
januára privítajú Popradčania na palubovke Arény
Poprad MFK Partizán Bardejov o 20. hodine.
BASKETBALISTI BK
Iskra Svit podľahli v sobotu
23. januára doma tabuľkovému susedovi z Karlovky
o 15 bodov 65:80. Dnes

cestujú do Nitry, v sobotu
30. januára privítajú v Iskra
Aréne o 18. hodine basketbalistov Komárna.
VO ŠTVRTOK 28. januára sa v Aréne Poprad od
9. hodine uskutoční 2. kolo
žiackej ligy mesta Poprad
v minibasketbale zmiešaných družstiev najmladších žiakov.
(ppv)

Názor čitateľa

•

•
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Ľad ovládne Hrebienok

Už tento piatok sa začínajú štvrté
neoficiálne majstrovstvá v tesaní
ľadových sôch TATRY ICE MASTER na Hrebienku. Súťažiacich
čakajú tri dni zápasu s ľadom, s
počasím a s prísnym okom poroty.
Súťažiť sa bude v troch témach.
„Hrebienok ovládne podujatie
plné ľadovej krásy, hudby a zimy
ako z rozprávky.
Začíname v piatok
otváracím
ceremoniálom a prvou
témou - Svetová
fauna. Pokračovať
budeme v sobotu
témou - História
krajiny odkiaľ pochádzam a súťaženie uzavrie v nedeľu téma - Voľná
tvorba. Všetky sochy budú 3D. Pre
návštevníkov budú navyše k dispozícii aj ďalšie ľadové atrakcie ako
ľadové bary, kreslo, šmýkačka či
maxi žiarovka z ľadu. Na výrobu
týchto atrakcií sa použije 45 ton
ľadu,“ povedala Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka OO CR

Región Vysoké Tatry.
Jednotlivé témy budú vyhodnotené samostatne každý večer. Organizátori lákajú na špičkové obsadenie podujatia súťažnými tímami
z Ruska, Fínska, Iraku, Maďarska,
Singapúru, Turecka, Čiech, Holandska, Kanady, USA, Slovenska
a Poľska. Návštevníkov poteší aj bohatý
sprievodný
program s hudobnými
vystúpeniami, tombolou a atraktívnou
ľadovo–ohňovou
show. Účinkovať
bude vokálna skupina Fragile, kapela Polemic, popradské deti pod
vedením Terézie
Novotnej a Nebeská muzika z Terchovej. Vstup je bezplatný a navyše
sa bude dať hlasovať za najkrajšie
sochy a získať v tombole zaujímavé
ceny. Desiatky nasvietených umeleckých diel z ľadu si budú môcť
návštevníci pozrieť ešte i niekoľko
týždňov po podujatí.
(ppš)

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Jubilejný 20. ročník Plesu Spišiakov mal aj tento rok charitatívny podtext. Farárovi zo Žakoviec Mariánovi Kuffovi bol odovzdaný príspevok na financovanie výstavby zariadenia pre matky s deťmi.
FOTO - Agentúra Štýl

Daňové povinnosti občanov
na rok 2016

Mesto Poprad ako správca dane
upozorňuje občanov mesta Poprad
na daňové povinnosti, týkajúce sa
dane z nehnuteľností, ktoré ich čakajú v roku 2016.
Ak v priebehu roka 2015 nedošlo
k žiadnym zmenám vo vlastníctve
nehnuteľností, daň na rok 2016 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa
údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.
Ak v priebehu roka 2015 došlo
k zmene vlastníctva nehnuteľnosti
alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzniká povinnosť podať
priznanie k dani z nehnuteľností na
Mestskom úrade v Poprade najneskôr
v termíne do 31. januára 2016. Nakoľko koniec lehoty na podanie priznania pripadne na nedeľu, posledným
dňom lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň, t. j. 1. februára 2016.
K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú
tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu katastrálneho odboru, kolaudačné

rozhodnutie, stavebné povolenie,
osvedčenie o dedičstve a i.
Daňovník (fyzická osoba staršia ako
62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru
2016 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, si uplatní tento
nárok v priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie
priznania na rok 2016, t. j. do 1. februára 2016. Ak si daňovník nárok
na zníženie dane v uvedenej lehote
neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej
osoby staršej ako 62 rokov, predloží aj
doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému
správca dane poskytol zníženie dane
v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré
majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky
zníži daň v rozhodnutí.
Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2015 nezmenila.			 (mpp)

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-1

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

Prvé stretnutie členov okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej
rady SR, ktoré budú v sobotu 5. marca 2016, sa konalo v pondelok 25. januára. V našom meste bude 40 volebných okrskov. Kandidujúce politické strany
nominovali v Poprade 583 členov komisií. Tí v pondelok slávnostne zložili sľúb.

