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Radnica vyjednávala s majiteľmi pozemkov

Minulý týždeň sa na pôde Mestského úradu v Poprade konali
stretnutia zástupcov mesta a projektantov s majiteľmi pozemkov,
ktoré chce radnica jednoduchými
pozemkovými úpravami pripraviť
pre budúcu výstavbu a súčasne tak
majiteľom pozemkov uľahčiť nakladanie s majetkom.
Štyri stretnutia sa týkali lokality, ktorá susedí so sídliskom Juh 3,
kde by mal v budúcnosti vyrásť tzv.
„Nový Poprad“ (Juh 4) a tiež lokality
v mestskej časti Poprad-Veľká známej ako „Turnička“. „Od majiteľov
dotknutých pozemkov sme sa snažili
získať súhlas na zrealizovanie jednoduchých pozemkových úprav a mnohí
ho odovzdali hneď po stretnutí. Otvára to cestu k novému usporiadaniu

pozemkov, zadefinovaniu nových
vlastníckych vzťahov a tiež k umožneniu individuálnej bytovej výstavby,“
uviedol viceprimátor Popradu Pavol
Gašper s tým, že projekt sa môže začať realizovať, ak s ním súhlasia vlastníci nadpolovičnej rozlohy daného
územia. Výstavba „Nového Popradu“
je už na dobrej ceste. „V jednej lokalite plánovaného sídliska už mesto prenajalo svoje pozemky za účelom výstavby bytového domu a v súčasnosti
sa dokončuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Zámerom je, aby do konca kalendárneho
roka, či najneskôr v januári budúceho
roka, bola prvá bytovka skolaudovaná,“ vysvetlil P. Gašper.
„Turnička“ vo Veľkej je jednou
z lokalít, ktorú v rámci zmien a doplnkov územného
plánu chcú majitelia pozemkov
využiť ako plochu
na výstavbu rodinných domov.
„Záujem bol obrovský, ľudia by
radi stavali až
po diaľnicu. Sme
však obmedzení
podmienkami,
ktoré stanovil letecký úrad a tiež
pomermi týkajú-

Kladenie vencov

Pri príležitosti 72. výročia
oslobodenia Popradu sa v piatok 27. januára o 13. hodine
uskutoční pietny akt kladenia
vencov v Parku hrdinov pri
železničnej stanici v Poprade. Mesto Poprad bolo oslobodené v nedeľu 28. januára
1945, kedy v ranných hodinách vstúpili prvé hliadky 8.

jampolskej streleckej divízie
plukovníka Nikolaja Stepanoviča Ugrjumova do Popradu a
postupne do všetkých okolitých obcí. Pietny akt pripravil
Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade v spolupráci
s mestom Poprad a s podporou ďalších organizácií. (ppv)

V tejto lokalite sa už počíta s výstavbou prvej bytovky v rámci „Nového
Popradu“.				
FOTO - Marek Vaščura
cimi sa železnice, či diaľnice,“ dodal nali aj s realitnou kanceláriou, ale
mám pocit, že tie pozemky sa oveľa
viceprimátor.
Stretnutia mali vysokú účasť a ma- viac zhodnotia po týchto úpravách.
jitelia pozemkov sa o predstavený Dané percentá musia byť a nakoniec
zámer živo zaujímali. Jednoduché sa to pozitívne odrazí na koncovej
pozemkové úpravy si však vyžadujú cene,“ pridal trochu odlišný názor
z každého pozemku ubrať približ- Ján Gažo. „Mnohí majitelia majú
ne 25 percent na úpravu zelene, či určitý vek a chcú majetok zhodnotiť
výstavbu prístupových ciest, chod- čo najskôr a investovať peniaze do
níkov a parkov. To sa poniektorým ďalšej generácie. Projekt je však urovlastníkom nepozdávalo. „Bolo by bený veľkolepo, preto verím, že by sa
vhodné zabrať väčšie územie, pre- to dalo urobiť aj s menším záberom,“
tože najväčšie náklady a úbytky na zamyslel sa Stanislav Korec.
Mesto ponúka majiteľom možnosť
pozemkoch sú na okružných komunikáciách. Tých 20 percent by bolo postarať sa o ich pozemky bez námaešte prijateľných,“ povedal Marcel hy a navyše ich výhodne zhodnotiť.
Mašan. „Ideme do toho. Už sme jed(Pokračovanie na str. 2)

Vírusy odstavili dve materské školy

Chrípka
celoplošne
v okrese Poprad zatiaľ
nešarapatí, ale výskyt
akútnych respiračných
ochorení je pomerne
vysoký. Vírusy v našom
okrese odstavili v minulom týždni tri školské
zariadenia.
„Chorobnosť bola v mi-

nulom týždni v okrese
Poprad 2656,5 ľudí na
stotisíc obyvateľov, čo
sa týka akútnych respiračných ochorení. Najviac chorých bolo vo
veku od 15 do 19 rokov,
a to 5428,9 na stotisíc
obyvateľov. Prevádzka
bola prerušená v troch

školských zariadeniach
- v ZŠ s MŠ Lučivná,
SMŠ Slniečko vo Veľkej
a SMŠ Centra pre rodinu na Tajovského ulici v Poprade,“ uviedla
Mária Pompová z RÚVZ
v Poprade. Podľa nej zatiaľ celoplošné opatrenia
neboli potrebné. (ppv)

Fabriky chcú
spolupracovať
s univerzitami

Kultúrny
kalendár

Basketbalistky
s novou
posilou

Viac na str. 2

Viac na str. 8-9
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•

Stručne

POLROČNÉ prázdniny budú
mať školáci v piatok 3. februára
2017.

•

DNES 25. januára sa od 8.30 hod.
bude konať v Obchodnej akadémii
v Poprade Deň otvorených dverí.
v OC Fo•rumV vKNÍHKUPECTVE
Poprade sa v piatok 27. januára o 18. hod. uskutoční prezentácia knihy Svet podľa Filka.
do 29. januára si záujem•coviaEŠTEmôžu
pozrieť v priestoroch

Tatranskej galérie v Poprade výstavu
viac než 300 diel od takmer 150 autorov s tematikou Tatier, zozbieraných
od 20 inštitúcií v rámci Slovenska.

• TOTÁLNY nezmysel je názov
ďalšieho divadelného predstavenia,

ktoré sa uskutoční v rámci programu Divadelných fašiangov 2017,
v Dome kultúry v Spišskej Sobote
v nedeľu 29. januára o 18. hod. Predstavenie odohrá divadlo Actores
z Rožňavy. Jednu z hlavných úloh
vytvorí ako hosť Michal Novák, člen
popradského Divadla Commedia.

•

V sobotu 4. februára sa
do obchodného centra Forum Poprad môžu prísť deti učiť angličtinu. Program s názvom Farebný svet
Wattsenglisch sa bude konať od 16.
do 17. hod.
VÝJAZDOVÝ odber krvi Ná•rodnej
transfúznej služby z Popradu

Fabriky chcú spolupracovať s univerzitami

Minulý týždeň vo štvrtok zorganizovali zástupcovia spoločnosti Pasell Slovakia, v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici prezentáciu
výsledkov projektu aplikovaného výskumu v spoločnosti
Pasell Slovakia, ktorý je príkladom spolupráce medzi UMB
a hospodárskou praxou v regióne Poprad.
Pozvaní boli aj zástupcovia
ďalších univerzít a tiež zástupcovia najväčších zamestnávateľov
v okolí. „Pojali sme našu sociálnu
zodpovednosť veľmi vážne. Sme
samoučiacou sa organizáciou
a profesori s diplomantkami nám
pomáhajú zorientovať sa vo všetkých
potrebných oblastiach,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Pasell Slovakia
v Poprade Zuzana Rošková. „Sme
pod Tatrami a každý by tu najradšej
študoval cestovný ruch. Tú najväčšiu
hodnotu však tvoria práve priemyselné podniky. UMB pripravuje študijné
programy, ktoré môžu podnikom priniesť absolventov v oblastiach, ktoré
potrebujú,“ objasňoval profesor Ekonomickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici Ján Závadský. „Oceňujem
snahu mladého kolektívu, ktorý za-

čína s integrovaním manažérskych
systémov a je to iný, čerstvý pohľad.
Dnes absentuje prepojenosť akademickej obce s výrobnou sférou, no potešiteľné je, že sa táto otázka dostáva
do popredia,“ povedala manažérka
integrovaných systémov riadenia
spoločnosti Chemosvit Alena Trabalková.
Pozvaní hostia boli popoludní prijatí aj u popradského primátora Jozefa Švagerka. „Túto spoluprácu vnímam
ako dôkaz dobrého rozhodnutia spojiť
školy a výrobné závody v našom mes-

Blíži sa termín podania prihlášok

bude v nedeľu 29. januára od 9. do
12. hod. v Kultúrnom dome v Hozelci a pondelok 6. februára od 8. do
11. hod. v Tatravagónke Poprad.

V týchto dňoch sa žiaci 8. a 9. ročníkov rozhodujú, kam si podajú
prihlášku na stredné školy. Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu je potrebné
ju podať do 20. februára 2017. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ alebo žiak
kvarty a kvinty osemročného gym-

11. februára od 19. hod. v hoteli
Satel v Poprade. Informácie na tel.
čísle 0904 408 038.

Radnica vyjednávala s majiteľmi pozemkov

PLES Gemerčanov a priate•ľov15.Gemera
sa uskutoční v sobotu

• SLOVENSKÁ komora sestier a
pôrodných asistentiek očakáva, že

zvýšená legislatívna ochrana zdravotníckych pracovníkov pri výkone
povolania prispeje k celkovému zníženiu fyzických a verbálnych útokov
na sestry a pôrodné asistentky. Od
začiatku tohto roka nadobudol účinnosť vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní
v EÚ. Najčastejšie sa zdravotníci s
agresívnymi pacientmi stretávajú na
urgentných príjmoch či jednotkách
intenzívnej starostlivosti. Na oddelení úrazovej chirurgie a jednotke
intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad sa v roku 2015 stalo 375
fyzických a verbálnych útokov na
zdravotníkov od pacientov. (ppš)

te s cieľom využiť vzájomný potenciál
pre rozvoj a odborný rast všetkých
zúčastnených strán. Ako predstaviteľa
samosprávy, ktorá stála pri zrode Memoranda o spolupráci medzi mestom,
Univerzitou Mateja Bela a významnými zamestnávateľmi v našom regióne, ma teší fakt, že memorandum
prináša konkrétne ovocie. Vážim si to
o to viac, že práve kvalitné vzdelávanie
prepojené s reálnou praxou je jedným
zo základných nástrojov ako byť lepší
a úspešnejší v rozvoji mesta,“ znelo
v príhovore primátora.
(mav)

(Dokončenie zo str. 1)

„Mesto Poprad pristúpilo z vlastnej iniciatívy k rozširovaniu územia
pre zástavbu bytovými a rodinnými
domami. Počet obyvateľov v meste je
veľmi dôležitý ukazovateľ, na základe ktorého sa definuje, aké podielové
dane do mesta prídu. Mesto musí
financovať nielen infraštruktúru pre
bývanie, ale aj pre občiansku vybavenosť a ostatnú infraštruktúru
a tento príjem do mesta je veľmi dôležitý. Práve takýmito jednoduchými pozemkovými úpravami chceme
pristúpiť k tomu, aby mesto vytvorilo reálne stavebné pozemky, kde
môžu majitelia stavať a nemusia
za podobnou výstavbou odchádzať
mimo mesta,“ objasňoval zámer
šéf rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Martin Baloga.

názia si môže podať dve prihlášky na
štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú
overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu - buď na dve
rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy. Pre
ostatné študijné a učebné odbory je
termín do 10. apríla 2017. Na každej

„Projekt je pre ľudí výhodný v tom,
že ho bude financovať mesto. Je to
výhodné aj preto, lebo sa vlastníkom
zhodnotí všetko vlastníctvo v danej
lokalite. Z pôvodnej výmery poľnohospodárskej pôdy sa stanú stavebné
parcely a cena pozemku sa výrazne zvýši. Navyše, je to bez akejkoľvek námahy vlastníka, pretože celú
agendu zabezpečí mesto. 25 percent
z pozemku môže byť veľa, pretože
prístupové cesty musia mať určitú
dimenziu. Musíme však rešpektovať minimálne zábery. Bonusom sú
zelené plochy a parky, ktoré predstavujú to dané mierne navýšenie,“
uzavrel projektant Martin Zaťko,
ktorý zastupuje zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Majitelia pozemkov majú možnosť rozhodnúť
sa do 15. februára 2017.
(mav)

prihláške musí byť vyznačený termín
konania prijímacej skúšky - prvý termín 9. máj 2017 alebo druhý termín
11. máj 2017. Prihlášky na štúdium
na strednú školu sa podávajú na
riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ
základnej školy prijíma prihlášky
od zákonných zástupcov žiaka na
predpísanom tlačive.
(ppp)

Nevyužili
ponuku mesta

Počas predminulého víkendu obdržala samospráva žiadosť o akúkoľvek pomoc pre rodinu postihnutú požiarom bytu na Ulici Ludvíka
Svobodu. O túto pomoc požiadala
blízka známa tejto rodiny.
Samospráva rodine ponúkla možnosť dočasného bývania v jednoizbovom nájomnom byte na Levočskej
ulici, ktorý je vyčlenený na takéto
kritické situácie. Rodina sa napokon
rozhodla túto ponuku nevyužiť.
Samospráva
prostredníctvom
svojich sociálnych sietí rozšírila informáciu o finančnej zbierke, ktorá
prebieha prostredníctvom on-line
darcovského systému ludialudom.sk,
aby sa čo najviac Popradčanov, ktorí
majú záujem tejto rodine pomôcť,
dozvedelo o tejto možnosti. (mag)
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O banskej histórii v Kvetnici sa začalo nahlas hovoriť

V minulých dňoch sa stretli členovia Baníckeho cechu horného
Spiša s prezidentom SR Andrejom
Kiskom. Je to krok vpred pre aktivity, ktoré toto združenie vyvíja
v lokalite mestskej časti Kvetnica.
Na spadnutie je už aj rozhodnutie
o tom, že Poprad sa stane súčasťou
Slovenskej banskej cesty.
„Bolo nám ponúknuté, aby sme sa
začlenili do Slovenskej banskej cesty,
kde by sme zhrnuli všetky historické
fakty. Pracujeme aj na zorganizovaní
stretnutia všetkých baníckych cechov
na Slovensku,“ povedal popradský
primátor Jozef Švagerko, ktorý sa
stal riadnym členom Baníckeho cechu horného Spiša. „Zaobstaral som
si banícku uniformu a dostal som aj
poriadnu po zadku. Bol som sa pozrieť v Poráči, kde je funkčná baňa
a tam som si vyskúšal rôzne banícke
úkony,“ prezradil s úsmevom na tvári.
Občianske združenie krok po
kroku poodhaľuje históriu baníctva
pod Tatrami. Plány sú veľkolepé, aj
samotná Kvetnica bude rásť v očiach
návštevníkov. „Vyvíjame aktivity pre
celé okolie od Vysokých po Nízke Tatry. Už sa začalo o banských dielach
v tejto lokalite hovoriť. Smerujeme
k tomu, aby sme náš región dostali
do siete Slovenskej banskej cesty. Vo

V PONDELOK 23. januára sa vo
vestibule Mestského úradu v Poprade
uskutočnila vernisáž výstavy desiatich umelcov zo Slovenska a Ukrajiny. Výstava prezentuje keramickú
tvorbu a maľbu z medzinárodného
tvorivého pobytu v obci Bežovce,
ktorého hlavným motívom sa stali
partnerstvo a spolupráca. Návštevníci si výstavu môžu pozrieť do 29.
januára.
po druhýkrát Tesco vyhlá•siloUŽgrantový
program - Vy rozho-

februári bude stretnutie všetkých členov baníckych spolkov a cechov a tam
sa to má oficiálne schváliť,“ prezradil
predseda Baníckeho cechu horného
Spiša Slavomír Kyseľa a dodal: „Banská cesta má obsahovať všetko, čo sa
banskej činnosti týka, čiže staré banské diela, banské budovy, prezentáciu
banskej činnosti či muzeálnych exponátov formou náučných tabúľ a podobne. Jednu informačnú tabuľu už
máme schválenú a bude stáť pri štôlni
Strieborná.“
Občianske združenie v aktivitách
nepoľavuje. „Už sme oslovili niekoľ-

ko firiem, aby nám predložili cenové
návrhy na spriechodnenie zavalenej
časti štôlne Strieborná. Celkovo je
to malý banský priestor a preto by
sme chceli jedného dňa spriechodniť
prepojenia banských šácht v tejto lokalite. Chceli by sme vytvoriť banský
náučný chodník od lomu Kvetnica, až
po Zámčisko. Odtiaľ by sa návštevníci
spustili k horárni, kde máme v pláne
urobiť botanickú zbierku v spolupráci s Mestskými lesmi Poprad. Mohla
by tu stáť aj banská vinica, kde by si
mohli turisti a návštevníci odpočinúť,“ načrtol vízie S. Kyseľa. (mav)

PSK má cyklistické koordinačné centrum

Rozvoj cykloturistiky a cyklistickej dopravy v Prešovskom kraji
zastrešuje od nového roka Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska, ktorá
vytvorila cyklistické koordinačné
centrum CykloPO. Víziou centra
je vytvoriť z Prešovského kraja
úspešný cykloregión.
Cyklistické koordinačné centrum
CykloPO, zriadené KOCR Severovýchod Slovenska, je reakciou na akútnu potrebu koordinovať všetky
aktivity okolo cykloproblematiky v Prešovskom kraji. PSK
podporil zriadenie a aktivity
centra sumou 30-tisíc eur.
KOCR Severovýchod Slovenska prostredníctvom CykloPO prevezme výkon agendy
týkajúcej sa rozvoja cykloturistiky a cyklistickej dopravy
v Prešovskom kraji. „Dlhodobo chýbalo miesto, na ktoré sa
môžu obrátiť samosprávy alebo
organizácie pri budovaní cyklotrás, ich plánovaní, značení
už existujúcich trás, pri tvorbe
potrebných dokumentov, podávaní projektov a mnohých
iných činnostiach,“ predstavil

•

Krátke správy

zámer centra Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Cyklokoordinátorom
KOCR
bude Viera Štupáková, ktorá sa
problematike venuje dlhodobo.
„Víziou je postupne vytvoriť z Prešovského kraja cykloregión, ktorý
naplno využije svoj potenciál a bude
napĺňať vysoké štandardy kvality,
ktoré sú zvykom vo vyspelých krajinách. Potrebujeme tiež prehodnotiť,
ktoré cyklotrasy spĺňajú štandardy

a pracovať na tom, aby sme v kraji
mali len kvalitné a zaujímavé trasy,“
uviedla.
V priebehu roku 2017 vznikne webová stránka www.cyklopo.
sk, ktorá bude slúžiť na informovanie o tom, čo sa v kraji aktuálne deje ohľadom cyklotrás. Snahou centra je tiež komunikovať
s cyklistami, zohľadniť ich potreby a požiadavky v duchu hesla
„cyklisti cyklistom“.
(bač)

dujete, my pomáhame na podporu
miestnych komunitných iniciatív.
Do 28. januára 2017 sa môžu neziskové organizácie prihlásiť so svojím
projektom na podporu zdravého
životného štýlu, rozvoja detí, ochrany a zlepšenia okolia alebo života v
komunite. Víťazní žiadatelia získajú
každý po 1 300 € na pomoc s realizáciou projektu.
cestovateľský večer v
•tejtoDesiaty
sezóne sa uskutoční dnes 25. ja-

nuára o 19. hod. v Groteske. Hosťom
bude Matej Papcun, ktorý predstaví
Rumunsko - krajinu Draculu.

•

NAJPOČETNEJŠIE
vodné
druhy zimujúceho vtáctva zaznamenané v územnej pôsobnosti Tatranského národného parku sú kačica divá, vodnár potočný, chochlačka
vrkočatá, ale aj potápač veľký, labuť
hrbozobá, kormorán čierny, volavka
popolavá, kačica chrapka, či farebný
klenot, rybárik riečny. Vyplýva to z
výsledkov monitorovania na rieke
Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch.
V Prielome Hornádu v Slo•venskom
raji sú aktuálne ideálne

podmienky len pre peších a bežkárov. Pre korčuliarov sú podmienky
na zamrznutej hladine Hornádu nevyhovujúce, nakoľko sa tam nachádza sneh utlačený od turistov. Od
18. januára je až do odvolania uzavretá časť Hornádu, a to od Čingova
až po Smižiansku Mašu, dôvodom
je ťažba dreva.

•

NA podanie daňového priznania
k dani z motorových vozidiel zostáva daňovým subjektom, ktoré používajú vozidlo na podnikanie, už len
necelý týždeň. Daňové priznanie je
potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára 2017.

•

TENTO rok sa uskutoční už 8.
ročník netradičného zimného multižánrového festivalu - Snežné psy
počas víkendu 11. a 12. februára
2017 v Tatranskej Lomnici. (ppš)
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Prijatie jubilantov

V sobotu 14. januára prijal viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper
jubilantov. Na slávností na mestskom úrade zablahoželal k 90 rokom
Márii Janiglošovej. 85 rokov oslavovala Anna Almášyová, Zuzana
Marcinková, 80 rokov Magdaléna
Blažovská, Marta Čuliková, Oľga Fábianová, Božena Pitoňáková, Štefan
Bajza, Vasil Buša, Ján Lipták, Pavol
Škrovina, 75 rokov Dávid Alexa,

Valéria Babašová, Mária Smrčiaková, Ladislav Kalavský, Štefan Kotrus,
Štefan Pluta, Monika Barabasová, 70
rokov Vladimír Frankovič, Vladimír
Gavalier, Magdaléna Chudíková, Lýdia Jančeková, Mária Kotrusová, Katarína Lavková, Adriana Pollágová,
Monika Svobodová, Anna Vančová,
Monika Záhradníková, Eleónora
Zuštiaková, Jozef Pálfy, Roman Pavličko, Dušan Štefkovič, Viliam Šupa.

Kalendáre z rôznych rokov a materiálov sú v Podtatranskej knižnici

Slovo kalendár je odvodené od starolatinského slova calendae, čo v starorímskom kalendári
znamenalo prvý deň v mesiaci (Calendae tristes
- „smutné kalendy“, lebo kalendy boli dňom platenia úrokov). Dnes má používanie slova kalendár širší zmysel. Kalendár popisuje vlastne základné rytmy odpozorované v prírode človekom.
Základnými pre kalendár sú tri astronomické
jednotky: deň, mesiac a rok.
Nami používaný gregoriánsky kalendár vznikol
z rímskeho kalendára. Podľa tradície, prvý rímsky
kalendár pochádzal od kráľa a zakladateľa Ríma od Romula. Pôvodný kalendár má však starší pôvod a pochádza zo severotalianskych, poľnohospodárstvom sa zaoberajúcich kmeňov.
Jednotlivé národy majú rozličné metódy i na
datovanie svojich dejín. Niektoré rátajú roky od

začiatku stvorenia sveta: Židia ho kladú do roku
3761 p.n.l., Rimania rátali letopočet od založenia
Ríma - 753 p.n.l., Egypťania začínali pri každej
zmene dynastie nový letopočet.
Aj v Poprade si môžeme pozrieť výstavu rôznych

kalendárov, aj keď trochu mladšieho veku. V priestoroch Podtatranskej knižnice je od 16. januára do 28.
februára 2017 sprístupnená zbierka kalendárov zubného lekára z Popradu Jozefa Franka, ktorý ich zbieral počas svojho života. Výstavu pripravila jeho dcéra.
Zbierka predstavuje vyše 380 kalendárov z rôznych
oblastí - folklóru, prírody, krás Slovenska. Papierové
aj textilné, vyšívané, rôzny materiál, rôzne témy.
Monika Naštická vedúca úseku knižničných
a informačných služieb povedala: „Pán Franko
sám sa chystal urobiť takúto výstavu v oddelení
umenia v Spišskej Sobote, ale ochorel a aj knižnica prechádzala rekonštrukciou, takže sa to nestihlo.
V Podtatranskej knižnici sme sa rozhodli, že kalendáre vystavíme v pobočke na sídlisku Západ k jeho
nedožitým 85-tym narodeninám.“ Najstarší kalendár v knižnici je z roku 1915.
(kpa)

Kultúrny program mesta Poprad
Streda 25. január o 9. hod./Podtatranská knižnica v Poprade
ŠALIANSKY MAŤKO
19. ročník oblastnej súťaže Šaliansky
Maťko J. C. Hronského v prednese slovenskej povesti pre žiakov 2. - 7. ročníka
ZŠ a žiakov reálnych gymnázií.
Piatok 27. január o 18. hod./ divadelná
sála Domu kultúry v Poprade
PIESNE DONSKÝCH KOZÁKOV

KINO TATRAN
26. až 29. januára o 19. hod.
PREHLIADKA
ŠKANDINÁVSKEHO
FILMU- SCANDI
26. januára - Chlapci, 27. januára
- Idealista, 28. januára - Boj snežného pluhu s mafiou a 29. januára Takmer dokonalý
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
28. januára o 16. hod.
PRDIPRÁŠOK DOKTORA
PROKTORA - SCANDI
DETSKÝ KÚTIK
NO, rodinný, 87 min., dabing, MP12
Doktor Proktor nedopatrením vynašiel ten najúčinnejší prášok na prdenie
na svete. Deti zo susedstva sa rozhodnú doktorovi pomôcť dostať jeho prdiprášok do širokého povedomia ľudí na
celom svete. Vstupné: 4 €, 2 € deti a FK
PP-7

29. januára o 16. hod.
MAGICKÉ STRIEBRO - SCANDI

Z Rostova na Done prichádzajú na svoje
piate európske turné sólisti Donského
kozáckeho chóru do Popradu, aby zaspievali piesne rodného kraja a najznámejšie ruské piesne. Vstupné: 5 €
Nedeľa 29. január o 10. hod./ divadelná sála DK Poprad
MARTINKO KLINGÁČ
Divadlo Portál Prešov
Vstupné: 1,50 €

DETSKÝ KÚTIK
NO, fantasy / rodinný,
84 min., dabing, MP12
Statočná princezná Modrá ruža sa
vydáva na cestu za získaním striebra,
aby zachránila svet od večnej temnoty.
Spočiatku sa zdá byť jej cesta neúspešná, privedie ju však ku škriatkom, ktorí
žijú u ľudí.
Vstupné: 4 €, 2 € deti a FK
30. januára o 19. hod.
PATERSON
USA, dráma, 113 min., titulky, MP15,
FK
Jarmuschov Paterson je vodič autobusu. Každý jeho deň je zdanlivo
rovnaký ako ten predošlý: Prechádza
trasou, pozoruje mesto ubiehajúce
pred čelným sklom a počúva úryvky
rozhovorov.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
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Prezentácia knihy s autogramiádou

Občianske združenie Náš
Poprad - lepšie miesto pre
život pripravilo prezentáciu
knihy Ivety Radičovej Byť
alebo nebyť - Európska únia?
Uskutoční sa vo štvrtok 26.

januára v Klube Zóna Domu
kultúry v Poprade.
Súčasťou prezentácie knihy za osobnej účasti autorky
bude prednáška a autogramiáda. Vstup voľný. t (ppp)

Pozvánka

V nedeľu 29. januára o 15.30 hod. bude v Tatranskom ľadovom
dóme na Hrebienku šansónový koncert, na ktorom sa predstavia Svetlana Janišová, Peter Adamkovič a Ľubomír Cvanciger.

Minulý týždeň v pondelok sa v novootvorených priestoroch
Kozlovny Divokej v Poprade uskutočnila počas slávnostného otvorenia škola čapovania, ktorú viedol uznávaný český sládok Vojtěch Homolka (na foto). Nový priestor je len
druhým unikátnym na Slovensku a neslúži len na príjemné
posedenie, ale aj na prezentáciu domácich kapiel počas pravidelných koncertných večerov. FOTO - Marek Vaščura

Sú za prísnejšiu kontrolu parkovania dodávok

Poslanci volebného obvodu
č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica sa
12. januára stretli na svojom
zasadaní v kancelárii Mestského úradu na Dostojevského ul. 25.
Prvé tohtoročné zasadanie
otvoril predseda VO č. 2 Peter
Brenišin. Spoločne s ostatnými
poslancami prerokovali podnet
obyvateľov na Svätoplukovej
ulici, ktorí sa na nich obrátili s
požiadavkou riešenia problematického parkovania pri bloku
Dneper. Občania, ktorí pracujú
na dve zmeny, ale aj ostatní obyvatelia majú problém s parkovaním. Dávajú návrh, či by nebolo
možné preložiť detské ihrisko
za obchodným centrom Sintra
a urobiť tam parkovisko. Detské ihriská sú dobre vybavené
pri Kauflande, ako aj pri kostole
na Juhu, a tým by sa pomohlo
okolitým bytovkám okolo bloku
Dneper. V jarných mesiacoch si
toto miesto poslanci VO č. 2 pozrú aj za účasti zástupcov oddelenia dopravy MsÚ a vyhodnotí
sa, či je možné urobiť v spomínanej lokalite parkovisko.
Poslankyňa Alena Madzinová
predniesla podnet občana, ktorý
zmapoval situáciu s parkovaním veľkých dodávok na Juhu.
Prechodné obdobie upozorňovania vodičov už prešlo, a teda
mestská polícia by mala robiť

dôslednejšiu kontrolu parkovania veľkých dodávok, lebo po
čase sa obmedzenie znova nedodržuje. Žiaduce je vyvodenie
prísnejších sankcií. Názor poslankyne podporil aj predseda
VO P. Brenišin, ktorý si všimol
parkovanie veľkých dodávok i
na Podjavorinskej ul. na Juhu
III. Viceprimátor Pavol Gašper
doplnil, že upozorní náčelníka
mestskej polície, aby bola urobená náprava a mestskí policajti
dôsledne kontrolovali nedovolené parkovanie veľkých dodávok.
A. Madzinová informovala, že
školy dostali vratky za zdravotné
poistenie za rok 2015 s tým, že
ich musia vrátiť do štátnej pokladne. V januári poslal daňový
úrad pokyn, že školy môžu tieto
vratky použiť na výdavky preneseného výkonu štátnej správy.
Preto požiadala, aby ekonomický odbor MsÚ opäť poskytol
vrátené finančné prostriedky
príslušným školám. Viceprimátor P. Gašper podotkol, že túto
záležitosť bude musieť prerokovať mestské zastupiteľstvo.
A. Madzinová tiež otvorila
diskusiu k listu členov ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Poprad - Západ č. 1 a 2, ktorý
sa týka návrhov zmien územného plánu a s tým súvisiacich
užívacích a vlastníckych práv
k dotknutým pozemkom. Po-

V Spišskej Sobote sa začali Divadelné fašiangy

Úvod Divadelných fašiangov v Poprade - Spišskej Sobote patril minulú nedeľu
prešovskému divadlu Alexandra Duchnoviča, ktoré
prišlo s hrou Moskva - Petušky. Autor hry Venedikt
Jerofejev bol alkoholik. Podarilo sa mu však vytvoriť
pomerne obsiahle a k tomu
ešte aj výsostne originálne
dielo.
Pokiaľ by normálny človek
vypil len polovicu toho, čo
jeho autobiografický hrdina
diela Moskva - Petušky, umrel
by ako 30-ročný a nenapísal
by nič. Jeho najbližší ho označovali za profesionálneho
alkoholika. Napriek tomuto
faktu dokázal písať s ľahkosťou a humorom. A predovšetkým príťažlivo a pravdivo.
Bola to komédia alkoholickej
skutočnosti a bezvýchodiskovosti života človeka. Drsne
vtipné najznámejšie dielo novodobej ruskej literatúry.
Najbližšiu nedeľu 29. januára príde do Spišskej Soboty

Divadlo Actores z Rožňavy s
hrou Totálny nezmysel. Tento Broadwayský hit bol ocenený prestížnou svetovou
cenou Laurenca Oliviera pre
najlepšie hry sveta.
Herec divadla Commedia
z Popradu Dušan Kubaň povedal: „Herci z tohto profesionálneho divadla sa usadili vo
veľkom, ale prázdnom kultúrnom dome v Rožňave. Mesto
ich podporovalo 7 rokov, kým
naučili domácich v tomto chudobnom kraji chodiť do divadla. Robia svoje produkcie, rozprávky, pozývajú
hostí a vybudovali tak
krásne divadelné prostredie. Sme radi, že niekto od nás (Michal Novák) hosťuje v takomto
odvážnom súbore. My,
malé divadlá, si dokážeme požičiavať hercov
a spájať sa. Ich platy,
výroba nových hier, cestovanie na zájazdy, na
to si musia zarobiť sami
hraním doma alebo po

Slovensku.“
Séria jedenástich, predovšetkým komédií, tohtoročných Divadelných fašiangov
pokračuje 5. februára hrou
Vadí - nevadí. Príde s ňou
divadlo Dino z Piešťan, 12.
februára vystúpi Záhorácke
divadlo Senica s dvoma inscenáciami: Dom Bernardy Alby
/ Vjerná Nevera, 19. februára
to budú Kováči od popradského Divadla Commedia,
26. februára príde Divadlo
A z Prievidze so svojím Prí-

behom z Maconda, 5. marca
Celkom malé divadlo Starý
Tekov zahrá Deväť dioptrií,
12. marca to bude Premiéra
a Divadlo Commedia, 19.
marca Tote tam Kežmarok
a Trma Vrma Poprad: Slováci
sme od rodu, 25. marca - 26.
marca - 27. marca Divadlo
Commedia s hrou Don Quichot a Sancho Panza.
Predstavenia hrajú v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote. Bližšie informácie: vladob@mail.t-com.sk. (kpa)

slanec Bohumil Košický zastáva
názor, že sa šíria nepravdivé informácie. Poslanci VO č. 2 navrhujú stretnutie so záhradkármi - radovými členmi, ktorých
je približne 35, so zástupcami
mesta, poslancami a odborníkmi, ktorí sa vedia k tejto problematike fundovane vyjadriť a
dať veci na pravú mieru. Pravdepodobne radoví členovia SZZ
nepoznajú celú pravdu.
Poslankyňa A. Madzinová
ďalej navrhla, aby boli na základe petície Matejovčanov
vyhodnotené všetky návrhy ku
výstavbe Komunitného centra
v Matejovciach za prítomnosti
zástupcov mesta a primátora.
Taktiež načrtla, či by sa komunitné centrum nedalo prípadne
preložiť do inej lokality. Poslanci P. Gašper a M. Baran však
poznamenali, že by sa nestihla
lehota na zopakovanie celého
procesu od projektu, územného
rozhodnutia po stavebné povolenie, čo je náročné na čas.
Poslanec B. Košický vyjadril
spokojnosť občanov s kruhovou
križovatkou pri kostole na Juhu.
Pred blokom Rimava sa nachádza problémové miesto, na ktoré poukazujú obyvatelia tohto
bloku. SMK ho opraví v jarných
mesiacoch.
Poslanci diskutovali i k ďalším témam.
(pwd)

Pri nehode
nechýbal alkohol

Minulý týždeň v utorok
došlo k dopravnej nehode
na ceste I/66, v smere od
Kežmarku na Poprad.
Pri odbočovaní na miesto
ležiace mimo komunikáciu,
nedal 44-ročný František
z Ľubice prednosť v jazde
ťahaču návesu, ktorého vodičom bol 28-ročný Dominik
z Podolínca. Došlo k zrážke,
pričom škoda sa vyšplhala
do výšky 3 000 eur. Ani jeden z účastníkov dopravnej
nehody nebol zranený. Obaja
vodiči boli podrobení dychovej skúške, u Františka bola
pozitívna a to s výsledkom
1,17 promile. Tomuto vodičovi bola ďalšia jazda zakázaná, následne bol povereným
príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku obvinený z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinenému
v prípade preukázania viny
hrozí trest odňatia slobody
až na jeden rok.
(krp)
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Zmeny poplatkov

prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

Podľa zákona č. 342/2016
Z. z. dochádza od 1. februára
2017 k zmenám v správnych
poplatkoch za prihlasovanie
a prevody držieb vozidiel.
V oblasti evidencie vozidiel
ide najmä o úprava spôsobu
výpočtu správneho poplatku
za ďalšie prevody držieb vozidiel, pričom suma poplatku
za evidenciu vozidla sa mení
nielen v závislosti od výkonu
motora, ale aj od hodnoty
vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje.
Nový systém vyberania
správnych poplatkov sa priamo dotkne občanov, ktorí
budú platiť poplatky na dopravných inšpektorátoch za
prihlasovanie vozidiel do
evidencie, ako aj za následné prevody držieb vozidiel.
Vzhľadom na túto skutočnosť
sú v čakacích priestoroch pre
občanov na dopravných inšpektorátoch
umiestnené
základné informačné tabuľky
na výpočet správneho poplatku.		
(krp)

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. 		

Úspešná akcia Važec

Škodu viac ako 260 tisíc eur na
spotrebných daniach na tabaku a
tabakových výrobkoch spôsobili
traja muži z Východu. Za výrobu a
distribúciu nelegálnych cigariet im
hrozí väzenie tri až osem rokov.
Celá akcia sa začala získaním informácií o zvýšenom výskyte nelegálnych cigariet v okolí Popradu,
Kežmarku a Spišskej Belej. Colníci
z Kriminálneho úradu finančnej
správy počas minulotýždňového utorka zaistili v Spišskej Belej
dvoch mužov priamo pri odovzdávaní čiernych igelitových vriec,
ktoré boli plné nelegálneho tabaku
a cigariet. Jozefa M. (38) z Kežmarku a Bohuslava B. (61) z Popradu
vyšetrovateľ vypočul a druhého z
nich posadil do cely predbežného
zadržania, nakoľko bol už v minulosti za túto trestnú činnosť stíhaný.
Finančný únik bol v tomto prípade

4 641,36 eur.
Na základe ďalších informácií colníci z (KUFS) vykonali na druhý deň
v obci Važec prehliadky bytových a
nebytových priestorov pričom zaistili rezačky tabaku, zariadenia na výrobu, miešanie a fermentáciu tabaku, približne 3 630 kg spracovaného
tabak, arómy, 100 litrov liehu, 2 250
eur v hotovosti.
Colníci zaistili aj tretieho muža
priamo pri spracovávaní nelegálneho tabaku. Predpokladaný finančný
únik na spotrebnej dani predstavuje
v tomto prípade sumu nie menej ako
259 730 eur. Pri zásahu pomáhal colníkom aj služobný pes.
Mužom hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody pre
trestný čin porušenia predpisov o
štátnych technických opatreniach na
označenie tovaru trest odňatia slobody na tri až osem rokov. (pam)

Inzercia

•

pre daj

Predám tatranský obklad 2,9
€/m2, leštený, Zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.		
3/17-P
Predám 6 árovú záhradu v Poprade na sídl. Západ (pri flúdri). Inf.:
č. t. 0907 418 226.		
5/17-P
Predám záhradu pri Vagónke
v Poprade, cena 4 500 €. Inf.: č. t.
0907 418 226.
6/17-Pt

•
•

rô zne

PP. Inf.: č. t. 0914 217 299. 6/17-R
Pizzéria Utopia za Výkrikom
v Poprade prijme do pracovného pomeru pomocnú silu/upratovačku. Nástup ihneď. Inf.: č. t.
052/773 22 22.		
7/17-R

•
•

Centrum sociálnych služieb
v Poprade prijme do pracovného
pomeru opatrovateľku a zdravotnú sestru. Žiadosti so životopisom
posielajte na adresu: Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad,
prípadne e-mailom: pam@css.
poprad.sk		
9/17-R

• V rodinnom dome vo Poprade - • Aj v roku 2017 ponúka muziVeľkej dlhodobo ubytujem od 115 kantské služby učiteľ hudby na dôeuro. 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
Dáme do prenájmu 3-izb. byt
v Poprade na sídl. Západ od 1. marca
2017. Inf.: č. t. 0949 805 649. 3/17-R
Prenajmem
2-izbový
podkrovný byt so samostatným vchodom na sídl. Západ v Poprade.
Cena 250 € pre 1 osobu. Inf. č. t.:
0911 690 817.		
4/17-R
Dám do prenájmu 1-izb. byt
v centre Popradu, jednej alebo max.
dvom osobám, cena 250 €/1 mesiac.
Inf.: č. t. 0907 564 450.
5/17-R
Dám do prenájmu 2-izbový byt v

•
•
•
•
•

chodku JÁN PLAČEK z Popradu
(flauta, klarinet, trúbka, husle, spev,
humor) na svadbách, narodeninách,
firemných akciách vo dvojici s harmonikárom alebo gitaristom. Doprava vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76
33, 0902 519 954.
10/17-R
SPOLOČNOSŤ AUTO GAMES
Slovakia hľadá čašníka/krupiéra
na plný úväzok s nástupom 2/2017,
ponúkaný plat 900 €/brutto. Životopis prosím poslať do 27.1.2017 e-mailom na adresu: petra.gutova@
autogames.sk
11/17-R
Hľadám miesto opatrovateľky
na 4 hod. denne pre dôchodcov zo
sídliska Západ v Poprade. Inf.: č. t.
052/772 83 47, 0918 232 741. 12/17-R

•

•
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Ak teda chceš porozumieť ľuďom, prestaň počúvať, čo hovoria.“
Antoine de Saint-Exupéry

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 25. januára má meniny Gejza, zajtra 26. januára Tamara,
v piatok 27. januára Bohuš, v sobotu 28. januára Alfonz, v nedeľu
29. januára Gašpar, v pondelok 30. januára Ema, Emma a v utorok 31. januára Emil.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 20. januára 2017
v Matejovciach s

Annou Palenčárovou,
90-ročnou

V piatok 20. januára 2017
v Spišskej Teplici s

Jarmilou Gažiovou,
56-ročnou

V sobotu 21. januára 2017
vo Veľkej s

Martinou Pažitnou,
37-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 25. januára 2017
o 12. hod. vo Veľkej s

Jozefom Diabelkom,
65-ročným

V stredu 25. januára 2017
o 13. hod. v Strážach s

Annou Slávikovou,
74-ročnou

V stredu 25. januára 2017
o 13. hod. v Spišskej Teplici s

Emou Šebestovou,
91-ročnou

•

Dopravné kontroly

MINULÝ týždeň v pondelok sa v ranných hodinách
na teritóriu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Poprade konala osobitná
kontrola so zameraním na
dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov, s dôrazom na vodičov
hromadnej prepravy osôb
a na dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi. Do
výkonu kontroly boli zaradení 10 policajti dopravnej
polície a poriadkovej polície.
MINULÝ týždeň v stredu bola na cestách Poprad-

•

ského a Levočského okresu
vykonaná kontrola na dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky nemotorovými
účastníkmi. Policajti sa zamerali najmä na používanie reflexných prvkov alebo
bezpečnostných odevov za
zníženej viditeľnosti chodcami a cyklistami, ale aj na
kontrolu zákazu požívania
alkoholu. Počas osobitnej
kontroly bolo zistených celkovo 31 priestupkov, pričom
v 8 prípadoch išlo o chodcov.
V blokovom konaní policajti
vyriešili 28 priestupkov a 3
priestupky boli riešené napomenutím.
(krp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 26. januára do 1. februára

Divoké vlny 2 - o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.50 hod., Všetko alebo
nič - o 17.50 hod. a o 20.20
hod., Detské kino - Spievaj
2D - o 13.20 hod. (hrá sa len
cez víkend), xXx: Návrat
Xandera Cagea 2D - o 15.40
hod., Spojenci - o 18. hod.,
Resident Evil: Posledná
kapitola 2D - o 20.40 hod.,
Zakladateľ - o 13.30 hod.

(hrá sa len cez víkend), Všetko alebo nič - o 15.30 hod.
(hrá sa len 31.1.) a o 16. hod.
(nehrá sa 31.1.), Miluji tě
modře - o 18. hod. (hrá sa
len 31.1.) a o 18.30 hod. (nehrá sa 31.1.), Rozpoltený o 20.30 hod. (nehrá sa 31.1.),
Artmax opera - Trubadúr priamy prenos - o 20.10 hod.
(hrá sa len 31.1.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Polícia objasnila lúpeže

Popradskí policajti zadržali muža podozrivého z lúpežného prepadnutia 93-ročnej ženy a 33-ročnej ženy na invalidnom
vozíku. Popradský vyšetrovateľ vzniesol
minulý týždeň obvinenie voči 41-ročnému
mužovi z obce Krížová Ves (okr. Kežmarok) pre zločiny lúpeže a porušovania domovej slobody.
Obe lúpeže sa odohrali v prvý januárový
týždeň tohto roku v Poprade. K prvej došlo 3.
januára, keď pod zámienkou poskytnutia vody
vošiel obvinený do bytu 93-ročnej Popradčanky. Za použitia násilia jej mal následne zobrať
z ruky dva prstene, z bytu doklady a hotovosť
10 eur. Škoda spôsobená prepadnutej žene

bola predbežne vyčíslená na 400 eur.
Druhá lúpež sa stala 6. januára, keď obvinený zazvonil na dvere 33-ročnej invalidnej
dôchodkyni na vozíku a pod zámienkou poskytnutia vody na zapitie liekov ju prehovoril, aby mu otvorila. Následne sa mal násilím
vtlačiť do bytu, pričom došlo k vzájomnému
zápasu, počas ktorého zhodil ženu z invalidného vozíka. Z bytu mal následne zobrať
čiernu tašku s dokladmi, peniazmi a mobilným telefónom. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 60 eur.
Obvinený muž bol vyšetrovateľom zadržaný. V prípade dokázania viny mu hrozí trest
odňatia slobody až na 12 rokov.
(krp)

Záchranári v horách

• V NEDEĽU pomáhali
horskí záchranári zranenej

skialpinistke v Malej Studenej doline v lokalite pod Veľkým hangom. Na mieste jej
poskytli prvú pomoc dvaja
záchranári, ktorí boli práve
v teréne. Z Téryho chaty im
jeden dobrovoľný záchranár
prišiel pomôcť aj so saňami
a po ošetrení ju spoločne začali transportovať smerom
k ústiu doliny. Oproti im išla
druhá skupina záchranárov
HZS zo Starého Smokovca.
Spoločne 23–ročnú pacient-

ku z Poľska transportovali do
Starého Smokovca, kde bola
odovzdaná privolanej posádke RZP.
V NEDEĽU bola HZS požiadaná o pomoc pre 34-ročného slovenského turistu,
ktorý si spôsobil poranenie
dolnej končatiny na turistickom chodníku medzi Rainerovou chatou a Hrebienkom.
Po príchode na Hrebienok
bola turistovi končatina zafixovaná a za pomoci snežného skútra bol prevezený
do Starého Smokovca a odo-

•

vzdaný privolanej posádke
RZP. V tom čase oznámila slovenská skialpinistka
úraz dolnej končatiny svojej
52-ročnej mamy vo Veľkej
Studenej doline. Ranenej sa
podarilo zostúpiť samostatne
na lyžiach do vrchnej časti
Húpačiek, kde ju do opatery
prevzali záchranári. Za pomoci snežného skútra a saní
pacientku dopravili na Hrebienok, odkiaľ pokračovali do
Starého Smokovca. Na ďalšie
ošetrenie odišla skialpinistka
samostatne.
(hzs)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 25. januára - Ekolekáreň - OC Forum,
štvrtok 26. januára - Avena, v piatok 27. januára - Zlatý had, v sobotu 28. januára Včela, v nedeľu 29. januára - Dr. Max - OC
Max, v pondelok 30. januára - Primula
a v utorok 31. januára - Victoria.
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia,
Avena: Karpatská 11, Zlatý had: Novomeské-

ho 3918, Včela: Tatranské nám. 1, Dr. Max OC Max: Dlhé hony 1, Primula: Dostojevského 12, Victoria: Drevárska ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nechajte
si niektoré
veci uležať v hlave. Iba tak dospejete k úspešnému výsledku.

Nečakaná
udalosť vás
inšpiruje, aby ste rozbehli nejaké
nové podnikanie.

Napriek vyčerpanosti
ešte v sebe nazbierate dosť síl,
aby ste určitý projekt doviedli do
zdarného konca.

Vaša intuícia vás bude
viesť správnym smerom. Pomôže
vám dobre sa rozhodnúť v nejakej
pracovnej záležitosti.

Bu d e te
chcieť stihnúť vybaviť alebo zrealizovať určitú záležitosť a nakoniec sa vám
to v poslednej chvíli podarí.

Dáte priechod svojmu hnevu, ale tým si veľmi nepomôžete. Naopak, situáciu ešte
vyhrotíte.

Krásne dni
budú pre
vás vzpruhou. Budete pociťovať
lásku a harmóniu.

Potešia vás
mladší rodinní príslušníci. Oznámia vám
niečo, na čo ste dlho čakali.

Redakciu novín

Budete
niečo dôkladne zvažovať. Ste naozaj na
rázcestí, preto by ste si mali spísať
všetky pre a proti.
Priveľa práce vás zaťaží, čo vám na nálade nepridá. To
sa nepriaznivo odzrkadlí v rodine.
Dostanete
sa do víru
spoločenských udalostí, ktoré vás
naplno pohltia.
Dočkáte
sa za niečo zadosťučinenia. Pre vás však
bude najväčšou odmenou obdobie pokoja.

POPRAD nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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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
jednoizbové byty v katastrálnom území Spišská Sobota v budove súp. č. 5263, postavenej na parcele č. KN-C 1637/2 o výmere spolu 139,73 m² priamym prenájmom za nájomné vo výške
minimálne 1,5 % obstarávacích nákladov na ich výstavbu/m2 za
účelom bývania. Doba nájmu je od 11. 2. 2017 do 28. 2. 2017.
Minimálna výška nájmu je určená v súlade s Opatrením MF SR
z. 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v
znení Opatrení z. 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 a Opatrenia z
1. decembra 2011 č. 01/R/2011 a s Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 202/2014 z 23. septembra 2014.
Bližšie informácie poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, prízemie,
č. dv. A005, e-mail: daniela.dluhosova@msupoprad.sk, tel. č.
052/7167246.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 3. 2. 2017 o
PP-10
12.00 hod.				
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. 				

Kultúrny kalendár na február 2017
Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Od 3. februára
Igor Piačka a Júlia Piačková
Územie - umenie, od 3 centimetrov do 3 metrov.
Výstava Územie - umenie má
ambíciu reprezentatívne predstaviť výtvarnú tvorbu akademických maliarov Igora a Júlie
Piačkovcov, a to v celej šírke ich
záujmu: od známkovej tvorby,
cez exlibris, grafické listy, knižnú ilustráciu až po veľkoformátovú maľbu - teda v duchu
podtitulu výstavy - Od 3 centimetrov do 3 metrov.
3. februára o 17. hod. - vernisáž výstavy, hudobný hosť:
Adriena Bartošová.
TatraBRICK FEST - unikátna
výstava stavebnice LEGA pre vekovú kategóriu od 3 do 99 rokov.

Dobrodružstvo pre malých
i veľkých od vystavovateľov
z celého Slovenska (architecture, castle, creator, city, friends,
star wars, technic).
6. februára o 15. hod. - vernisáž výstavy.
INÉ PODUJATIA
12. februára od 14. do 16. hod.
- Nedeľné tvorivé dielne na
tému Lego.
CYKLUS ODBORNÝCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN
UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
7. februára o 17. hod. - Náš
Majster Pavol - pri príležitosti roka Majstra Pavla z Levoče
(1517 rok ukončenia oltára
Majstra Pavla v Levoči). Prednášajúca PhDr. Mária Novot-

ná, riaditeľka SNM Spišské
múzeum v Levoči.
VILA FLÓRA,
STARÝ SMOKOVEC
Viola Krupová
Feeling happy :)
Výstava tzv. manipulovanej
fotografie, autorky žijúcej
v Dauhe.
Ide o recesiu z dnešného
„skratkovitého“ individualistického spôsobu života.
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie.
Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov.
Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranská knižnica Poprad

Podtatranská ul. č. 1
Celý február
Zbierka kalendárov MUDr. Jozefa Franka.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 10. februára
Farby v pohybe - výstava Ľubomíra Korenka.

Celý február
S knihou ma baví svet - 2. ročník
výstava výtvarných práce žiakov základných
škôl.

28. februára o 16.30 hod.
Mozaika Ruska - Irina Slaninková - Ruska žijúca na Slovensku.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum
v Poprade vo februári zatvorené. Otvorená bude len expozícia
v Spišskej Sobote utorok - piatok od 10. do 15. hod, v nedeľu
od 11. do 15. hod., v pondelok

www.muzeumpp.eu

a v sobotu je zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie,
Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Celý február
VLADIMÍR ZENTKO - Zimné tatranské obrazy.
Otvorené: pondelok - piatok od 9. do 12. hod. a od 13. do
15. hod.

GALÉRIA IGORA PANČUKA
Ul. 1. mája 234/6, Poprad

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov,
krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu
a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť
v čase úradných hodín na OÚ v
Gánovciach.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranské
osvetové
stredisko

Sobotské námestie
č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota
Celý február
RÓMSKA PALETA
- celoslovenská výstava výtvarných prác rómskych žiakov.
22. februára - Podtatranská
knižnica Poprad
Vansovej Lomnička
- 50. ročník v prednese poézie
a prózy dospelých.

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k
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Kamzíkom sa darí vďaka správne namiešanej chémii
Popradský
hokejový
klub vstúpil do aktuálnej
sezóny s novou víziou
a tímom ľudí, ktorých
prvoradým cieľom bola
stabilizácia. Bolo to neisté a turbulentné obdobie, mnohým sa
v úvode najvyššej súťaže nepozdávali
dosiahnuté výsledky A-tímu. Kamzíci sa po 17. kolách základnej časti
Tipsportligy pod vedením trénera
Petra Jonáka topili na dne tabuľky,
no náhle nastal zlom. Českého trénera vymenil perspektívny Marcel Ozimák, ktorý ako hokejový odborník
z Nitry odštartoval úspešné ťaženie
hneď v nasledujúcom kole víťazstvom
pod Zoborom práve nad Corgoňmi aktuálnym majstrom.
Vedenie HK Poprad od začiatku avizovalo budovanie perspektívnej značky. Systematická práca prináša svoje
ovocie v tomto období, kedy sa schyľuje
k play-off. Nelichotivé postavenie A-tímu v tabuľke je už minulosťou a niet
súpera, ktorému by Poprad nedokázal
vziať body. To najviac rezonuje v očiach
fanúšikov, ale klub sa príkladne stará
o celú pyramídu klubu. „Som rád, že neisté turbulentné obdobie je už za nami.
Správnou voľbou bola výmena trénera
a radi by sme sa šplhali ešte vyššie. Ľudia začínajú zapĺňať tribúny a preto
si myslím, že ideme správnou cestou,“

uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít
Jurinyi a pokračoval: „Dôvera sa získava ťažko. Každý má po zmenách nejaké
očakávania a vedenie musí dávať vyjadrenia, čo chce dosiahnuť. Nejde to však
hneď. Povedali sme si, že domáci hráči
majú prednosť a stále v tom pokračujeme.“ Ľ. Jurinyi kladne hodnotí zlepšenie vzťahov s podnikateľskou obcou
a teda dôležitými partnermi. „Začínajú
nám dôverovať a chcú nás podporovať.
Ide o silné spoločnosti, ktoré pôsobia pod
Tatrami a majú zvučné meno na Slovensku. Ako príklad uvediem nedávno
uzatvorenú zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Synot,“ skonštatoval.
Správne fungovanie klubu sa odráža priamo na výkonoch tímu na ľade.
Najmä domácim hráčom sa v Tipsportlige darí a dokážu sa predať. Filozofiou klubu je však vytvoriť kostru
tímu aj do budúcna a preto je snahou
tých najlepších v kabíne udržať. A nielen ich... „Nechcem predbiehať, ale budeme predovšetkým s domácimi hráčmi v priebehu dvoch mesiacov rokovať
o kontraktoch na novú sezónu. Radi by
sme naďalej spolupracovali aj s trénerskou dvojicou, ktorá tímu naordinovala
správny systém. Dali sme si však prvoradý cieľ, a to je play-off. Potom môžeme
riešiť návrhy ďalších zmlúv,“ vysvetľoval
Ľ. Jurinyi, ktorý chce budovať jednotnú
identitu klubu vo všetkých vekových

kategóriách.
Nový tréner, nové výzvy, nový systém
práce. Hneď po príchode trénerskej
dvojice Marcel Ozimák - František Štolc
ml. sa čosi v kabíne zmenilo. Boli to aj
hráčske rošády, ale predovšetkým začalo biť to povestné „popradské srdce“.
„Hlavnými strojcami úspechu sú samotní
hráči. Ich postoj a prístup k celému procesu je veľmi dobrý. Mužstvo napreduje
a hráči cítia, že to všetko má zmysel,“
povedal tréner HK Poprad Marcel Ozimák a dodal: „Hráči majú vytvorené
také podmienky, aby nemuseli myslieť
na iné bočné vplyvy. Klub sa o nich stará
a to je dostatočný komfort. Myslím si, že
Poprad momentálne patrí medzi kluby,
ktoré sú lídrami v organizácii, či chode
klubu.“ Popradský tréner sleduje stúpajúcu výkonnosť najmä popradských
odchovancov, no neobáva sa toho, že po
sezóne budú chcieť vystúpiť z dobre rozbehnutého vlaku. „Chlapci, ktorí majú
vytvorené dobré podmienky v domácom
prostredí nemajú dôvod odchádzať a dokazovať niečo niekomu v cudzom prostredí. Pracujeme koncepčne a chceme
káder stabilizovať,“ dôvodil tréner, ktorého by popradská hokejová verejnosť
najradšej videla na lavičke aj v ďalšom
období. „Niekedy nejde len o kontrakt, či
peniaze, ale aj o to, aby bol človek šťastný v pracovnom prostredí. Sú ponuky aj
z KHL, ale všetko ukáže čas. Premýšľam

nad tým, že tu ostanem, aby sme spoločne urobili niečo pre väčší úspech v Poprade,“ uzavrel Marcel Ozimák.
Výsledky: 40. kolo v piatok 20. januára MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK
Poprad 2:3 (2:2, 0:0, 0:1), góly Popradu: 3. Andreas Štrauch (V. Postnikov),
16. Patrik Svitana (V. Postnikov), 41.
Arne Kroták (M. Paločko, T. Troliga).
Predohrávka 42. kola v nedeľu 22. januára HK Dukla Trenčín - HK
Poprad 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), gól Popradu: 45. Patrik Svitana (S. Mlynarovič,
A. Štrauch).
Program: 41. kolo v piatok 27. januára o 17. hod. HK Poprad - HC
Nové Zámky.		
(ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre	B

1. Košice

43

23

8

2

10

148:91

87

2. B. Bystrica

42

25

3

4

10

142:95

85

3. Nitra

42

26

2

3

11

154:113 85

4. Žilina

43

19

4

4

16

137:122 69

5. HK Poprad

43

16

5

5

17

123:126 63

6. Zvolen

43

18

2

3

20

120:135 61

7. Martin

41

17

2

4

18

112:122 59

8. Trenčín

43

12

5

6

20

107:132 52

9. L. Mikuláš

42

13

5

2

22

112:136 51

10. N. Zámky

42

11

4

7

20

103:124 48

11. SR 20

20

2

0

0

18

20:82

6

Futbalisti v Čechách valcovali Basketbalistky s novou posilou

Popradskí futbalisti
budú
mať
zimnú
prípravu o niečo pestrejšiu.
V českej verzii Zimnej Tipsportligy počas víkendu
spečatili postup do Final
Four zo skupiny D víťazstvami nad poľským tímom
Bielsko-Biała a domácim
MFK Frýdek-Místek. Minulý týždeň v utorok dokázali
v inom prípravnom zápase
remizovať na pôde prvoligistu z Podbrezovej 1:1.
Futbalistom FK Poprad
sa zatiaľ v hernej príprave
na jarnú časť II. ligy Východ
darí. Ešte začiatkom januára
odštartovali účasť v skupine
D českej Zimnej Tipsportligy
víťazstvom nad Vítkovicami 4:2 vo Frýdku-Místku. V
druhom prípravnom zápase
remizovali minulý týždeň
s Podbrezovou 1:1, v základnej zostave už aj so Stanislavom Šestákom. Jediný gól
hostí zaznamenal Kúkoľ.
V piatok cestovali Popradčania opäť do Frýdku-Míst-

ku, kde porazili poľského
účastníka zimného turnaja
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 dvoma gólmi Bilasa. Na druhý deň oskalpovali modro-bieli rovnakým
výsledkom aj domáci tím
po góloch Maťaša a Šašinku
a bez straty bodu si vybojovali postup do Final Four.
Poprad si tak spestrí prípravu, a to semifinálovým duelom na umelej tráve v Mladej
Boleslavy v sobotu 28. januára o 13.30 hod. proti Pardubiciam a o deň neskôr sa
predstaví buď v zápase o tretie miesto o 11. hod. alebo vo
finále o 13.30 hod.
Popradu sa tak naskytla
príležitosť absolvovať komplexné herné sústredenie
v Čechách, nakoľko v stredu 1. februára pocestujú do
Ostravy, kde ich súperom
bude o 15. hodine domáci
tím FC Baník. Z pôvodnej
ponuky prípravných zápasov
FK Poprad vplyvom daných
okolností vypadol sobotňajší
duel s Martinom v Tatranskej Lomnici.
(ppv)

Basketbalistky
BAM Poprad
odohrali v sobotu zápas 16.
kola na domácej palubovke proti Nitre.
Už aj s novou posilou na pivote - Evou Filičkovou dokázali zvíťaziť 75:58. V 17.
kole majú Popradčanky
voľný žreb.
Eva Filičková (na foto vľavo)
prišla pod Tatry z Cassovie
Košice, ktorá sa pre finančné
problémy zo súťaže odhlásila.
21-ročná rodáčka zo Starej
Ľubovne prispela k triumfu
nad Nitrou štyrmi bodmi, ale
s novým prostredím sa stále
len zoznamuje. „Mám to blízko domov a som rada, že som
dostala túto príležitosť. V Cassovii som odohrala asi sedem
rokov, takže mi bolo ľúto, ako
to tam dopadlo,“ skonštatovala E. Filičková.
S odstúpením Cassovie Košice zo súťaže nastávajú zmeny po ukončení základnej
časti extraligy. Ak si Poprad
ustráži piate miesto v tabuľke, nebude súčasťou nad-

stavbovej skupiny o 1. až 5.
miesto, ale predstaví sa v novovytvorenej skupine o 5.
až 8. miesto. „Keby Cassovia
neodstúpila, mali by sme isté
piate miesto do play-off. Takto
si svoje umiestnenie budeme
musieť ešte vybojovať,“ uviedol tréner BAM Poprad Milan Černický, ktorý bol s hrou
svojich proti Nitre spokojný. „Nitra hrala agresívne,
my sme si ustrážili začiatok
druhého polčasu. Pod košom
nám pomohla nová hráčka klasická pivotka Eva Filičková,“ hodnotil M. Černický.
Výsledok: 16. kolo v sobo-

tu 21. januára BAM Poprad
- BKM Junior UKF Nitra
75:58 (17:15, 25:18, 13:12,
20:13), najviac bodov BAMP:
Katarína Petríková a Zuzana
Ivančáková - 17.
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
Z

V

P	B

1. Piešťany

13

12

1

25

2. GA Košice

12

11

1

23

3. Šamorín

13

8

5

21

4. Ružomberok

12

8

4

20

5. BAM Poprad

13

5

8

18

6. B. Bystrica

13

4

9

17

7. Nitra

12

1

11

13

8. Slovan BA

12

1

11

13
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Blíži sa svetový hokejový sviatok

Už o necelé tri mesiace privítajú mestá Poprad a Spišská
Nová Ves svetový šampionát
hokejistov do 18 rokov (13. 23. apríla 2017). Majstrovstvá
sveta tejto vekovej kategórie
sa na Slovensko vracajú po
dlhých 15 rokoch, naposledy
sa konali v roku 2002 v Piešťanoch a Trnave.
Organizátori zvolili tieto
dve mestá kvôli vybudovanej
infraštruktúre, štadiónom na

zodpovedajúcej úrovni a napokon samotnej lokalite, ktorá ponúka vhodný relax a výlety do Tatier pre všetkých
fanúšikov. Tatry a Spiš chcú
prezentovať pred svetom ako
peknú súčasť Slovenska a registrujú aj záujem svetových
televíznych spoločností. V
súvislosti so šampionátom
oslovili aj viacerých bývalých
slovenských hokejistov, aby
podporili túto akciu a svoj-

imi skúsenosťami pomohli
hráčom či trénerom domáceho výberu. Ambasadárom
podujatia sa stal majster sveta
z roku 2002 a jeden z najlepších obrancov slovenskej histórie Ľubomír Višňovský.
Na turnaji sa predstaví desať
tímov, v Poprade uvidia fanúšikovia okrem domácej reprezentácie aj výber Kanady, úradujúcich majstrov sveta Fínov,
hráčov Lotyšska a Švajčiarska.

V Spišskej Novej Vsi nájdu
domáce prostredie Česi, Bielorusi, Rusi, Švédi a reprezentanti USA. Z každej skupiny
postúpia do vyraďovacej fázy
štyri najlepšie tímy. Štvrťfinále
je naplánované na 20. apríla,
súboje o medaily sú na programe cez víkend 22. a 23. apríla.
Organizačný výbor sa snažil vstupenky rozložiť do viacerých fáz, a teda budú mať
rastúcu hodnotu. Od 19. ja-

nuára sú v ponuke denné balíčky na základnú časť v cene
5 eur, štvrťfinále a semifinále
7 eur a za súboj o bronz a finále zaplatia diváci 9 eur. Čím
bližšie k šampionátu, tým sa
ešte ceny mierne zvýšia a neskôr prídu na rad aj vstupenky na jednotlivé zápasy.
Slovenskí
reprezentanti
odohrajú v generálke na MS
10. apríla v Poprade duel so
švédskymi rovesníkmi. (ppp)

All Star Víkend v Poprade

Vedenie Tipsportligy zverejnilo
nomináciu hráčov na All Star víkend, ktorý sa uskutoční v sobotu
28. a v nedeľu 29. januára v Poprade.
Vrcholom podujatia bude nedeľňajší súboj tímov vedených manažérmi Petrom Bondrom a Miroslavom Šatanom.
Obaja manažéri si v sobotu budú
vyberať hráčov v drafte a k dispozícii
bude aj trio Popradčanov - obranca Radoslav Suchý a útočníci Marek
Zagrapan a Arne Kroták. V internetovom hlasovaní si fanúšikovia zvolili
za kapitánov oboch tímov Ladislava
Nagya z Košíc a popradského matadora Arneho Krotáka. Zmeny nastali
v nominácii, keď Martina Cibáka a
Richarda Stehlíka nahradili Tomáš
Surový a Matúš Sukeľ.
V nedeľu nebude chýbať bohatý
program, ktorý štartuje už o 13. hod.
pred zimným štadiónom, samotný
zápas prešpikovaný súťažami zručností a tiež súťažami pre divákov sa
začína o 16. hod.
V sobotu zavítajú do obchodného
centra Forum na námestí všetci traja
nominovaní kamzíci spoločne so
šéfom Tipsportligy Richardom
Lintnerom. Počas
a u t o g r a m i á d y,
ktorá sa uskutoční o 14. hodine
v eventovej zóne
na prízemí, budú

mať fanúšikovia možnosť okrem
podpisov vyhrať aj vstupenky na zápas All Star.
Nominácia na All Star víkend
2017:
Brankári: Jason Bacashihua (B.
Bystrica), Lars Volden (Trenčín)
Obrancovia: Mathew Maione (B.
Bystrica), Martin Dudáš (Košice), Jameson Milam, Branislav Mezei (obaja
Nitra), Fredrik Sandgren (N. Zámky),
Radoslav Suchý (HK Poprad), Daniel Brejčák (Žilina)
Útočníci: Dávid Buc, Jordan
Hickmott a Tomáš Surový (B. Bystrica), Ladislav Nagy, Jiří Bicek (obaja Košice), Jozef Stümpel, Matúš
Sukeľ (obaja L. Mikuláš), Patrik
Koyš, Radomír Heizer (obaja Martin), Marek Slovák, Judd Blackwater (obaja Nitra), Kamil Brabenec (N.
Zámky), Marek Zagrapan, Arne
Kroták (obaja HK Poprad), Marek Hecl, Oliver Pataky (obaja HK
Orange 20), Marcel Hossa (Trenčín), Marek Hovorka, Štěpán Novotný (obaja Žilina), Radovan Puliš,
Pavel Klhůfek (obaja Zvolen) (ppv)

Krátko zo športu

líšky zví•ťaziliPOPRADSKÉ
v piatok 20. januára na

domácom ľade v rámci 12.
kola celoštátnej fázy základnej časti ženskej hokejovej
extraligy nad Zvolenom 5:2
a naďalej v súťaži kraľujú
bez prehry. Najbližšiu nedeľu cestujú Popradčanky do
poľskej Krynice, kde sa o 19.

hod. stretnú s domácim celkom MKHL KTH Krynica Zdrój.
V NEDEĽU 22. januára
sa v Aréne Poprad uskutočnil Zimný halový turnaj futbalistov do 12 rokov. Poprad
reprezentovali dve družstvá,
ktoré súperili so špičkovými klubmi z východného

•

Najúspešnejší športovci PSK

Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho
kraja za rok 2016 prevalcovali zlatí
olympionici.
Bratranci Ladislav a Peter Škantárovci pochádzajúci zo Spišskej
Starej Vsi boli jednoznačnými favoritmi. V 14-ročnej histórii oceňovania to bolo len po druhýkrát,
čo si titul top športovca odniesol
olympionik, no zaslúžene. Rok
2016 bol vrcholom doterajšej kariéry vodných slalomárov, v ktorej získali tri celkové prvenstvá
v Svetovom pohári, osem medailí
z majstrovstiev sveta a 13 medailí
z majstrovstiev Európy. Pri svojej premiére pod piatimi kruhmi
v brazílskom Rio de Janeiro ovládli
bratranci Škantárovci celú súťaž a
stali sa olympijskými víťazmi.

a stredného Slovenska, ale
aj s rovesníkmi z poľského
Zakopaneho. Zvíťazili mladí
Košičania, Popradčanom sa
ušla zemiaková medaila.
V SOBOTU 28. januára sa v Aréne Poprad od 8.
hod. odohrá futbalový halový turnaj O pohár primátora
mesta Poprad pre kategóriu
hráčov U15. Okrem troch
tímov FK Poprad sa turnaja
zúčastnia aj starší žiaci z Le-

•

Čerešničkou na torte je ocenenie
pre hendikepovaných športovcov
- Samuela Andrejčíka a Michaelu
Balcovú pochádzajúcu z Popradu,
ktorí takisto v Rio de Janeiro získali paralympijské zlato v športe
boccia. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov PSK za rok 2016
sa konalo minulý týždeň vo štvrtok
v Prešove.
Medzi najlepších športovcov sa
zaradil aj dlhoročný slovenský biatlonový reprezentant Martin Otčenáš
z Tatranskej Štrby pôsobiaci v Dukle
Banská Bystrica, či Soňa Vnenčáková z Atletického oddielu vo Svite.
Internetové hlasovanie prinieslo
v 14. ročníku víťazstvo pre karatistku Alexandru Katarínu Sekelskú zo
Starej Ľubovne.		
(daj)

voče, Plavnice, Liptovského
Hrádku, Rožňavy a Kežmarku.
BASKETBALISTI BK
Iskra Svit prehrali minulý
týždeň v stredu na domácej
palubovke s vedúcimi Košicami 79:94, v sobotu následne nestačili ani domácu
Handlovú, ktorej podľahli
84:95. Už dnes sa predstavia
v Bratislave proti Karlovke,
v piatok 27. januára privítajú

•

o 18. hod. v Iskra Aréne BK
04 AC LB Sp. N. Ves.
ŠPORTOVÝ klub Zemedar Poprad - Stráže trénuje
počas zimy so žiakmi a žiačkami r. n. 2002 až 2008 vždy
v piatok o 16. hod. v telocvični ZŠ v Spišskej Sobote. Tréneri by radi privítali ďalších
záujemcov o futbal, ktorí sa
môžu informovať u pána
Ladislava Majerčíka na t. č.
0904 306 904.
(ppv)

•
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Športová olympiáda mesta Poprad je unikátom

Nezadržateľne klope na dvere.
Športová olympiáda mesta Poprad (ŠOMP) štartuje 1. februára. Jej dvadsiata druhá kapitola
bude v rámci celého Slovenska
jedinečná.
Jedno z vrcholných športových
podujatí organizovaných mestom
Poprad sa v roku 2017 oblečie do
nových šiat. „Olympiáda je vo svete
všeobecne overená značka. Tá popradská pozostáva zo zimnej a letnej časti, pričom jej leitmotívom je,
aby sa naše deti čo najviac hýbali,“ rozhovoril sa referent mládeže a športu a zároveň koordinátor
Športovej olympiády mesta Peter
Procházka, ktorý prebral štafeto-

vý kolík organizovania akcie po Jozefovi Pavlíkovi.
„Jožko Pavlík zabehol v roku
2008 dobre fungujúci model.
Svedčia o tom čísla, ktoré na
príklade vlaňajška hovoria,
že sa do olympiády zapojilo
všetkých štrnásť základných
škôl v meste. Len zimnej časti sa pritom zúčastnilo vyše
päťsto detí,“ informoval P.
Procházka.
Mesto chystá v tomto roku
novinku. „Je ňou zaradenie
sánkovania do programu
popradskej olympiády. Podarilo sa nám dohodnúť so Slovenským zväzom sánkarov
a deti tak dostanú príležitosť
zasúťažiť si v ľadovom koryte Sánkarského trenažéra v Starom
Smokovci. Ide o jediné zariadenie
svojho druhu na Slovensku, čo zároveň znamená, že Poprad je jediným
mestom republiky, ktoré pre svoje
deti takéto súťaže organizuje,“ zdôraznil P. Procházka. Balík športov
sa v zimnej časti rozširuje zo šesť na
sedem. „Myslím, že i v komplexnos-

ti a zabezpečení chodu celej Športovej olympiády sme slovenská špička.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať
za spoluprácu všetkým partnerom,
bez ktorých by organizácia ŠOMP
možná nebola,“ uzatvára Procházka
z Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad.
Program ŠOMP: v stredu 1. feb-

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Kukučínova 483/12, Poprad

O knihy z vydavateľstva IKAR
Redakcia Novín Poprad pripravila pre čitateľov súťaž o dve zaujímavé
knihy z vydavateľstva IKAR. Súťažiť sa
bude o knihu s názvom Keď láska zabíja, ktorej autorkou je Adriana Macháčová. Je o živote, do ktorého zasiahla
nevera ako prudká živelná pohroma.
Následky rozchodu nikto nepredvídal

Kupón

a do osudovej hry však nečakane vstúpi ešte aj ďalšia žena. Ďalšia kniha je
od známej autorky Danielle Steel. Má
názov V utajení. V napínavom a psychologicky prepracovanom príbehu
sa autorka tentoraz zamerala na osudy
dvoch silných osôb, ktoré si aj napriek
tvrdým životným skúškam zachovali
čistú dušu a schopnosť milovať.
Ak máte záujem vyhrať jednu z uvedených kníh, stačí vystrihnúť kupón,
ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať
ho do redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do pondelka 30. januára 2017.
Mená dvoch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 1. februára 2017. (ppš)

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

ruára - bowling od 8.30 hod. (Citybowling centrum ZOC Max),
sánkovanie od 9.45 hod. (sánkarsky
trenažér v Starom Smokovci), rýchlokorčuľovanie - shorttrack od 10.
hod. (zimný štadión). Vo štvrtok 2.
februára - beh na lyžiach, lyžovanie
a snowboard obrovský slalom od 10.
hod. (Snowpark Lučivná).
(ppp)

DEŇ
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