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V týchto dňoch ožíva vzácny archívny dokument

Dnes majú občania Popradu sviatok - 760 rokov prvej písomnej zmienky o Poprade a Spišskej Sobote
Bohatý stredoveký archívny
dzajúc zo Sobotného trhu (Foro
materiál uchovaný v popradSabati - Spišskej Soboty) na cesskom archíve skrýva mnotu, vedie cez hradný kopec, klesá
hé tajomstvá. Dozvieme sa z
k potôčiku Melpotok, odkiaľ sa
neho o živote našich predkov,
otáča k Sasom z Popradu (Saxones de Poprad) na lúke a od
ale aj o tom, čo sa nachádzalo
tejto lúky sa tiahne potokom do
na miestach, kde teraz stojí
močiara, odkiaľ smeruje na zamoderné mesto pod Tatrami čiatok a vracia sa na hranicu
POPRAD.
vpredu menovanú.“ Kráľ vydal
Medzi najstaršie a najvzácnejšie archívne dokumenty viažuce
túto listinu na pamiatku a večnú platnosť a potvrdil ju dvojisa k histórii nášho mesta patrí
tou pečaťou. Listina je datovaná
listina kráľa Bela IV. zo 16. marca 1256, v ktorej sa po prvýkrát
takto: „Dané rukami magistra
spomínajú Poprad a Spišská SoSmaragda, stoličnobelehradskébota. Listina sa zachovala v odho prepošta, vicekancelára napise Spišskej Kapituly zo 16. dešej kancelárie, roku Pána 1256,
cembra 1314. Takýto zachovaný
XVII. kalendy aprílové (16. marca), v dvadsiatom prvom roku
prameň spravidla iba dokazuje,
nášho panovania.“
že v čase vydania už spomínané osady existovali, iné doklady
Takto získali naše súčasné
o ich vzniku nemáme.
mestské časti Poprad a Spišská
Listina Bela IV. zo 16. marca 1256, zachovaná v odpise Spišskej Kapituly z roku 1314. Sobota svoj „rodný list“ a oslaO čom hovorí vzácna listina?
„Bela, z Božej milosti kráľ Uhor- zdrav v mene Spasiteľa všetkým, mu synovi Filovi v zemi „Sceek“ tri vujú už 760. narodeniny.
ska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, ktorí budú čítať túto listinu. Dáva poplužia zeme...“ V metácii (opise
Božena Malovcová
Srbska, Haliče, Vladimírska, Ku- ňou všetkým na vedomie, že daruje darovaného územia) sa uvádza:
Štátny archív v Prešove,
mánska a Bulharska, zasiela po- svojmu vernému poddanému Filov- „Prvá hranica začína na lúke vychápracovisko Archív Poprad

Rekonštrukcia múzea počíta aj s amfiteátrom

Podtatranské múzeum
v Poprade je plné stavebných a montážnych pracovníkov už celý jeden rok.
Rozsiahla rekonštrukcia
stále prebieha a pre objektívne príčiny je termín
ukončenia posunutý. Hovorili o tom zainteresovaní
na štvrtkovom kontrolnom dni.
Za stavebný dozor zhodnotil aktuálny stav Martin
Mrava. „Posilnili sme kapacity, ktoré boli v poslednom
štvrťroku obmedzené, na-

koľko malo dôjsť k zmene
prezentácie hrobky a niektoré práce boli pozastavené.
Prezentácia nakoniec nebola
zmenená, pretože reštaurátori nesúhlasili s tým, aby
bola použitá výsuvná plošina. Projekt ostal pôvodný,
ale sme trochu v sklze.“ Marián Husovský ako zástupca
zhotoviteľa považuje menšie
prekážky za bežné. „Vždy sa
počíta s menšími komplikáciami. Zmena nastala v tom,
že pri výkopových prácach sa
našla stará studňa a pamiat-

kari trvajú na tom, aby bola
zreštaurovaná.“
Architekt Jozef Kužma prišiel v januári s pozmeneným
návrhom projektu. „Pôvodný
projekt sa týkal len objektu
hrobky a rekonštrukcie múzea, no došlo k názoru, že
ľudia by mali mať možnosť
dotknúť sa hrobky. Tá mala
vystúpiť z podzemia. Nebolo to odporučené zo strany
reštaurátorov, takže sme sa
vrátili k pôvodnému riešeniu doplnenému o studňu,
ktorá sa našla a tiež sme

pridali vonkajšie objekty ako
sadové úpravy, chodníky,

osvetlenie a úpravu vstupu.“

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

do 18. marca
•2016ODmajú15.stredoškoláci
riad-

ny termín písomnej formy
maturitnej skúšky v školskom
roku 2015/2016.
Zhromaždenie Klubo Sobotčanov sa uskutoční
dnes 16. marca o 17. hod. v KS
na Sobotskom námestí 26.
ZASTÚPENIE Európskej
komisie a 12 regionálnych
informačných centier Europe
Direct vyhlasujú tento rok už
jedenásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.
Súťaž je určená študentom
druhých a tretích ročníkov
gymnázií a stredných odborných škôl. Prihlášky tímov z
jednotlivých škôl je možné
posielať do 18. marca 2016
regionálnym infocentrám Europe Direct.
POPRADČANKA Zuzana
Kollárová napísala knihu s názvom Dr. Michal Guhr Lekár
srdca a duše, ktorá bola slávnostne uvedená do života 14.
marca v Tatranskej Polianke.
DIVOKÉ historky vodácke budú prezentované v rámci ďalšieho cestovateľského
stretnutia v art café Groteska
v Poprade dnes 16. marca
o 19. hod.
OKRESNÉ kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční zajtra
17. marca v Podtatranskej
knižnici.
ZAJTRA 17. marca o 19.
hod. sa bude v Kinoklube
Film Európa v Tatranskej galérii premietať film s názvom
Rodinka Bélier.
ODBORNÁ
prednáška
z dejín umenia a kultúry Spiša
na tému Spišský Oxford, gymnázium (1642 – 1918) v budove
kláštora v Podolínci sa uskutoční zajtra 17. marca o 17. hod.
v Tatranskej galérii. Prednášať
bude Jan Skłodowski.
OD 18. marca bude v Tatranskej galérii inštalovaná
výstava fotografií YARA M.
Kupča zachytávajúca spomienku na autorovo detstvo
a súčasne prejavujúca úctu
posledným gazdom. Vernisáž
sa uskutoční o 17. hod.
VEĽKONOČNÉ tvorivé diele na tému Netradičné-tradičné
ozdoby Veľkej noci sa uskutočnia v nedeľu 20. marca od 14. do
16. hod. v Tatranskej galérii.
V KLUBE zdravia vo
Veľkej na Ul. Fraňa Kráľa bude v utorok 22. marca
prednáška na tému Jeden
za všetkých.
(ppš)

•
•

•

•

Primátor Popradu absolvoval v Krakove niekoľko rokovaní

Primátor Poprad Jozef
Švagerko navštívil minulú
stredu Krakov. V spoločnosti slovenského diplomata
v Krakove Adriána Kromku
a viceprimátora Pavla Gašpera absolvoval viacero pracovných rokovaní, ktorých
cieľom bolo nadviazanie
resp. zintenzívnenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach - v
cestovnom ruchu, doprave,
školstve a hospodárstve.
Primátora mesta Poprad
prijal vojvoda Malopoľského
vojvodstva Jozef Pilch. Najväčšou výzvou pre Krakov a
celé vojvodstvo je v aktuálnom
roku návšteva pápeža Františka v Čenstochovej a jeho účasť
na Svetových dňoch mládeže
Krakov 2016. V Krakove sa
pripravujú na príchod 2,5 milióna mladých ľudí z celého
sveta. „Ponúkol som vojvodovi
pomoc v podobe tímov dobrovoľníkov, ktorí pripravovali celoslovenské stretnutie mládeže
P-15 v Poprade. Naopak vojvoda nás požiadal o spoluprácu

pri informovaní občanov nášho
mesta i regiónu o všetkých nevyhnutných organizačno - bezpečnostných opatreniach, ktoré
návšteve pápeža v Poľsku budú
predchádzať,“
informoval
primátor. „Svetové dni mládeže budú nielen príležitosťou
stretnúť sa s pápežom, ale tiež
navštíviť malebné kúty Tatier
na poľskej i slovenskej strane.
Kroky pútnikov môžu potom
zhodne so stopami Svätého
Otca Jána Pavla II. pokračovať
na Slovensko,“ doplnil vojvoda
J. Pilch. Vzťahy Malopoľska
s mestom Poprad by tak vďaka spoločnému úsiliu mohli
prispieť k lepšej organizácii a
priebehu júlového stretnutia
pápeža Františka s pútnikmi.
Dôležité rokovania absolvoval primátor Popradu aj s
prezidentom Poľsko- slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory Piotrom Cebulskim.
Ten ho informoval o prebiehajúcich rokovaniach medzi
poľskými firmami a spoločnosťami z Popradu, ktorých
výsledkami by už čoskoro

•
•
•

•

•

•

Primátor rokoval aj s prezidentom Poľsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Piotrom Cebulskim (na foto vpravo).			
FOTO - Marián Galajda

Primátora Popradu prijal vojvoda Malopoľského vojvodstva
Jozef Pilch (na foto tretí sprava). Na stretnutí sa zúčastnil spolu s viceprimátorom Pavlom Gašperom a za účasti konzula Generálneho konzulátu SR v Krakove Adriána Kromku.

mohli byť aj prvé kontrakty.
Rovnako dôležitá bola i informácia o pripravovaných
možnostiach podpory cezhraničnej hromadnej dopravy,
o ktoré sa primátor Popradu
zaujímal. „Verejná doprava
medzi Popradom a Zakopaným či Krakovom je jedným z
dôležitých predpokladov pre intenzívnejšie vzájomné spoznávanie obyvateľov našich miest
a regiónov,“ doplnil J. Švagerko. P. Cebulski ďalej požiadal
samosprávu o sprostredkovateľskú pomoc pri vzájomných
rokovaniach ďalších poľských
a popradských obchodných
partnerov. Primátor prisľúbil
komore v tomto smere plnú
podporu.
Prezentácia Popradu ako
destinácie cestovného ruchu,
predstavenie remeselníkov z
nášho mesta a regiónu, ako
aj prezentácia tradičných
popradských potravín boli
predmetom rokovaní s Jozefom Spiszakom, riaditeľom
krakovskej Nadácie ľudového umenia Cepelia. Nadácia,

ktorá každoročne v centre
Krakova organizuje medzinárodné trhy ľudového umenia,
ako aj prezentáciu turisticky
atraktívnych regiónov, ponúkla mestu možnosť účasti a
bližšej spolupráce.
Stretnutia primátora Popradu organizačne zabezpečil
Generálny konzulát SR v Krakove, kde sa primátor stretol
aj s generálnym konzulom
Ivanom Škorupom. „Sme
pripravení aj takouto formou
podporovať naše regióny a samosprávy pri nadväzovaní
a rozvoji slovensko-poľskej spolupráce. Verím, že spolupráca
Popradu s poľskými partnermi
naberie na intenzite a bude
prospešná pre obe strany,“
informoval konzul Adrián
Kromka. Ďalším konkrétnym
výsledkom vzájomnej spolupráce by mala byť aj konferencia o cestovnom ruchu a
podnikaní, ktorú pripravuje
už na jeseň konzulát v spolupráci s mestom Poprad a ďalšími partnermi na Slovensku
a v Poľsku.
(mag)

Popradskí piataci uspeli v celoslovenskom testovaní

Koncom novembra sa v
našich základných školách
prvýkrát uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov
5. ročníkov v materinskom
jazyku a v matematike.
Testovanie 5 malo overiť a zistiť stav vedomostí a
zručností žiakov a získanie
objektívnych informácií o
výkone žiakov pri vstupe na
vzdelávací stupeň ISCED 2 z
testovaných predmetov (pri
prechode žiakov z primárneho vzdelania na nižšie stredné vzdelanie - teda z prvého
stupňa na 2. stupeň). Zároveň
malo testovanie poskytnúť
spätnú väzbu školám o pripravenosti žiakov na tento
prechod a následne pomôcť

pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Výsledky sú zároveň
veľmi dôležitou správou pre
riaditeľov škôl, ktorým by
mali pomôcť zistiť úroveň
1.stupňa svojich škôl a hľadať

opatrenia na zlepšenie tohto
stavu. Testovanie piatakov
totiž predstavuje prirodzenú
vzorku žiakov bez skreslenia
spôsobeného odchodom najlepších žiakov do iných škôl

priemer

matematika

slovenský
jazyk

Spojená škola, Letná ulica

76,76

76,85

76,67

ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa

72,46

71,93

72,98

ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica

72,31

70,00

74,61

ZŠ s MŠ, Komenského ulica

70,54

69,94

71,13

ZŠ s MŠ, Francisciho ulica

69,74

69,25

70,23

ZŠ s MŠ, Tajovského ulica

66,16

65,86

66,46

ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica

65,17

63,66

66,67

ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica

63,94

65,01

62,86

ZŠ s MŠ, Jarná ulica

63,42

63,81

63,02

POPRAD

68,94

68,48

69,40

vo vyšších ročníkoch. Testovanie prebiehalo písomnou
alebo elektronickou formou.
Celoslovenský
dosiahnutý
priemer predstavuje 64,3%, v
matematike 62% a v slovenskom jazyku 66,6%. „Školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poprad dosiahli z tohto pohľadu nadpriemerné
výsledky. Celkový priemer
bol 68,94%, v matematike
68,48% a v slovenskom jazyku
69,40%. Naši piataci sú teda
o 4,6% nad celoslovenským
priemerom,“
informovala
vedúca odd. školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. Jednotlivé
školy pritom dosiahli aj lepšie výsledky (podrobnosti
v tabuľke).
(mag)
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Tragické udalosti holokaustu si treba pripomínať

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Nadácia otvorenej
spoločnosti a Tatranská galéria v Poprade usporiadajú
podujatie Stopy života, venované pamiatke obetí prvého transportu židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Auschwitz z popradskej železničnej stanice. Pietna spomienka a položenie vencov pri pamätnej
tabuli obetí holokaustu na železničnej stanici v Poprade
sa uskutoční v pondelok 21. marca o 16. hod.
V Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ul. v Poprade

pri tejto príležitosti otvoria 21. marca o 17. hod. výstavu
Anny Hausovej Prach si a v prach sa obrátiš. Potrvá do
13. apríla.
V nedeľu 20. marca o 18. hod. sa v TG uskutoční koncert kapely Simcha, ktorá sa venuje interpretácii klezmerovej hudby v hebrejčine a jazyku jidiš.
Tragické udalosti holokaustu si treba pripomínať ako
memento zvlášť v čase, kedy sa na Slovensku objavujú
neonacistické tendencie.			 (ppm)

Najmenší čitatelia v knižnici

V Poprade pribúdajú najmenší
čitatelia. Podtatranská knižnica
venuje celý marec zápisom prvákov. Do priestorov pobočky Juh
I – Výkrik zavítali vo štvrtok 10.
marca žiaci 1. B triedy zo ZŠ na Tajovského ulici.
„Na všetkých prvákov sa vždy
veľmi tešíme a snažíme sa scenár
obmieňať. Prváci sa vždy tešia na
divadlo a tak aj tentokrát to malo
tak trochu dramatickú podobu.

Privítala ich knihovníčka Danka
zo známej rozprávky Danka a Janka,“ povedala knihovníčka Podtatranskej knižnice Lenka Bordáčová Chladoňová. „Zápis bol
dojímavý a deti z neho majú krásny zážitok. V rámci školského klubu čítame veľa rozprávok. V tomto
týždni sme si čítali o Malej morskej
panne, prezerali sme si ilustrácie,
hovorili sme o tom, kto je ilustrátor a ako sa má s knihami zaob-

chádzať,“ dodala vychovávateľka
Školského klubu v ZŠ Tajovského
Božena Môciková.
Po krátkom programe sa deti rozbehli medzi regály a s nadšením si
vyberali svoje obľúbené knižky.
„Dozvedela som sa, že z kníh sa
nesmie nič vystrihovať a nesmú sa
trhať,“ prezradila Linda Vlčková.
„Do knižnice budem chodiť aj každý deň, ak sa bude dať,“ doplnil ju
Jakub Vaško.		
(mav)

•

VERNISÁŽ výstavy Čapkovci
a Slovensko sa uskutoční 21. marca
o 16.30 hod. v Podtatranskej knižnici. Podujatie otvára cyklus podujatí
k 100. výročiu vzniku spoločného
štátu Čechov a Slovákov v roku 1918.
KLUB filatelistov v Poprade usporiada v sobotu 19. marca od 7. do 12.
hod. v priestoroch SOŠ na Okružnej
ul. 25 Popradskú zberateľskú burzu.
Na svoje si prídu zberatelia známok.
pohľadníc, mincí, bankoviek atď.
DRUHÁCI zo Základnej školy na
Komenského ul. v Poprade pri príležitosti MDŽ pripravili minulý týždeň
pre členov Denného centra Limba
v Poprade tanečno-spevácke vystúpenie. Na záver obdarovali babičky vlastnoručne vyrobenými pozdravmi.
1 500 kuchárov z 5 kontinentov
bude v pondelok 21. marca v rámci celosvetového projektu Goût de
France/Good France 2016 vzdávať
hold francúzskej kuchyni a pripraví
spolu 1 500 unikátnych slávnostných
menu. V spolupráci s Francúzskym
veľvyslanectvom na Slovensku je medzi 14 slovenskými šéfkuchármi aj
tatranský šéfkuchár Peter Pikovský,
ktorý v Grandhoteli v Starom Smokovci pripraví večeru inšpirovanú
francúzskou kuchyňou.
DETI si zaslúžia prostredie plné
inšpirácie. Spoločnosť Procter &
Gamble v spolupráci so sieťou predajní dm drogerie markt štartuje už piaty ročník projektu Každým nákupom
pomáhate, ktorý potrvá do 31. marca
2016. Popradské materské centrum
môžete podporiť svojím hlasom na
pomahamemc.sk. Víťazné centrum
získa príspevok 1 000 €.
VO Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči včera 15. marca
slávnostne otvorili nové pracovisko
magnetickej rezonancie.
OCHRANÁRI nadviazali po
takmer dvoch mesiacoch kontakt s
orlicou Aničkou. Letoví dispečeri
Správy TANAP-u pátrali po Aničke 54 dní. Mysleli si, že je už mŕtva.
Podľa ich zistení je už opäť na dlhej
ceste domov. Takúto dlhú pauzu bez
signálu ochranári ešte neevidovali,
naposledy ju zachytili v Mozambiku
13. januára.
NA hrade Ľubovňa pripravujú v
týchto dňoch obnovenie expozície
venovanej rodine Zamoyských, ktorá
hrad vlastnila v rokoch 1882 až 1945.
Išlo o jeho posledných súkromných
vlastníkov. Táto výstava tu bola inštalovaná v roku 2002, potrebné ju je
modernizovať, keďže hrad získal nové
fotografie, informácie z archívov, ako aj
rôzne predmety. Hrad sa pýši tým, že
manželky dvoch posledných majiteľov
hradu pochádzali zo španielskeho kráľovského rodu de Borbón.
(ppš)

•

•
•

•

Zápis detí do základnej školy
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/17 sa v
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad uskutoční v prvý aprílový týždeň v súlade
so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 takto:
V utorok 5. apríla, v stredu 6. apríla, vo štvrtok 7. apríla 2016 od 12. do 17. hod.
Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže
byť dieťa zapísané aj v náhradnom termíne.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských
škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na
iných verejne prístupných miestach.
K zápisu dieťaťa do 1. ročníka požadujú základné školy
nasledovné údaje: 1. meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie
špecifické údaje požadované konkrétnou školou.
(ppp)

Rekonštrukcia múzea počíta ...
(Dokončenie zo str. 1)
„Zmena stavby pred dokončením je
kompletným projektom, ktorý počíta aj s parkom, či možnosťou
výstavby malého amfiteátra,“ uviedol. O financovaní druhej
časti projektu budú rozhodovať poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom aprílovom zasadnutí. „Verím, že to
bude podporené, pretože by tým návštevníci získali zaujímavý
priestor na kultúrno-vzdelávacie aktivity,“ povedala riaditeľka
Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová.
Nález studne (na foto) považuje za ďalšie pozitívum. „Dohodli sme sa, že pre návštevníka bude zaujímavé pozrieť si cez
presklenú podlahu aj časť tejto studne,“ skonštatovala. (mav)

Krátke správy

•
•

•
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Zaujalo nás

Slovensko

v poslednej päťke

Medzinárodný deň žien dal
príležitosť poďakovať sa a oceniť význam žien v spoločnosti.
Zároveň dáva možnosť zamyslieť sa nad stále pretrvávajúcimi rozdielmi medzi mužmi a
ženami. Nerovné podmienky
pre obe pohlavia majú negatívne dopady na mnohé ženy a ich
rodiny. Ženy na Slovensku stále zarábajú citeľne menej. Naša
krajina sa nachádza v poslednej päťke krajín, kde je rozdiel
v odmeňovaní mužov a žien
stále vysoký, až 21,1%. Slovenské ženy majú na pracovnom
trhu viacere obmedzenia. Nedostatok jaslí a škôlok, vysoké náklady na opatrovanie či
slabá flexibilita pracovného
času pôsobia na zamestnanosť
matiek výrazné demotivačne. Aj preto sa Európska komisia zasadzuje za zlepšenie
tohto stavu.
(ppš)

Pád horolezkyne

Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
z Popradu letela minulý
štvrtok na pomoc 34-ročnej českej horolezkyni.
Pádom zo steny Javorového štítu utrpela viaceré
poranenia.
Podchladenú
ženu s poranením rebier a
podozrením na vnútorné
poranenia evakuovali zo
steny záchranári Horskej záchrannej služby a vrtuľník ju
transportoval do popradskej
nemocnice.
(zuh)

Vystavujú cenné poľovnícke trofeje

Viac ako 170 trofejí ulovených v sezóne 2015/16 v poľovných revíroch Popradského okresu vystavujú ešte
dnes a zajtra členovia Obvodnej poľovníckej komory
Poprad na chovateľskej prehliadke v Tatranskej galérii
na Štefánikovej ulici. Výstava trofejí je otvorená ešte
dnes od 9. do 17. a zajtra od
9. do 12. hod. Vstup je voľný.
Predseda OPK Bystrík Kiska (na foto prvý sprava) je so
sezónou spokojný: „Uplynulá
zima bola veľmi mierna, čo
sa odzrkadlí v tohtoročných
prírastkoch zveri. Vystavované
trofeje boli vysoko hodnotené,
čo je aj výsledok našej starostlivosti o zver, ktorej sme vytvárali také podmienky, aby dokázala dobre prežiť zimu.“

Poľovníci, ktorí sú združení v 15 poľovníckych organizáciách v rámci OPK Poprad,
zhodnotili aj plánovaný chov
a lov zveri. Ulovili 535 kusov
jelenej zveri z plánovaných
568 ks, 228 ks srnčej zveri
z plánu 232 ks, presne podľa
plánu 23 ks muflonej zveri a 408 z plánovaných 415
ks diviačej zveri. Ulovili aj
dva vlky dravé a 8 jazvecov.
Predseda hodnotiteľskej komisie Šimon Škoviera konštatoval: „Kvality zveri aj
trofejí výrazne stúpla oproti minulým rokom. Máme
špičkové trofeje porovnateľné
s ostatným územím Slovenska, možno aj so svetom.
Najsilnejšiu zlatú trofej jeleňa ulovil Pavol Pitoňák v poľovnom revíri TANAPu a do-

siahla hodnotu 220,6 bodov
CIC. Najsilnejšia srnčia trofej
za 105 bodov CIC bola ulovená v poľovnom revíri Dubina
Emilom Kontrom, najsilnejšiu mufloniu trofej sa podarilo uloviť mne vo zverníku
Kvetnica a má hodnotu 229,6
bodov CIC a najsilnejšou diviačou trofejou je 123 bodový diviak z poľovného revíru
Vikartovce, ktorého ulovil
Jozef Karabín.“
(mar)

Občania môžu doniesť vzorky vody Poprad bude plný hier

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca. Bol vyhlásený
Valným zhromaždením OSN v roku 1992 na konferencii OSN
o životnom prostredí a rozvoji a o rok na to sa konal prvýkrát. Každý rok upriamuje pozornosť na inú tému, tohto roku
Voda a zamestnanosť. Dnes takmer polovica svetových pracovníkov - 1,5 miliardy ľudí - pracuje v odvetviach súvisiacich
s vodou a skoro všetky pracovné miesta sú závislé na vode a
tých, ktorí sa starajú o bezpečnú dodávku pitnej vody.
Aj v tomto roku pracovníci RÚVZ so sídlom v Poprade chcú
svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na
otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia z okresov Poprad,
Kežmarok a Levoča tak môžu využiť 22. marca 2016 (utorok)
konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 8. do 14.
hod., kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti
ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody
a jej významu pre život a zdravie. Informácie je možné získať aj
na telefónom čísle 052/7125451. V prípade záujmu budú môcť
obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody. RÚVZ v Poprade

Festival hier, hračiek a
zábavy FestHry premení
počas predveľkonočného
víkendu 18.-20. marca 2016
strohú Poprad Arénu na
obrovskú herňu so stovkami moderných spoločenských hier, nafukovacími
atrakciami, stavebnicami
a hračkami.
Organizátormi tohto spoločensko – herného podujatia sú Miesta pre mladých
a mesto Poprad. Je určené
prioritne deťom, rodičom
a mladým, ktorí sú ochotní
vymeniť hodiny strávené vo
virtuálnej realite za čas strávený v spoločnosti svojich
blízkych a kamarátov pri

jednom stole, na ktorom sa
vystriedajú chytľavé hry každého druhu.
Okrem
strategických,
kartových, postrehových
a iných hier, bude opäť
pripravený
sprievodný
program v podobe nafukovacích atrakcií, detských
kútikov, pre študentov, mladých a rodičov stolný futbal,
hokej, či sprievodné súťaže
o ceny. Festival bude otvorený v piatok od 15. do 20.
hod., v sobotu od 14. do 20.
hod. a v nedeľu od 14. do
19. hod. Informácie a aktuality nájdete na www.poprad.sk, www.festhry.sk a na
Facebooku.
(pmg)

V apríli Tatra Expo 2016 Uspeli na Šuňave

V priestoroch popradskej Arény sa od 15. do 17. apríla
uskutoční 17. ročník výstavy Tatra Expo 2016.
Výstava sa orientuje na výrobky a služby z oblasti stavebníctva, bývania, jeho interiéru i exteriéru a ich doplnkov z oblasti
spotrebného tovaru a áut. Komoditné zameranie je Tatra-con,
Postav dom, Domov a vkus, Domov a žena, Domov a záhrada a Podtatranský autosalón. Priemerne sa na Tatra Expo
zúčastňuje sto vystavovateľov z celého Slovenska a dosahuje
návštevnosť 6 až 8 tisíc návštevníkov. Súčasťou podujatia bude
tiež slovensko-poľský hospodársky seminár Poľsko – partner
pre obchod, investície a inovácie v stavebníctve a kooperačné
podujatie Tatra Expo stavebníctvo & bývanie.
Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov, ako aj účastníkov
na sprievodných podujatiach je do 21. marca 2016. Podrobné informácie sú na www.svt.sk.		
(ppp)

Uplynulý víkend zorganizovalo Podtatranské osvetové stredisko v spolupráci s
obcou Šuňava už XXIV. ročník postupovej
súťažnej prehliadky amatérskeho divadla
pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča Divadelná Šuňava.
V kategórii divadlo mladých si odniesol
1. miesto DS Tote Tam z Kežmarku za Pozor,
tieň! a DS Trma-vrma z Popradu za Niekto ako
ja? a oba tieto divadelné súbory aj za Slováci
sme od rodu!, v ktorom hrali spoločne. V kategórii detské divadlo obsadilo 1. miesto DS
Kubachichi z okresu Poprad s hrou Zaspatá
rozprávka, DS Gašparko z Lendaku z okresu
Kežmarok s hrou Ľavá (O 12 mesiačikoch trochu inak) a DS „L“ ZUŠ z Levoče s hrou Puto.
V kategórii detský recitačný kolektív získal
1. miesto DS Tote tam z Kežmarku za Pssst,
v kategórii divadlo dospelých hrajúcich pre
deti boli najúspešnejší a zhodne sa umiestnili

DS Šťastlivec z Popradu na Divadelnej Šuňave
2016 s hrou Skellig, s ktorou obsadil 3. miesto v
kategórii detské divadlo. FOTO - Marta Marová

na 1. mieste opäť DS Trma-vrma z Popradu so
Stačilo, už som veľká! a DS Šťastlivec z Popradu s Liliputániou. V kategórii divadlo dospelých zvíťazilo DS Ramagu zo Spišskej Starej
Vsi s hrou Antigona v New Yorku a Cenu starostu obce Šuňava dostal DS Úsmev zo Spišskej Teplice za hru Trikrát Svadba.
Víťazi postupujú na krajské súťaže divadelníkov.			 (ppn)
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Svieža výstava v Scherfelovom dome

Nápadito a citlivo kombinované farby, abstraktné, ale i
realistickejšie obrazy vystavuje
v Galérii Scherfelov dom vo
Veľkej mladá Popradčanka Eva
Kvaššayová (na foto uprostred).
Absolventka Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ul.
v Poprade pod vedením pedagogičky Iny Dunajovej už v
školských rokoch vynikala svojou tvorbou. Ako absolventka
gymnázia si iste mohla vybrať
inú dráhu, ale jej vzťah k výtvarnému umeniu ju priviedol
k rozhodnutiu ísť na Vysokú
školu výtvarných umení, katedru architektonickej
tvorby. Na svojej
prvej sólovej výstave predstavuje verejnosti svoj umelecký rukopis pod
názvom Štruktúry.
Minulý piatok vernisáž otvoril predseda Klubu Veličanov Milan Hámor
spolu s kurátorkou

Gabrielou Róthovou.
Autorka povedala: „Na výstavu som vybrala to najlepšie z
úplne nových diel a z minulého
či predminulého roka. Uprednostňujem „surové“ farby, využívam nanášanie špachtľou,
valčekmi, doplním niečo kolážou alebo olejovými farbami,
tušom a pod. Mám rada súčasné umenie a z novších umelcov
obdivujem Roberta Raušenberga, ale aj ďalších, nových moderných maliarov“.
Svieža výstava E. Kvaššayovej bude otvorená do 11. apríla.		
(mar)

Knihy z vydavateľstva IKAR vyhrali
Redakcia Novín Poprad uverejnila pre čitateľov súťaž o tri knihy z vydavateľstva IKAR. Súťažilo sa o knihu s názvom Ruka na
zrkadle, ktorej autorkou je Janis Heaphy Durhamová. Tú vyhral
Matej Pirschel, Tatranská Kotlina 35. Druhú knihu s názvom
Miliónová faktúra od Jonasa Karlssona vyhrala Mária Máliková,
Svätoplukova ul., Poprad. Tretiu knihu napísala Tess Gerritsenová.
Má názov Zomrieť znova a tú získala Mária Breštenská, Okružná
ul., Poprad. Knihy si môžu výhercovia prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)

Z interpelácií

Poslanec Milan Baran v interpelácii požiadal o podrobnú informáciu o
školských zariadeniach v originálnej
kompetencii mesta Poprad - aké sú
priemerné platové náležitosti pedagogických i nepedagogických zamestnancov a aké finančné prostriedky budú
tento rok použité z bežných výdavkov
na opravu a údržbu školských zariadení
vrátane výmeny okien. Požiadal tiež o
informácie, ako budú využité finančné
prostriedky prináležiace podielu mesta
Poprad v Oblastnej organizácii CR Vysoké Tatry v roku 2016 - na aké podujatia v samotnom meste Poprad, na aké
spoločné aktivity členov OOCR a aký je
cieľ a zmysel založenej cestovnej agentúry OOCR.
Poslanec Ondrej Kavka interpeloval na základe podnetov občanov z
Ul. brežný riadok, ktorí zaznamenali
veľký pohyb psičkárov pri „venčení“
psov zanechávajúcich psie exkrementy.
Žiada o zriadenie odpadových košov s
vrecúškami v tejto lokalite. Na Sadovej
ul. jazdí veľa áut vysokou rýchlosťou a
nie je tam chodník, preto chcú miestni

Premiéra bude koncertom troch hercov

Tohtoročné Divadelné fašiangy sa blížia ku svojmu
záveru. Deväť nedieľ mohli
priaznivci divadla stráviť pri
predstaveniach divadelných
súborov zo Slovenska, Česka,
Maďarska a Srbska. Sériu divadelných vystúpení začínalo
miestne Divadlo Commedia,
ktoré je aj organizátorom Divadelných fašiangov, a takisto
ju ukončí. V nedeľu 20. marca
o 18. hod. uvedie premiéru komédie pre troch komediantov
s nezvyklým názvom PREMIÉRA (pôvodne plánovaný
názov Konkurz).
„Hru Premiéra som spracoval
na motívy hry Mira Gavrana. Po
tragikomédii Zápisky dôstojníka Červenej armády, ktorú sme
uviedli minulého roku v celoslovenskej premiére, sa nám žiadalo naštudovať niečo ľahké, kde
by sme sa herecky „vyšantili“ a
hlavne, aby sme to mohli ponúknuť publiku od 15 do 90 rokov.
Jednoduchý príbeh nás zavedie
do príbytku herca - protagonistu
štátneho divadla, kde pripravuje
mladého ambiciózneho uchádzača na herecké skúšky. Verím,
že to bude opäť herecký koncert
mužského tria - Michala No-

váka, Dušana Kubaňa a tretím
účinkujúcim som ja, tentokrát
v réžii Dušana Kubaňa“ prezradil Vlado Benko.
Podotkol, že ani netušili, akú
diskusiu vyvolá inscenácia Zápisky dôstojníka Červenej armády v divadelných kruhoch.
Získali za ňu mimoriadnu Cenu
gunára na festivale Kremnické
gagy, kde zažili spontánny potlesk vyše 340 divákov. Po prvýkrát sa im stalo, že dávali aj autogramy - hlavne Michal Novák,
pre ktorého je táto inscenácia
nádhernou monodrámou. Doteraz ju uviedli 22-krát. „Dostali
sme sa znovu na festival Scénická žatva do Martina a v dnešnej
dobe, keď je preferované civilné
herectvo bez emócií, tak to považujem za veľký úspech. Martin
však bol pre nás aj odrazovým
mostíkom na Jiráskov Hronov
2016, na ktorý sa veľmi tešíme.
Český divák si túto tému o ruskom a nebezpečnom hlupáčikovi
vychutnáva s najväčšou radosťou. Hosťovali sme v Českých Budejoviciach na dňoch slovenskej
kultúry a potlesk bol úžasný!!!
Česi na rozdiel od nás stále nezabudli na rok 1968... Chystáme sa
na zájazd do Varšavy a Krakova,

kde okrem Zápiskov uvedieme aj
Neprebudeného a Pastiera. Dostali sme tiež pozvanie na jeden
z najvýznamnejších festivalov
neprofesionálneho divadla v Európe - Medzinárodný divadelný
festival v Paderborne v Nemecku. Zaujímavá je skutočnosť, že
usporiadatelia majú podmienku,
aby sa hralo v pôvodnom jazyku,
teda v slovenčine a Zápisky že sú
herecky a výtvarne tak silné, že
rečová bariéra neexistuje.“ povedal V. Benko.
Divadlo Commedia od svojej
existencie - čo je už 48. divadelných sezón - pripravilo približne
53 premiér. Zakladateľ, režisér,
herec Vlado Benko uviedol, že
postupne sa blížia k jubilejnej
50-ke a tú by chceli dôstojne
osláviť naštudovaním jedného
z klenotov svetovej dramatickej
tvorby. Dodal: „V roku 2018,
kedy oslávi šesťdesiatku protagonista súboru Vlado Vaľko, máme
naplánovanú hru Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.“
Lístky na premiéru hry Premiéra sú síce už vypredané, ale
DC s ňou vystúpi aj 3. apríla v
Dome kultúry v Poprade. Predpredaj vstupeniek je v MIK a na
tel. čísle 0903 82 50 50. (ppm)

Sedem knižníc dostalo stotisíc na nákup kníh
Finančné šeky v celkovej sume stotisíc eur
si začiatkom marca pri príležitosti otvorenia
Týždňa slovenských knižníc v Prešove prevzali riaditelia siedmich knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy.
Finančné prostriedky medzi knižnice

občania znížiť rýchlosť na 30 km/hod.
Taktiež tu nejazdí MHD, preto by potrebovali starší a zdravotne postihnutí
občania riešiť dopravu.
Poslanec Rudolf Kubus poukázal na
potrebu revitalizácie časti územia nachádzajúceho sa medzi ulicami Vagonárska a Pod bránou v Spišskej Sobote.
Dažďová voda tečie nekontrolovateľne
po svahu a zasahuje aj do súkromného
majetku občanov.
Poslanec Adrián Kromka predložil
požiadavky na revitalizáciu zelene v parčíku na brehu rieky Poprad v Sp. Sobote, kde sa nachádza označenie mestskej
pamiatkovej rezervácie, odstránenie nelegálnej skládky pri cintoríne a riešenie
chýbajúcej časti verejného osvetlenia
na Ul. slobody v tejto mestskej časti.
Interpeloval tiež v záujme vytvorenia
podmienok a možností pre športové
aktivity najmä pre mládež bývajúcu v
centre mesta a jeho okolí zrealizovaním
adekvátnych športovísk a ihrísk, ktoré
tamojším obyvateľom chýbajú.
Poslanec Vladimír Lajčák interpeloval vo veci skvalitnenia priechodu občanov zo sídliska Západ okolo predajne
Billa smerom na autobusovú stanicu.

rozdelili podľa ich veľkosti a počtu čitateľov a poslúžia na nákup kníh. Najviac
finančných prostriedkov - 25 tisíc eur,
získala práve prešovská knižnica. Podtatranská knižnica v Poprade dostala
19 tisíc eur.			
(ftz)

Momentálny stav je nevyhovujúci a nebezpečný a bolo by vhodné postaviť dočasný chodník, ktorý umožní kultúrny a
hlavne bezpečný priechod.
Poslankyňa Anna Schlosserová interpelovala v záležitosti vybudovania
parkoviska pri bytovom bloku Erbium.
Samospráva mesta medzitým z pôvodne navrhovaného miesta ustúpila vzhľadom na petíciu rodičov detí navštevujúcich MŠ pri ZŠ na Ul. mládeže proti
výstavbe parkoviska. Poslankyňa požiadala o použitie už schválených finančných prostriedkov vo výške 188 tisíc
eur na uspokojenie pôvodnej žiadosti
občanov bloku Erbium na vybudovanie prístupovej komunikácie, spevnenie
svahu a úpravu existujúceho parkoviska
pred Erbiom. Nevyužité financie žiada
použiť aj na vybudovanie prístupovej
komunikácie pod železničným nadjazdom z mesta - Ul. 1. mája, od bývalej
Slávie smerom do Sp. Soboty, nakoľko
terajší provizórny „chodník“ je utopený,
zaliaty vodou a pritom slúži ako jediná
pešia prístupová komunikácia obyvateľom Spišskej Soboty do mesta a späť.
Poslankyňa interpelovala aj v mene
obyvateľov Ul. B. Němcovej vo veci do-

riešenia prístupovej cesty k rodinným
domom, o ktorú prišli po asanácii azylového bývania - unimobuniek na tejto
ulici. Požiadala aj o poskytnutie informácií o postupe pri doriešení územia vo
vzťahu k plánovanej výstavbe tréningového ihriska, ako aj povinnosti zabezpečiť presunutie a existenciu plynového
napojenia na účet stavebníka a ďalšie.
Poslankyňa Beáta Sichrovská interpelovala kvôli zabezpečeniu osvetlenia
v kriticky neosvetlenej časti sídliska Západ, v blízkosti obytných domov Dukla
a Vysoká, ako i priestorov schodiska
smerom ku garážam a takisto požiadala
o vyčistenie priľahkého detského ihriska od nebezpečných sklenených črepov.
V neosvetlených priestoroch došlo už k
opakovaným krádežiam i poškodzovaniu majetku a vandalizmu. V blízkosti
sa nachádzajú pohostinské zariadenia,
dochádza k rušeniu nočného pokoja a
devastovaniu prostredia. Poslankyňa
interpelovala i za nespokojných obyvateľov Okružnej ulice. Nepáčilo sa im neodpratané lístie a popadané konáre na
chodníkoch a v parku v tejto časti mesta
a žiadajú lepšiu a pravidelnejšiu údržbu
chodníkov a trávnatých plôch. (ppm)
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Ohlas na článok
Spiš mal v celej svojej histórii
v oblasti vzdelanosti mimoriadne postavenie v rámci celého
Uhorska. Boli tu staré a vynikajúce školy, tunajší ľudia študovali od stredoveku na všetkých prístupných zahraničných
univerzitách. Spišské školy boli
známe svojou kvalitou. Spomedzi našich mestečiek je najznámejšia škola v Spišskej Sobote.
Správa o nej sa zachovala už
zo 14. storočia. Školstvo bolo
dlhé obdobie v rukách jezuitov.
V decembri 1774 vydala Mária Terézia „Všeobecný školský
poriadok.“ Podľa neho v každej
dedine sa mala založiť škola,
v ktorej sa deti mali učiť tzv. trivium, teda čítať, písať a počítať.
Na základe tohto školského poriadku vznikla v Spišskej Sobote
ľudová škola. Skutočnosťou je,
že v roku 1846 mali v Poprade,
Veľkej, Matejovciach a Strážach katolíci a evanjelici vlastné
školy. V Spišskej Sobote bola
trojtriedna ľudová škola bez
konfesijného obmedzenia. Bola
zaradená medzi hlavné riadne
školy v Košickom školskom obvode.
Na ľudové školy nadväzovali meštianky. Prvou bola
Rímskokatolícka meštianska
škola v Spišskej Sobote, ktorá
bola v správe ženskej rehole
Dcéry Božskej lásky. Vznikla
ešte v roku 1909 s prispením
miestneho kanonika Karola
Szedélyho. Druhou meštiankou bola Mestská chlapčenská
meštianska škola v Poprade.
Nariadením Slovenskej národnej rady číslo 5/1944 bolo

Škola v Spišskej Sobote oslávila jubileum

základné školstvo poštátnené mestí. Obidve školy začali svoju budova školy bola odovzdaná
a od 1. septembra 1945 meš- činnosť 1. septembra 1950 a to bez kolaudácie a slávnosti 1.
tianku už navštevovali spolu je dátum vzniku súčasnej zák- septembra 1975. V októbri 1975
chlapci s dievčatami. Zákon ladnej školy v Spišskej Sobote, bola uvedená do prevádzky
číslo 95/1948 schválil jednotnú kedy začala písať svoju históriu. školská jedáleň so školskou druškolskú sústavu v celej Česko- To znamená, že 1. septembra žinou a v novembri 1976 budoslovenskej republike a uzákonil 2015 Základná škola na Vago- va školskej telocvične. V areáli
spoločnú výchovu mládeže bez nárskej ulici v Spišskej Sobote školy boli vybudované školské
rozdielu pôvodu, spoločenské- mohla oslavovať 65. výročie ihriská a parkovú úpravu urobili
ho postavenia a náboženského svojho vzniku a 40. výročie pre- žiaci školy v rámci pracovného
vyznania. Na základe tohto sťahovania na Vagonársku ul. vyučovania.
zákona vznikli národné ško- a otvorenia novej budovy zákŠkola mala veľmi dobré
ly zo štátnych ľudových škôl ladnej školy.
podmienky pre športovú čina z meštianskych škôl vznikli
Podmienky pre žiakov aj uči- nosť a k tomu ju predurčovala
stredné školy. K 1. septembru teľov v starých budovách boli blízkosť pri zimnom štadió1948 bola Štátna meštianska veľmi nevyhovujúce. Triedy ne, 1. septembra 1975 sa tu
škola zmiešaná v Spišskej So- tmavé, studené, bez vody a ka- presťahovali športové hokejové
bote priradená k Stredtriedy spolu so svojím
nej zmiešanej škole
zakladateľom Štefanom
v Poprade s jedným
Bednárom zo ZDŠ Ul.
riaditeľstvom a jej riadi29. augusta Poprad teľom bol Štefan HumeZápad.
ník. Do obvodu školy
Pôvodný
učiteľský
patril Poprad, Veľka,
kolektív v zložení M.
Spišská Sobota, Spišská
Petrík, riaditeľ, L. Kacviňárová, zástupkyňa, M.
Teplica, Stráže, Matejovce, Gánovce a Veľký
Čechová, I. Petríková,
Slavkov. Škola mala 760
M. Polágová, A. Krišandová, M. Andrejová, V.
žiakov v 17 triedach, 18
učiteľov a jednu učiteľku Bývala ZDŠ na Sobotskom nám. Archív F. G. Gážová, V. Jadvišová,
domácich prác.
Výnosom Krajského národného výboru v Košiciach z 1.
marca 1950 bola zriadená samostatná Stredná škola v Poprade - Spišskej Sobote pre Spišskú Sobotu, Stráže, Matejovce
a Gánovce. Riaditeľom národnej školy sa stal Michal Petrík
a bola v budove pri evanjelickom kostole. Prvým riaditeľom
strednej školy bol menovaný
Ján Buc a bola umiestnená
v dvoch budovách bývalej meštianskej školy na Sobotskom ná-

binetov. Začatiu výstavby novej
školy predchádzali značné problémy. V roku 1969 začala výstavba rodinných domov smerom na Veľkú. Mestský národný
výbor prezieravo vyčlenil veľký
pozemok pre prípadnú výstavbu základnej školy. Na začatí výstavby v apríli 1973 mal najväčšie zásluhy František Lopušek,
vtedajší podpredseda MsNV
v Poprade a rodič Michal Guzi,
pracovník Okresného stavebného podniku v Poprade, ktorý
túto výstavbu realizoval. Hlavná

O. Montšková, M. Bednárová,
E. Božoňová, P. Legnavský, A.
Girgášová, J. Martinko, A. Gordiaková, Š. Andrej, F. Gordiak.
Tento kolektív učiteľov spolu
s upratovačkami celé prázdniny
venovali čisteniu a príprave novej školy.
Základnej škole s Materskou
školou v Spišskej Sobote k jubileu blahoželáme, prajeme
aj naďalej veľa talentovaných
žiakov, dobrých rodičov a vynikajúcich učiteľov.
Fabián Gordiak

Historické osobnosti mesta Poprad

100 rokov uplynulo od narodenia ošetrovateľky a partizánky Violy BRÜLLOVEJ
(BRÜHLLOVÁ)
(*4. 3. 1916 Hruštín, okr. Námestovo - †Praha)
Bola manželkou MUDr. Zoltána
Brülla. Bývala v Spišskej Novej Vsi. 21.
marca 1942 bola prijatá ako pacientka
do Kvetnice. Od 22. septembra 1944
do 3. februára 1945 bola členkou partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, kde
pracovala ako kuchárka a ošetrovateľka. Oddiel ju navrhol na vyznamenanie
Československého kríža a na udelenie
ruskej partizánskej medaily. Po manželovej smrti vstúpila do 1. československého armádneho zboru v ZSSR,
kde 23. februára 1945 bola za svoju činnosť vyznamenaná vyznamenaním Za
chrabrosť. Počas bojov ochorela na TBC
pľúc. Po vojne žila a pracovala v Prahe
na Ministerstve národnej obrany.
190 rokov si pripomíname od

úmrtia manželky kráľa Madagaskaru
Mórica Beňovského - Zuzany Anny
HÖNSCHOVEJ - BEŇOVSKEJ
(*16. 10. 1747 Spišská Sobota – †4.
3. 1826 Vieska (Beckovská Vieska),
pochovaná v Beckove, okr. Trenčín).
Otec Martin, matka Katarína. Súrodenci Katarína, Ján Juraj, Andrej. Manžel vojak, cestovateľ, dobrodruh, gróf
Móric Beňovský (*20. 9. 1746 – †23.
5. 1786). Synovia Samuel (*9. 12. 1768
Spišská Sobota - †22. 9. 1772 Spišská
Sobota), Karol (*22. 11. 1773 Ille-de-France - †11. 7. 1774 Madagaskar),
dcéry Rozália (*18. 1. 1779 Vieska †29. 10. 1816 Vieska), Žofia (*1781),
tretia dcéra zomrela krátko po narodení
v roku 1784 v Baltimore, USA.
Počas svojho krátkeho pobytu na Spiši
1767 - 1768 sa do nej zaľúbil Móric Beňovský. Manželstvo uzavreli v dedine
Wielkanoc pri Krakove (20. 4. 1768).

Prvý syn sa jej narodil ešte v tom istom
roku v decembri. Otec dieťaťa a manžel
vtedy bojoval v Poľsku proti Rusom, syna
nikdy nevidel. Po úteku z vyhnanstva na
Kamčatke a príchode do Francúzska
roku 1772 prišla za Móricom do Paríža.
S manželom roku 1773 odišla na Madagaskar. Tu sa narodil aj zomrel druhý
syn. V januári 1778 prišla s manželom
do Viesky pri Beckove, kde Beňovský
kúpil kaštiel s pozemkami. Vo Vieske sa
jej narodili dve dcéry, Rozália (*1779),
ktorá sa vydala za Donáta Várady Sakmáryho z Lučivnej a Žofia (*1781),
ktorá sa vydala za Rudolfa Očkaya.
Po roku 1781 odišla opäť do Francúzska, kde ju manžel zoznámil s Benjaminom Franklinom, ktorý bol v tom
čase americkým veľvyslancom v Paríži.
Roku 1783 odišla s rodinou do Londýna, odtiaľ potom 1784 do Ameriky. Krátko po príchode do Baltimoru

Napísali ste nám
Európsky týždeň
Predposledný februárový
týždeň bol v ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade v 1.
a 2. ročníku venovaný projektu s názvom Týždeň poznávania európskych štátov.
Žiaci sa zaoberali krajinami
Európskej únie - kultúrou,
zvykmi, obyvateľstvom, prírodou, či kultúrnymi pamiatkami.
Prvý deň sa vo svojich triedach zoznámili so štátmi, ktoré si vybrali - Českom, Chorvátskom, Francúzskom, Poľskom a
Talianskom. Druhý deň sa venovali kultúre, naučili sa pieseň,
či báseň v jazyku danej krajiny.
Tretí deň sa naučili počítať do
desať, pracovať s menou vybratej krajiny. Doniesli rôzne predmety, charakteristické pre tú
ktorú krajinu. V ďalší deň mohli
sledovať známe rozprávky, prípadne sa naučili tanec typický
pre vybraný región.
Posledný deň bol prezentačný. Žiaci sa navštevovali v
jednotlivých triedach, aby si
navzájom ukázali, čo všetko
o tej krajine vedia. Nezabudli
ani na pohostenie - taliansku
pizzu, francúzske bagetky a
kroasanty, syrové korbáčiky, či
krovky. Vydarené podujatie sa
páčilo žiakom aj učiteľom.
Bol to týždeň plný zaujímavých aktivít a zážitkového
učenia. Myslíme si, že projekt
splnil svoj cieľ a už teraz rozmýšľame, ktoré štáty navštívime na budúci rok. Ďakujeme
rodičom, pani učiteľkám aj
vychovávateľkám za perfektnú
prípravu, spoluprácu a pomoc.
Š. Siváková

porodila tretiu dcéru, ktorá
však čoskoro zomrela. V tom
istom roku odišiel jej manžel
na druhú výpravu na Madagaskar, kde
v máji 1786 zomrel. V tom čase bola
chorá a slabá, preto zostala s dcérami
v Baltimore odkázaná na pomoc Benjamina Franklina, ktorý jej umožnil
vrátiť sa do Paríža a odtiaľ na Slovensko. Usadila sa vo Vieske na manželovom majetku.
Život však nemala ľahký, pretože
manželova rodina (Móricova sestra
Marta) poprela platnosť manželstva
a tým aj nárok na dedičstvo. V spore
jej pomohol samotný panovník cisár
František I. Roku 1816 jej zomrela vo
Vieske staršia dcéra Rozália a v marci
1826 aj Zuzana (vo veku 79 rokov).
V Beckove ju pochoval Pavol Hurban, otec J. M. Hurbana.
Podľa Biografického slovníka
mesta Poprad pripravila
Zuzana Kollárová
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Najväčšou prednosťou niektorých mužov je ich žena.

G. Sandová

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 16. marca má meniny Boleslav, vo štvrtok 17. marca
Ľubica, v piatok 18. marca Eduard, v sobotu 19. marca Jozef,
v nedeľu 20. marca Víťazoslav, v pondelok 21. marca Blahoslav
a v utorok 22. marca Beňadik.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Strážach v 1. štvrťroku 2016 oslavujú životné jubileum títo členovia: 80 rokov - Michal Remecký, 70 rokov
- Anna Majerčíková, Viktor Valas, Mária Čenščáková, Ján Čenščák, Jaroslava Krajčová, Elena Olejníková, Anna Rošková, 65
rokov - Dušan Šary, ostatní jubilanti - Anna Deverová, František
Dunajský, Anton Kornaj, Štefan Kornaj, František Ratkoš, Mária
Rusnáková, Marta Rusnáková, Danka Slavkovská, Anna Smreková, Jozef Škirta, Magdaléna Tomášová, Štefan Krojer, Margita
Lorencová, Jožka Procházková, Helena Rošková, Ružena Rošková, Božena Ševcová, Emília Zgodavová, Mária Bašistová, Jozef
Bobko, Matilda Borzíková, Jozef Girgaš, Zuzana Hoššová, Mária
Pavelčíková, Anna Samiecová, Anna Škirtová, Štefánia Vagašová.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 11. marca 2016
vo Veľkej s

Bernardom Šoltésom,
82-ročným

V piatok 11. marca 2016
vo Veľkej s

Lyubou Masunovou,
62-ročnou

V piatok 11. marca 2016
v Matejovciach s

Helenou Poliakovou,
68-ročnou

V piatok 11. marca 2016
v Matejovciach so

Štefanom Zavackým,
62-ročným

V pondelok 14. marca 2016
vo Veľkej s

Elenou Ručkovou,
71-ročnou

V pondelok 14. marca 2016
v Spišskej Teplici s

Emou Jakubčákovou,
82-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 16. marca 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Františkom Repelom,
63-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 10. marca do 16. marca
Kung Fu Panda 3 3D o 13.20 hod. (hrá sa len
cez víkend), o 17.50 hod.,
Zootropolis 3D - o 13. hod.
(hrá sa len cez víkend),
o 15.30 hod., Červený kapitán - o 20. hod., Detské
kino - Bella a Sebastian 2:
Dobrodružstvo pokračuje - o 13.10 hod. (hrá sa len
cez víkend), Zootropolis
2D - o 17.30 hod. (nehrá sa
22.3.), Artmax filmy - Harold - o 17.50 hod. (hrá sa
len 22.3.), Kung Fu Panda
3 2D - o 15.20 hod., Dvojníci - o 19.50 hod., Ca-

rol - o 15. hod. (hrá sa len
21.3.), o 15.30 hod. (nehrá
sa 21.3. a 23.3.), Experiment - o 17. hod. (hrá sa
len 23.3.), o 17.30 hod. (hrá
sa len 21.3.) a o 18. hod.
(nehrá sa 21.3. a 23.3.),
Chlapec - o 20.30 hod. (nehrá sa 21.3. a 23.3.), Drsná
jazda - Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti
3D - o 19.30 hod. (hrá sa
len 23.3.), Artmax opera
- Boris Godunov (priamy
prenos) - o 20.10 hod. (hrá
sa len 21.3.). Viac na www.
cine-max.sk.
(ppp)

Štyridsaťročná Popradská hudobná jar

Koncom marca sa v Poprade
začne jubilejný XXXX. ročník
Popradskej hudobnej jari
2016. Podujatie s dlhodobou
tradíciou patrí z hľadiska
kvality účinkujúcich a vysokej
návštevnosti k jedinečným
a aj tohto roku je zárukou
výnimočných
hudobných
zážitkov.
Koná sa pod záštitou primátora
mesta Poprad Jozefa Švagerka,
ktorý v príhovore k PHJ okrem
iného uvádza: „Snahou mesta
Poprad je naďalej zachovávať
kvalitnú, žánrovo rôznorodú
hudobnú produkciu, ktorá znesie
nároky vzdelaného a citlivého
poslucháča.
V
koncertoch
prinášame hudobno-umeleckú
krásu, ktorá divákov vie potešiť.
Popradský festival za štyridsať

rokov svojej existencie privítal
na hudobnom pódiu množstvo
významných
profesionálnych
umelcov a telies. Priestor na
vystúpenie však každoročne
dostávajú aj deti a učitelia zo
základných umeleckých škôl v
našom meste.“
Navyše
tohtoročná
PHJ
prebieha v roku, kedy si
pripomíname
70.
výročie
spojenia Popradu so Spišskou
Sobotou a Veľkou do jedného
mestského celku pod spoločným
názvom Poprad. Pre milovníkov
hudby je pripravených niekoľko
hudobných lahôdok. Prvou bude
31. marca vystúpenie českého
virtuóza Libora Nováčka na
otváracom koncerte XXXX.
ročníka PHJ. 20. apríla budú
spoločne účinkovať slovenská

spevácka diva Sisa Sklovská,
klavírny virtuóz Richard Rikkon
a saxofónový mág Felix Slováček,
26. apríla sa návštevníci PHJ
môžu tešiť na Vivaldiho štyri
ročné obdobia v obraze a v hudbe
v podaní Muchovho quarteta a
Vlada Kulíška, výraznej osobnosti
slovenskej pantomímy. Jubilejný
ročník PHJ zavŕši 10. mája
nevšedné spoločné vystúpenie
talentovaných detí - žiakov a
učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ul.,
ZUŠ Janka Silana a ZUŠ Spojenej
školy na Letnej ul. v Poprade.
Všetky koncerty sa uskutočnia v
divadelnej sále Domu kultúry v
Poprade vždy o 18. hod. Predpredaj
vstupeniek je v MIK (052/43
611 92) a v DK Poprad (052/77
222 55). Viac na www.poprad.
sk a www.visitpoprad.sk. (ppm)

Kultúrny program mesta Poprad

Štvrtok 17. marec o 18. hod./Dom kultúry
Poprad – divadelná sála

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK

Motivačná prednáška autora mnohých bestsellerov, napr. Šlabikár šťastia 1. a 2.
Vstupné: 1 hodinu pred predstavením
Nedeľa 20. marec o 10. hod./DK – Klub Zóna

VÍTANIE JARI / Tvorivá dielňa
Vstupné: 1 €

Utorok 22. marec o 19. hod./DK Poprad

MAFIÁNSKE HISTORKY

Divadelná komédia, v ktorej účinkujú populárni slovenskí herci – P. Batthyány, P. Sklár,
M. Vanek a I. Adamec. Vstupné: 12 €
Štvrtok 31. marec o 18. hod./DK Poprad –
divadelná sála

PIANO KONCERT LIBORA
NOVÁČKA A JEHO ŽIAKOV

Úvodný koncert XXXX. ročníka Popradskej
hudobnej jari. Vstupné: 6 € / 3 €

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 16. marca - Lekáreň Nemocnice Poprad,
vo štvrtok 17. marca - Dr.Max - Námestie, v piatok 18. marca - Aduscentrum, v sobotu 19. marca - Aduscentrum,
v nedeľu 20. marca - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v pondelok 21. marca - Aduscentrum
a v utorok 22. marca - Tília.

Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Dr. Max - Námestie: Nám. sv. Egídia, Tília: Banícka 28.
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
Budete
sa tešiť zo
zlepšenia vzťahov v rodine aj na
pracovisku. Môžete očakávať dokonca povýšenie.

Veľmi rušný
týždeň vám
prinesie nové kontakty. Dávajte
si však pozor na ľudí, ktorí vám
lichotia, ale nemyslia to úprimne.

Niekedy
neviete, čo
chcete. Ako sa vám to potom
môže splniť? Ujasnite si svoje priority a hneď bude všetko lepšie.

Váš uvážlivý prístup v
práci alebo v škole vám prospeje.
Okolie vás bude uznávať ako schopného a spravodlivého človeka.

Potrebujete zmenu
a naozaj je už nablízku. Premyslite si, či chcete vymeniť
doterajšie istoty za neistú, aj
keď možno priaznivejšiu, budúcnosť.

V poslednom čase
nestačíte s dychom. Potrebujete
nové sily, ktoré nájdete v prírode alebo v kúpeľoch. Doprajte si
oddych.

Pekné dni
budú plné
pozvaní od priateľov. Dozviete sa
veľa zaujímavých noviniek, ktoré
môžete neskôr využiť.

Zapletiete
sa do nejakých ľúbostných záležitostí, čo so
sebou prinesie veľa klebiet. Hneď
v zárodku ich dementujete, lebo
neskôr by ste už neporadili.

Cítite
sa
ako znovuzrodení a budú za tým nové priateľstvá, ba aj hlbší vzťah. Vážte si
takúto možnosť, ktorá sa vyskytuje v živote len zriedkavo.
Môžete
očakávať
postup v práci a vyriešenie mnohých doterajších problémov. Aj v
rodine nastane pokoj.
Nie ste s
niečím spokojní, ale momentálne sa musíte
zmieriť s terajším stavom vecí.
Čas na zmenu bude až v lete.
Všetko
pôjde ako
po masle, ale bude si to od vás
vyžadovať veľa práce. Chcete sa
viac zabávať, lenže teraz na to nie
je čas.

16. 3. 2016
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Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR RVT)

Názov pozície: výkonný riaditeľ OOCR Región Vysoké Tatry

Miesto práce: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Termín nástupu: apríl 2016
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Nástupná mzda: dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Charakteristika funkcie:
• Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom OOCR RVT • Koná v mene OOCR RVT vo veciach a v
rozsahu určenom stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva • Vypracúva
návrhy plánu činnosti a rozpočtu, hospodári s majetkom OOCR RVT • Pravidelne informuje
predstavenstvo o hospodárení a činnosti OOCR RVT • Zabezpečuje vedenie účtovníctva OOCR
RVT • Je volený a odvolávaný valným zhromaždením na návrh predstavenstva na obdobie 4 rokov
• Pracovnú náplň výkonného riaditeľa ustanovuje predstavenstvo, ktorému sa za svoju činnosťzodpovedá • Zúčastňuje sa zasadnutí predstavenstva a valného zhromaždenia s poradným hlasom
• Prezentuje, zastupuje a koná výlučne za OOCR VT a nie za jej jednotlivých členov • Intenzívna
komunikácia s členmi OOCR RVT.
Popis činnosti funkčného miesta
Management
• Riadi každodenný chod organizácie v oblasti cestovného ruchu s dôrazom na súvisiace úkony v
oblasti marketingu, produktového a projektového manažmentu • Koordinuje a riadi všetky materiálne, finančné a technické zdroje organizácie • Riadi personálnu politiku organizácie v súlade
so schváleným organizačným poriadkom organizácie • Spolupracuje s členskými subjektmi organizácie ako aj ďalšími aktérmi v oblasti cestovného ruchu (iné OOCR, SACR, KOCR, MINDOP,
ZCR SR, ZHR SR a pod.) • Zodpovedá za implementáciu projektov podľa schváleného plánu a
rozpočtu OOCR • Vedie rokovania s kľúčovými obchodnými partnermi a dodávateľmi projektu.
Marketing
• Pripravuje a koordinuje priebeh marketingových kampaní a komunikácie s externými agentúrami a dodávateľmi • Koordinuje marketingovú komunikáciu navonok • Zabezpečuje tvorbu
imidžovej fotobanky ako aj databázy propagačných videí • Riadi marketingovú prezentáciu destinácie, destinačné online a offline marketingové.
kampane • Dohliada nad vizuálnou identitou destinácie a jej používním ako aj nad tvorbou a
aktualizáciou web prezentácie regiónu • Sleduje a vyhodnocuje efektivitu a úspešnosť marketingových kampaní • Tvorba produktov • Vyhľadávanie nových obchodných partnerov • Tvorba koncepcie a stratégie OOCR RVT • Návrhy krátkodobých a dlhodobých cieľov • Odborný konzultant
a oponent pri diplomových, bakalárskych a seminárnych prácach.
Public Relations
• Zabezpečuje Public Relations regiónu • Pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy • Realizuje monitoring a archiváciu správ o destinácii a organizácii • Zabezpečuje
prípravy, spracovanie, úpravy a produkcie propagačných materiálov, tlačovín a publikácií • Aktívne pracuje so sociálnymi sieťami.
Event Management
• Koordinuje a pomáha pri realizácii schválených eventov regiónu, ako aj tvorba a návrhy na nové.
Konferencie, výstavy
• Pripravuje podklady na odborné výstavy a prezentácie • Koncepčne pripravuje a riadi prezentačné roadshows • Spracováva návrhy itinerárov pre prezentácie destinácie na inšpekčné cesty,
novinárske infocesty, fam tripy a iné • Príprava a realizácia tlačoviek • Prezentácia destinácie na
odborných konferenciách doma i v zahraničí.
Reporting
• Zabezpečuje podklady pre prípravu návrhu rozpočtu oblastnej organizácie • Zostavuje správu o
činnosti organizácie • Pripravuje projekt dotácie s príslušným ministerstvom SR • Zadáva úlohy
pracovným skupinám • Spracováva reporty pre Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Dozornú
radu • Spravuje databázu kontaktov • Pripravuje pravidelný prehľad čerpania dotácií a príspevkov
projektu.
Controlling
• Kontroluje, či je hospodárenie organizácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami organizácie • Zabezpečuje účelné a hospodárne
využívanie finančných prostriedkov organizácie, v súčinnosti s predstavenstvom zabezpečuje zostavenie ročného plánu činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného
ruchu • Zabezpečuje efektívnosť jednotlivých činností a postupov • Zabezpečuje dokladovanie
a dokumentáciu pre účely vyúčtovania projektu dotácie • Zabezpečuje vedenie transparentnej
účtovnej evidencie a výkazníctva projektu.
Požiadavky na zamestnanca (minimálne kritériá na podanie žiadosti):
Požadované vzdelanie: Min. stredoškolské ÚSO
Jazykové znalosti: Min. jeden svetový jazyk – aktívne slovom aj písmom.
Požadované znalosti: Znalosť problematiky cestovného ruchu • Marketing • Manažment • Ekonomické znalosti
Iné: Prax v oblasti cestovného ruchu – minimálne 2 roky • Vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady: Štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického
kontaktu a e-mailu • Motivačný list • Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení.
Pre uchádzačov vybraných na osobný pohovor: Fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Termín a spôsob zaslania prihlášky: Uzávierka prihlášok do výberového konania 29.3.2016 do
8:00 hod.
Spôsob doručenia:
Požadované doklady je možné doručiť:
- poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „neotvárať - výberové konanie OOCR VT“
na adresu: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
- mailom na adresu: job@regiontatry.sk, do predmetu správy uviesť: výberové konanie
Dôležité upozornenie
• Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní telefonicky alebo emailom na
osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 31.3.2016 v Starom Smokovci.
• Výberová komisia si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
						

PP-32

NOVÉ liahne, odchovne, pasce,
•škĺbačky,
klietky pre prepelice,

Inzercia

Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
vyhlasuje výberové konanie

Pre daj

lacno drevený ob•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy.
Inf.: č. t. 0908 234 866.
4/16-P
Predám Renault Kango 1.5
dci, r. v. 2003, 160 000 km, plechová nadstavba, cena 1 690 €.
Inf.: č. t. 0915 917 147.
6/16-P
Predám výhodne skrinkový zánovný šijací stroj, vyšíva a dokáže aj
plátať a tmavý zánovný rozťahovací
stôl. Inf.: č. t. 0908 070 967. 7/16-P
Predám obrazy olejomaľby originály za výhodné ceny. Inf:
www.emilkozik.webnode.sk,
tel.
0903 402 864.
12/16-P
Predám poháre zn. Zlatá Zuzana, štyri sady. Inf.: č. t. 0904
887 118.		
13/16-P

•
•
•
•

kúpa

3- až 4-izbový byt v Popra•de.Kúpim
Inf.: č. t. 0918 606 438. 3/16-K

rô zne

do prenájmu zaria•denýVezmem
1 alebo 2-izb. byt v Poprade, cena max. 230 €. Inf.: č. t.
0950 475 633.
12/16-R

krmítka, napájačky a iné - PREDAJ. Viac na www.123nakup.
ek, tel. 0907 181 800. 13/16-R

Pizzéria Utópia (Dostojev•ského
ul. č. 23, 058 01 Poprad)

prijme ihneď vyučeného čašníka/-čku. V prípade záujmu bližšie informácie na tel. č. 052/773
22 22 alebo osobne na prevádzke
u personálu.
15/16-R
CŠO - stav, s.r.o. prijme do TPP
strojníka od 1. 3. 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.
20/16-R
CŠO - stav, s.r.o. prijme do
TPP robotníka, tesára od 1. 3.
2016. Podmienky: výučný list a
prax najmenej 3 roky. Inf.: č. t.
0905 292 744.
21/16-R
Dám do prenájmu 1-izb. nezariadený byt na starom Juhu
v Poprade pri Výkriku, cena
150 € + energie. Inf.: č. t. 00421
905 536 449.
23/16-R
Vymením
prerobený
2-izb.
byt s uzavretým balkónom na 1.
posch. na sídl. Juh 3 v zateplenej
bytovke za 3-izb. aj neprerobený, kdekoľvek v Poprade. Inf.: č. t.
0908 254 433.
24/16-R

•
•

•
•

Spoločnosť Veolia Energia Poprad a. s.
prijme

do trvalého pracovného pomeru

strojníka/čku tepelno-energetických zariadení

s nástupom ihneď a miestom výkonu práce v Poprade.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme
na t. č.: +421917427151,
prípadne nám môžete zaslať Váš aktuálny životopis
na mailovú adresu: lenka.simkova@veolia.com

PP-33

MESTO  POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-C 29/18 o výmere 62 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 29/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere
62 m2, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, odčlenený z pozemkov parc. č. KN-C
21/2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 29/2, zastavané plochy a nádvoria a
parc. č. KN-C 29/1, ostatné plochy, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, odbore
katastrálnom v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia pozemku: výstavba parkovacej plochy s oporným múrom a zábradlím
a s podmienkou pri realizácii stavby parkoviska použiť vode priepustný podklad aspoň
na polovici plochy a zachovať vzrastlú zeleň.
Minimálna kúpna cena: Je stanovená vo výške 150,- €/m², spolu v celkovej výške
9 300,- € za celý predmet predaja.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 31. marca 2016 do 12. hod..
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.

PP-25
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MESTO  POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad
parc. č. KN-C 2485/66 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatné plochy
a parc. č. KN-C 2485/67 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Poprad, odčlenené geometrickým
plánom č. 140/2015 z pozemku parc. č. KN-C 2485/30, ostatné plochy o výmere
3338 m2, vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísanom na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti:
A: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/66 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatné plochy
B: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/67 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Súťažné návrhy sa podávajú samostatne za položku predaja A a samostatne za
položku predaja B.
Účel využitia pozemku: výstavba radových boxových garáží.
Ťarchy: v území sa nachádza podzemné elektrické káblové vedenie, ktoré bude
v prípade výstavby potrebné preložiť na vlastné náklady stavebníka.
Minimálna kúpna cena:
Je stanovená:
- za predmet predaja A vo výške 70,30 €/m2, spolu v celkovej výške 1 406,- €,
- za predmet predaja B vo výške 70,30 €/m2, spolu v celkovej výške 1 406,- €.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 31. marca 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81. PP-23

MESTO  POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

spoluvlastníckeho podielu pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-E 3321/1 o výmere 257 m2, druh pozemku orná pôda.
Predmet predaja:
Pozemok parc. č. KN-E 3321/1 o výmere 257 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, v podiele 3/4 v pomere k celku. Ponúkaná
nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 2717.
Ťarchy: nakoľko sa jedná o spoluvlastníctvo, bude v zmysle predkupného práva
pozemok prednostne ponúknutý na odpredaj za najvyššiu ponúknutú cenu spoluvlastníkovi pozemku.
Minimálna kúpna cena: Je stanovená vo výške 65,- €/m², spolu v celkovej výške
12 528,75 € (hodnota podielu 3/4 v pomere k celku) za celý predmet predaja.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 31. marca 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
PP-24
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.

MESTO  POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

budovy telocvične na Ulici Francisciho v Poprade a časti priľahlého pozemku
v katastrálnom území Poprad
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
- Budova súp. č. 910 - Základná škola Francisciho II. - telocvičňa, v katastrálnom území Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3 o výmere 777 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa, 4x šatňa, 2x kabinet,
2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubovňa. Budova je napojená na
inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN). V súčasnosti je nevyužívaná, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere 62,5 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia: Účelom nájmu je celková rekonštrukcia a prevádzkovanie telocvične
ako multifunkčného priestoru na športové využitie pre občanov a organizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí, výstavba prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Výška nájmu: Je stanovená vo výške 18 120,75 € ročne (z toho za nebytové priestory
17 140,75 € a za pozemky 980,- €), bez poskytnutých služieb (elektrika, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné bude započítané s výškou investície,
vloženej navrhovateľom do rekonštrukcie budovy a výstavby prístupového chodníka a
parkovacích plôch.
Minimálna výška investície na rekonštrukciu budovy: Minimálna výška investície
na sprevádzkovanie telocvične tak, aby jej stav zodpovedal technickým, hygienickým a
bezpečnostným predpisom je 300 000,- €.
Minimálna doba trvania nájmu: Minimálna doba nájmu bude stanovená ako podiel
investovaných nákladov a ročnej výšky nájomného, max. však na dobu 30 rokov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 15. apríla 2016 do 12.hod..
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
PP-22

MESTO  POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytového priestoru v budove na ulici Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad, zapísaného
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 320,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. marca 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-30
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Krajské kolo v bedmintone ovládli Prešovčania

Bowlingové súťaže

•

MINULÝ týždeň v stredu
sa odohralo jedenáste kolo
Bowling Tour mesta Poprad
2015/2016. V skupine A triumfovala v kvalifikácii i vo
finále Kristína Koseková
finálovým výkonom 228 (s
handicapom) a s celkovým
priemerom 199,5. Aj v skupine B zvíťazil vo finále
úspešný kvalifikant Martin
Meszároš finálovým výkonom 204 s celkovým priemerom 201,7.
MINULÝ týždeň v pondelok a utorok sa odohralo
siedme kolo Školskej ligy

•

V Matejovciach sa minulý týždeň po prvýkrát
v histórii uskutočnilo
krajské kolo v bedmintone
žiakov základných i stredných škôl. Zúčastnili sa
ho víťazi šiestich okresov.
Ten popradský zastupovali chlapci a dievčatá zo ZŠ
v Spišskej Sobote a z Gymnázia na Kukučínovej ulici
v Poprade.
„Pre ľudí, ktorí organizujú športové podujatia
pre mládež, je cťou, keď
ich štátne orgány poveria
organizáciou nejakej súťaže. V Poprade sme mohli
krajské kolo v bedmintone
zorganizovať po prvýkrát.

Je to tiež pocta pre združenie Sport Club For All, ktorý bol odborným garantom
a takisto pre športovú halu
v Matejovciach, kde sú podľa rôznych odborníkov najlepšie podmienky na bedminton v celom Prešovskom
kraji,“ povedal Jozef Pavlík
z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Favoritmi boli už tradične
Prešovčania. Ovládli všetky kategórie a zaslúžene
postúpili na Školské majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa uskutočnia 12. a 13. apríla v Liptovskom Mikuláši.
V kategórii stredných škôl
skončili chlapci a dievčatá

z Gymnázia Kukučínova
zhodne na treťom mieste,
rovnako ako aj zástupkyne
ZŠ Spišská Sobota. Ich spolužiaci v kategórii chlapcov obsadili konečné štvrté miesto.
(mav)

Čaká ich posledný zápas základnej časti

Basketbalistky BAM Poprad
privítali v sobotu v predposlednom kole základnej časti
najvyššej
basketbalovej
súťaže Piešťanské Čajky
a v troch štvrtinách boli
favoritovi vyrovnaným súperom. V závere im už dochádzali sily, ale výkonom
sa aj napriek prehre dobre
naladili na rozhodujúci

zápas v Bratislave, ktorý
ich môže udržať na piatom
mieste v tabuľke a za súpera v play-off im prihrať hrateľný Šamorín.
„Hrali sme dobre. Prvý polčas bol výborný, v druhom
dejstve nám už odchádzali
sily. Mali sme problém so
zakončením spod koša. Zanechali sme však pozitívny
dojem. Chceme sa zodpovedne pripraviť na posledný

zápas základnej časti,“ povedal tréner BAM Poprad Igor
Skočovski.
Výsledok: 27. kolo v sobotu 12. marca BAM Poprad Piešťanské Čajky 46:72
(14:17, 17:23, 7:12, 8:20),
najviac bodov BAMP: Katarína Petríková - 13.
Program: 28. kolo v sobotu 19. marca o 15. hod.
Slovan Bratislava - BAM
Poprad.		
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

26/0

100

2. Piešťany

22/5

81,48

3. Ružomberok

21/5

80,77

4. Šamorín

10/17

37,04

5. Poprad

9/18

33,33

6. Slovan

9/18

33,33

7. B. Bystrica

5/22

18,52

8. Cassovia KE

5/22

18,52

1. GA Košice

2015/2016. V skupine SŠ sa
víťazom kola stalo družstvo
SŠPGDT D. Tatarku so ziskom 6 bodov, v skupine ZŠ
zvíťazilo družstvo ZŠ Francisciho so ziskom 10 bodov.
MINULÝ týždeň v utorok sa odohralo 11. kolo
Firemnej ligy skupina C 3.liga. Na prvom mieste sa
umiestnilo družstvo Bankbroker so ziskom 32 bodov,
keď vyhralo všetky zápasy,
pred družstvom Spolbyt
25 bodov a tretie skončilo
družstvo Profesta so ziskom 19 bodov.
(ile)

•

Basketbalisti BK Iskra Svit prehrali v stredu 9. marca aj druhý
štvrťfinálový zápas Play-off Eurovia SBL s Komárnom, tentokrát na domácej palubovke v pomere 89:101. S nožom na
krku za stavu 0:2 na zápasy cestovali v sobotu 12. marca
späť do Komárna, kde prehrali 77:104 a z bojov o semifinále vypadli.		
FOTO - Marek Vaščura

HK Poprad

Hokejisti HK
Poprad odštartovali štvrťfinálovú sériu
play-off Tipsportligy so
Zvolenom dvojzápasom
na ľade súpera. Obidva
duely prehrali až po predĺžení.
Výsledky
štvrťfinále
play-off: 1. kolo v nedeľu
13. marca HKM Zvolen
- HK Poprad 3:2pp (2:0,
0:1, 0:1 - 1:0), góly Popradu: 36. Lukáš Paukovček
(P. Koyš, R. Rapáč), 59.
Arne Kroták (Š. Fabian, M.
Paločko). 2. kolo v ponde-

lok 14. marca o 17. hod.
HKM Zvolen - HK Poprad 1:0pp (0:0, 0:0, 0:0
- 1:0).
Program
štvrťfinále
play-off: 3. kolo vo štvrtok
17. marca o 17. hod. HK
Poprad - HKM Zvolen,
4. kolo v piatok 18. marca o 17. hod. HK Poprad
- HKM Zvolen, prípadné
5. kolo v nedeľu 20. marca
o 17. hod. HKM Zvolen –
HK Poprad, prípadné 6.
kolo v utorok 22. marca
o 17. hod. HK Poprad –
HKM Zvolen.
(ppv)

FK Poprad

hod. v Rimavskej Sobote
s miestnym tímom MŠK.
Predposledné 21. kolo základnej časti je na programe
hneď v nedeľu 20. marca.
V NTC privítajú Popradčania o 15. hodine 1. FC
Tatran Prešov.
(ppv)

Futbalisti
FK Poprad sa
v dohrávke 20.
kola
DOXXbet ligy Východ stretnú
vo štvrtok 17. marca o 15.
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Majsterka Slovenskej republiky je
z Obchodnej akadémie v Poprade
Jubilejný 50. ročník celoslovenského kola súťaže žiakov stredných
škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnil 9. a 10. marca v
Obchodnej akadémii v Seredi.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a hlavným garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.
Na celoslovenskom kole súťažili najlepší študenti stredných škôl
v troch súťažných disciplínach – písanie na počítači, úprava textu na
počítači a profesionálne spracovanie textu, tzv. wordprocessing. Svoju
účasť na celoslovenskom kole si museli všetci súťažiaci vybojovať svojimi výkonmi na krajských kolách.
Žiačka Obchodnej akadémie
Poprad Petra Mudráková (na foto) v
súťažnej disciplíne profesionálne
spracovanie textu - wordprocessing sa umiestnila v silnej konkurencii na vynikajúcom 1. mieste a
stala sa majsterkou Slovenskej republiky v tejto súťažnej disciplíne. (mzv)

Mobilné ľadové plochy už skončili

Mobilné ľadové plochy v meste Poprad skončili minulý týždeň svoju
činnosť. Ľadová plocha na Námestí sv. Egídia bola v prevádzke 69 dní,
ľadová plocha pri Aréne Poprad 86 dní.
Pre náruživých korčuliarov pripravuje samospráva ešte obľúbené verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne mesta Poprad. Presné termíny budú
oznámené v dostatočnom časovom predstihu.			
(mag)

Tento týždeň dopravná akcia v celej Európe

V pondelok sa začala celoeurópska
dopravno-bezpečnostná akcia, do ktorej
sa zapojili aj policajti na Slovensku. Organizuje ju medzinárodná stavovská organizácia Tispol, združujúca služby dopravnej polície európskych štátov. Tento
týždeň sa policajti pri kontrole zameriavajú najmä na používanie bezpečnostných pásov a detských autosedačiek.

Zamerajú sa však aj na ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky.
Na nedodržiavanie povolenej rýchlosti, porušovanie zákazu požívania
alkoholu alebo iných návykových
látok vodičmi a porušovanie základných povinností vodičov. Posvietia si
tiež na ostatných účastníkov, teda aj
chodcov a cyklistov.
(ppš)

Vystavujú na Výtvarnom salóne 2016
Neprofesionálni výtvarní umelci z okresov Poprad, Kežmarok
a Levoča vystavujú v priestoroch
Podtatranského osvetového strediska v Poprade – Spišskej Sobote
na Výtvarnom salóne 2016. Potrvá
do 5. apríla a do tejto regionálnej
a medziokresnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
zaslalo 25 autorov spolu 95 výtvarných prác.
Porota, ktorej predsedal František
Žoldák, udelila v kategórii autorov
od 15 do 25 rokov diplomy a ceny
bez poradia s postupom na krajskú
súťaž Zuzane Majerčákovej, Jane
Gabonovej a Natálii Glajzovej. V
kategórii od 26 do 60 rokov – kresba a grafika získali 1. miesto Jozef
Ujčík, 2. Karol Košík, 3. Júlia Ďurásová a v maľbe 1. Pavol Roško, 2.

Karol Košík, 3. Martina Knutová a
Lenka Filipová. V kategórii nad 60
rokov získal diplom a postup na
krajskú súťaž v kresbe Juraj Ujházy,
v PC grafike Melánia Jandurová a v
maľbe obsadil 1. miesto s postupom
Emil Farkašovský, 2. Juraj Ujházy a
3. Jozef Čekovský. V kategórii insitní a naivní autori od 15 rokov dostali diplomy a ceny bez udania poradia s postupom na krajskú súťaž
Ján Veteška, Milan Bocko, Anton
Budzák a Miloslav Semančík.
Porota konštatovala, že na súťaži
sa zúčastnilo málo mladých autorov,
hoci je celková účasť v porovnaní s
minulým ročníkom viac ako dvojnásobná. Najviac zastúpená je technika maľby a insitnej plastiky. Autori
málo využívajú ďalšiu škálu výtvarných techník a materiálov.
(ppž)

PP-1

Darujte 2% (3%) z Vašich daní
Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane z príjmu
Nadácia
za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Nádej pre vaše zdravie
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané
finančné
prostriedky použiťpre Otorinolaryngologické
fi
oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s.,

na spolufinancovanie elektronystagmografu
určeného na komplexnú diagnostiku pacientov
so závratovými stavmi.

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich
daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno –
preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na
webovej stránke www.nemocnicapp.sk

2%

Ďakujeme!

Nadácia Nádej pre vaše zdravie,
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144,
právna forma: nadácia
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Plán obnovy tepelného hospodárstva v Poprade prinesie rekonštrukciu
rozvodov a individuálne riadenie dodávky tepla a teplej vody

Spoločnosť Veolia Energia Poprad,
a.s. predstavila vedeniu mesta Poprad koncepciu rozvoja tepelného
hospodárstva v tomto meste na
roky 2017 až 2027, ktorá rieši rekonštrukciu rozvodov tepla a individualizáciu riadenia dodávky
tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)
pre každý objekt samostatne na
území celého mesta.

a rušenie nepotrebných kotolní (zrušenie 4 kotolní),
- rekonštrukcia kotolní na súčasnú technickú úroveň (zrealizovaná
rekonštrukcia 17 kotolní).
Koncepcia naštartovaná v minulosti sa javí ako správna, preto chceme v nastúpenej ceste pokračovať až
do úplnej modernizácie tepelného
hospodárstva.

pokladanou výškou investície 0,45
milióna eur.

Plánované investície nezvýšia
ceny a prinesú vyšší komfort
pri odbere tepla a teplej vody

Tieto investície by boli naplánované a zrealizované v priebehu 10
rokov tak, aby nedošlo k zvýšeniu
ceny pre odberateľov tepla. Navr-

Veolia Energia Poprad, a.s. v súčasnosti prevádzkuje 42 zdrojov tepla, ktoré vznikli po spojení niektorých tepelných okruhov (pôvodne
ich bolo 46). Kotolne sú vo výbornom stave, keďže v minulých rokoch
prešli buď úplnou rekonštrukciou,
alebo výmenou kritických častí.
Problematickejší je stav vonkajších
rozvodov, kde sa častejšie objavujú
poruchy a izolácie už nevyhovujú
dnešným požiadavkám prevádzky.

Koncepcia obnovy tepelného
hospodárstva do roku 2016 obsahuje tieto základné opatrenia:

- postupné budovanie domových
odovzdávacích staníc (doteraz vybudovaných 145 staníc),
- rekonštrukcia fyzicky a morálne opotrebovaných rozvodov tepla, prioritne s vysokými tepelnými
stratami a vysokou poruchovosťou
(zrekonštruovaných 10 013 m rozvodov),
- spájanie blízkych okruhov kotolní

V rokoch 2017 - 2027 navrhujeme tieto postupné kroky:
- inštaláciu ďalších 269 domových odovzdávacích staníc
s predpokladanou výškou investície 5,4 milióna eur,
- rekonštrukciu vykurovacích
rozvodov v dĺžke 14 719 m s predpokladanou investíciou 8 miliónov
eur,
- zrušenie 11 kotolní, ich prepojenie s blízkymi okruhmi,
- rekonštrukciu 6 kotolní s pred-

hovanými investíciami sa zruší 11
kotolní, ktoré sa uvoľnia mestu na
iné využitie (centrum mládeže,
centrum pre seniorov, obchodná prevádzka a pod.). Zníženie
počtu kotolní povedie k zníženiu
fixných nákladov na výrobu tepla.
Rekonštrukciou rozvodov tepla
v kombinácii s inštaláciou domových odovzdávacích staníc je
možné znížiť tepelné straty v rozvodoch približne o 5 %. Inštalácia
domových odovzdávacích staníc

Program kina Tatran

17. marca o 19. hod.
MOJ KRÁĽ, FR, 2014, MP 12
Emocionálna dráma, odohrávajúca sa v priebehu niekoľkých
rokov, zachytáva komplikovanú
a deštruktívnu povahu vzťahu
medzi mužom a ženou.
Dráma/komédia, originál s českými titulkami, 125 min.
Vstupné 4 €

18. marca o 19. hod.
EXPERIMENT, USA, 2016,
MP 12
Pokračovanie
celosvetovo
úspešných románov Divergencia a Rezistencia, ktoré vtiahli
čitateľov do mrazivo realistického postapokalyptického sveta.
Dobrodružný / sci-fi, český dabing, 120 min.
Vstupné 4 €
19. marca o 16. hod.
KUNG FU PANDA 3, USA,
2016, MP
Po (Jack Black) sa znovu stretáva so svojím biologickým

otcom (Bryan Cranston) a
vracia sa späť na svoje rodné miesto. Čoskoro si však
uvedomí, že tam nezapadá.
Navyše sa zoznámi s Mei Mei
(Rebel Wilson), s ktorou má
dohodnutý sobáš.
Animovaná komédia, slovenský
dabing, 94 min. Vstupné 4 €
19. marca o 19. hod.
CAROL, VB, USA, 2015, MP 15
Carol ukazuje milostný príbeh,
jemnosť a hĺbku jednej strhujúcej lásky. Dobre situovaná a
vždy distingvovane elegantná
dáma Carol sa v obchodnom
dome zoznámi s mladou predavačkou.
Dráma / romantický, originál
s českými titulkami, 118 min.
Vstupné: 4 €
20. marca o 19. hod.
DVOJNÍCI, ČR, 2016, MP 12
Príbeh dvoch mužov, ktorí sú
si podobní ako vajce vajcu, ale

povahou a
ž i v o t ný m i
osudmi sú odlišní ako deň a
noc.
Komédia, česká verzia, 103 min.
Vstupné: 4 €
21. marca o 19. hod.
DIOR A JA, FR, 2014, MP 12
Francúzska celovečerná dokumentárna snímka Dior a ja
otvára divákom dvere do mýtami opradeného sveta módneho
domu Christian Dior.
Dokument, originál českými titulkami, 89 min.
Vstupné 4 €/2 € s preukazom
FK
Digitalizáciu Kina Tatran finančne podporil Audiovizuálny
fond

Viac na www.kinotatran.sk

tepla prináša výhody pre odberateľov, umožní nastaviť individuálne vykurovacie krivky pre každý
dom podľa želania obyvateľov.
Rovnako je možné upraviť aj časový harmonogram vykurovania
a aj prípravy TÚV. Domová odovzdávacia stanica tepla je vlastne
domová kotolňa, akurát je pre
zákazníka bez starostí. Celkovým
výsledkom je vyšší komfort pri
odbere tepla a TÚV.
Navrhnutá koncepcia predstavuje kontinuitu doterajších
krokov v postupnej modernizácii technických zariadení, zvyšovania energetickej účinnosti
celého tepelného hospodárstva.
Výmenou vonkajších rozvodov
tepla sa vyrieši problém poruchovosti a nevyhovujúcich tepelných
izolácií na ďalších minimálne
30 rokov. Rekonštrukcia kotolní
a vybudovanie domových odovzdávacích staníc umožnia bezproblémovú prevádzku počas
plánovanej životnosti týchto zariadení a zrušenie 11 kotolní prinesie okrem zníženia fixných nákladov možnosť využiť objekty na
dosiaľ nezrealizované zaujímavé
projekty mesta.
Veolia Energia Poprad, a.s. chce
byť aj ďalších 20 rokov spoľahlivým a dôveryhodným partnerom
mesta Poprad.		
PP-29

Otvorené u meteorológov

Deň otvorených dverí v Aerologickom a radiačnom centre
SHMÚ v Gánovciach bude v piatok 18. marca od 9. do 16.
hod. Návštevníci sa počas neho budú môcť oboznámiť s činnosťou pracoviska, získať informácie z oblasti meteorológie
a klimatológie a oboznámiť sa s meracou technikou. Spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou sa
začne o 12. hod.				
(ppp)

Hľadá domov
V mestskom útulku pre
psov čaká na svojho nového
pána Laky. Tento približne
1,5 ročný kríženec menšieho
vzrastu je citlivej, pokojnej
a veľmi nežnej povahy. Bol
odobratý z osady v našom
meste ako jeden z posledných psíkov nachádzajúcich
sa v tejto lokalite. Spoluobčania sa ho s radosťou vzdali a odovzdali ho mestskej
polícii, ktorá ho doniesla
do útulku. Dovtedy sa Laky
túlal spolu s ďalšími psík-

mi po osade a meste
Poprad. Za
svoj krátky
život si toho
musel zažiť
naozaj veľa
a zrejme nič dobrého. Svoj
vysnívaný domov by si vedel predstaviť v byte, ale aj
v dome s celoročným prístupom dnu. Je vhodný k
iným psíkom a zvieratkám,
keďže je úplne nekonfliktný a znášanlivý. Taktiež aj
ku starším deťom. Kontakt:
0910 890 208.
(ppv)

