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Vybrať si dobré vzdelanie je dôležitým rozhodnutím

Burza stredných škôl pre žiakov
základných škôl a ich rodičov z
celého regiónu sa stretla s veľkou
odozvou. V popradskej Aréne sa
na nej minulý piatok predstavili
stredné školy nielen z mesta Poprad, ale aj z Kežmarku, Levoče,
ba i zo Spišskej Novej Vsi. Deviataci aj ôsmaci sa mohli zoznámiť s
možnosťami štúdia, ktoré možno
doteraz ani nepoznali.
Burzu zorganizoval Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade a
mesto Poprad. Spojili svoje sily, aby
umožnili mladým ľuďom dobre sa
rozhodnúť pre kvalitné štúdium a
tak sa v budúcnosti úspešne uplatniť
na trhu práce. Riaditeľka ÚPSVaR v
Poprade Veronika Brijová podčiarkla, že za progresívny súčasný trend
považuje duálne vzdelávanie: „Deti
dokážu vďaka takejto forme vzdelávania získať pracovné návyky a
plynule prejsť do pracovného života.
Najdôležitejším impulzom tejto burzy

pre žiakov základných škôl bolo, aby
sa zoznámili s možnosťami štúdia na
stredných školách a vedeli si predstaviť svoju pracovnú budúcnosť - svoju
konkrétnu profesiu, ktorú by mohli v
budúcnosti vykonávať.“ Dodala, že v
súčasnosti je najväčší dopyt po operátoroch výroby a profesiách v strojárstve. Ku koncu minulého mesiaca
evidujú v okresoch Poprad a Levoča
približne 6300 uchádzačov o prácu.
Riaditeľka podotkla, že najhoršie zamestnateľnou skupinou sú ľudia so
základným alebo úplne bez vzdelania, ktorých evidujú približne 640.
Milan Antaš z CPPPaP v Poprade
poukázal na problém, že ôsmaci a
deviataci majú v tomto veku ešte nevyhranené záujmy a často sa nevedia
rozhodnúť pre vhodné štúdium. Privítal by, keby sa tejto otázke venovala pozornosť už od 6. ročníka ZŠ.
Ide o dôležité životné rozhodnutie,
preto by zvlášť rodičia mali pri rozhodovaní zohrávať oveľa významnejšiu úlohu, lebo najlepšie poznajú
svoje dieťa. To potvrdil aj jeden z

deviatakov zo Svitu: „Zatiaľ nemám
žiadnu predstavu o svojom ďalšom
štúdiu. Hľadal som na burze, ale asi
sa rozhodnem pre programovanie. S
počítačmi si rozumiem a majú budúcnosť.“ Ďalšia deviatačka uviedla:
„Chcela by som ísť na zdravotnícku

školu do Levoče, celkom ma baví biológia. Uvažujem aj o umeleckej škole
v Kežmarku, lebo rada kreslím. Rozhodujem sa najprv sama, ale konzultujem aj s rodičmi, čo bude pre mňa
najlepšie.“
(Pokračovanie na str. 3)

Vianočná výzdoba prechádza obnovou

Vianočná výzdoba Popradu absolvuje pred tohtoročnými Vianocami omladzovaciu kúru. Rozsiahlejšie
opravy boli nevyhnutné z
dôvodu opotrebenia a životnosti jednotlivých prvkov či technológií.
„Potrebné boli výmeny svetelných reťazí, ktoré sú trvalo inštalované na stromoch
v centre mesta, generálnu
opravu absolvuje aj vstupná
brána. V snahe zabezpečiť
všetky opravy, revízie, ako
aj montáž ďalších prvkov
rozsiahlej vianočnej výzdoby
načas, začala samospráva s
jej postupnou inštaláciou v

skoršom termíne,“ uviedla
Iveta Borňáková z odboru správy majetku MsÚ v
Poprade. Vianočná výzdoba Popradu bude v tomto

roku doplnená o vianočné
girlandy tak, aby obopínali
celé Námestie sv. Egídia v
Poprade. K pôvodne zakúpeným 300 metrom girlánd
v uplynulom roku tak pribudne ďalších 900 metrov.
Takýmto spôsobom mesto
úplne obmení girlandovú
časť výzdoby, ktorej pôvodné prvky už vykazovali
veľkú mieru poškodenia a
nefunkčnosti. „Do 1. decembra chceme mať kompletne
nainštalovanú a odskúšanú
celú vianočnú výzdobu tak,
aby sme už v čase 1. adventnej nedele mohli rozsvietiť
adventné mestečko. Následne

bude celá vianočná
výzdoba rozsvietená 5. decembra
Mikulášom a jeho
malými
pomocníkmi, ktorí zaplnia celé popradské
námestie. Výzdoba
bude svietiť do 31.
januára,“ uviedol
primátor Popradu Jozef Švagerko. Súčasťou vianočnej
výzdoby bude aj v tomto
roku adventné mestečko
so stánkami v okolí fontány na Námestí sv. Egídia.
Adventné mestečko bude v
prevádzke od 3. decembra
do 10. januára a predajcovia

v ňom budú ponúkať opäť
vianočné dobroty a tovar.
Zimný festival podujatí pod
názvom POPRADSKÉ VIANOCE bude pozostávať z 33
podujatí - vrátane Tradičného vianočného jarmoku,
ktorý sa uskutoční od 8. do
10. decembra.
(mag)

Skatepark
bude mať
vyše štyridsať
prekážok

Môj dom má
byť domom
modlitby ...

Staršie žiačky
VK Junior
2012 Poprad
postúpili
z prvého
miesta

Viac na str. 2

Viac na str. 9

Viac na str. 11

15. 11. 2017

Strana 2

•

Stručne

DEŇ boja za slobodu a demokraciu si pripomíname 17. novembra,
kedy uplynie 28 rokov od Nežnej
revolúcie. Na pamiatku obetí komunizmu - nespravodlivo prenasledovaných, politických väzňov a odvlečených do gulagov stojí na cintoríne
v Poprade - Veľkej pamätník.
FARSKÝ úrad Poprad vyhlasuje
Vianočnú potravinovú zbierku pre
rodiny v hmotnej núdzi. Zbierka
bude trvať do 1. decembra 2017. Potraviny môžu darcovia nosiť do Kostola sv. Cyrila a Metoda na sídlisku
Juh, ako aj do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v meste.
KAPLNKA Vzkriesenia a krížová cesta na vrchu Krížová v Kvetnici
od architekta Samuela Netočného sa
stala nositeľom Ceny ARCH 2017
pre pozoruhodné dielo domácej
architektonickej scény. Rozhodla
o tom odborná porota s medzinárodnou účasťou. Cena bola odovzdaná minulú v stredu v Bratislave
na slávnostnom galavečere.
V sobotu 18. novembra o 18.30
hod. vystúpi v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade spevácky zbor Apollo z Bratislavy.
POLÍCIA vyhlasuje akciu pod
názvom Poď s nami merať. Do 16.
novembra môžu občania navrhovať
miesta a úseky ciest, na ktorých bude
prebiehať táto akcia 25. novembra.
Informácie na zasielanie návrhov sú
na internetovej stránke Ministerstva
vnútra SR.
KONTROLNÝ deň na stavbe II.
etapy rekonštrukcie Podtatranského
múzea v Poprade a inštalácie expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov
sa uskutočnil včera 14. novembra
priamo v múzeu.
STRETNUTIE pri sútoku Popradu a Dunajca v Poľsku organizuje
Klub Popradčanov v piatok 17. novembra za účasti zástupcov ďalších
občianskych klubov mesta a poľských hostí.
POPRADSKÚ zberateľskú burzu
- poslednú v tomto roku, organizuje
Klub filatelistov v Poprade v sobotu
18. novembra od 7. do 12. hod. v
priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej ul. v Poprade. Prísť
môžu nielen filatelisti, ale aj filokartisti, numizmatici či zberatelia bankoviek. Vstupné je bezplatné.
CHARITATÍVNY večer spojený s módnou prehliadkou s názvom Žena žene sa uskutoční v
sobotu 18. novembra o 17. hod. v
Cin Cine v Poprade - Veľkej. Je zameraný na podporu poradenského
centra Progresfem v Poprade, ktoré
pomáha ženám zažívajúcim násilie
(ppš)
zo strany partnera.
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Skatepark bude mať vyše štyridsať prekážok

Výstavba skateparku v
Poprade naberá reálne
kontúry. Podľa zámerov
radnice by skatepark mal
vyrásť v lokalite blízko
cyklistického chodníka a
rozostavaných športovísk
neďaleko cesty I/18.
„Máme spracovanú projektovú dokumentáciu, momentálne je v záverečnej fáze vyjadrovanie orgánov súvisiacich
s vydaním povolenia na realizáciu stavby. Predpokladáme,
že buď do konca roka alebo
najneskôr do konca januára by
sme mali mať stavbu povolenú.
Realizovať by sme ju chceli v mesiacoch
apríl - máj,“ uviedol vedúci odboru
urbanizmu a priestorového plánovania Ľuboslav Mlynarčík. „Všetko
už záleží len na schválení rozpočtu.
Myslím si, že ak bude vôľa poslancov,
sme pripravení, aby sme na budúci rok
mohli skatepark realizovať,“ uviedol
primátor Popradu Jozef Švagerko.
Podľa spracovanej projektovej
dokumentácie má stavba tri hlavné
výškové úrovne a je doplnená betónovými prekážkami a kovovými
railami. Skatepark sa bude skladať z
jednotlivých na seba nadväzujúcich
častí a je možné ho rozdeliť do štyroch základných sekcií - flow, street,

bmx zóna, bowl. Skatepark je navrhnutý tak, aby zabezpečoval plynulú jazdu všetkými časťami a bez
nutnosti krkolomného zastavenia
a otáčania. Prístupový chodník do
parku od cyklochodníka je navrhnutý ako mierny „snakerun“ a bude
slúžiť hlavne začiatočníkom pre nacvičenie plynulej jazdy imitujúcej
surfovanie na morských vlnách. Dominantnú časť parku tvorí východná
strana obsahujúca „street“ prekážky
(raily, lavice, schody, manual path,
šikmé steny, zatrávnené gapy) navodzujúce pocit jazdy mestom.
Severozápadná časť parku je svojimi prekážkami (transfer, rádius...)

a ich veľkosťou určená prevažne pre
jazdcov na bicykloch. Tieto dve línie
parku symbolicky spája na juhu betónový bazén ako centrálna prekážka
skateparku. Dispozičné riešenie bolo
konzultované a upravené na prianie
miestnych jazdcov tak, aby skatepark
spĺňal všetky ich požiadavky. Skatepark obsahuje spolu 42 prekážok.
Súčasťou projektu je aj akumulačná
vsakovacia jama pre odvod dažďovej
vody z drenáží umiestnených po obvode skateparku.
Podľa spracovanej projektovej dokumentácie pôjde o celobetónový
park na voľnom priestranstve s celkovou plochou 1 842,82 m2. (mag)

Matica oslavuje

Miestny odbor Matice slovenskej
v Poprade oslávi 90. výročie založenia. Pri tejto príležitosti vo štvrtok
16. novembra o 10. hod. budú v obradnej sieni Mestského úradu v Poprade prijatí hostia a účastníci osláv
a následne sa bude v malej zasadačke
MsÚ konať slávnostná akadémia. Súčasťou programu bude odovzdávanie
matičných ocenení a vernisáž jubilejnej výstavy k výročiu.
(ppp)

•
•
•

•

PP-7

Ešte minulý týždeň hrabali pracovníci
menších obecných služieb lístie z verejných priestranstiev (na foto pri kruhovej
križovatke na Štefánikovej a Partizánskej ul.). Možnosť vyčistiť okolie svojich
bytových domov mohli využiť aj občania
a požiadať samosprávu o odvoz tohto
biologického odpadu, resp. sa ho zbaviť prostredníctvom zberných dvorov
alebo v prípade obyvateľov rodinných
domov a majiteľov záhradiek kompostovaním.
FOTO - Marek Vaščura
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(Dokončenie zo str. 1)

M. Antaš doplnil: „Do popredia by sa mali viac dostávať odborné školy, čo už začíname trošičku pociťovať. Keď
sa dobre vybuduje učňovské
školstvo v rámci duálneho
vzdelávania, mohol by nastať
presun do tejto oblasti, lebo sa
zvyšuje šanca zamestnať sa.
Treba vytvoriť sieť kvalitných
stredných škôl, aby si dieťa
vedelo vybrať a vedelo, že ho
potom bude čakať pracovný
trh s otvorenou náručou a
dobrým platom.“ Za zmienku stojí i fakt, že podľa poznatkov odborníkov väčšina
absolventov stredných škôl
vôbec nepokračuje v odbore,
ktorý vyštudovali a zamestná
sa v úplne inom odvetví.

Viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš (na foto
vpravo s V. Brijovou a M. Antašom) kvitoval, že na burzu
prišli žiaci z 28 základných
škôl z Popradu a regiónu:
„Mladí ľudia dnes majú dostatok informácií, ale na burze môžu priamo na mieste
porovnať, čo jednotlivé školy
ponúkajú študentom. Verím,
že sa mnohí na základe toho
dobre rozhodnú a verím, že
v budúcnosti sa časť mladých ľudí vráti k remeslám,
pretože remeselné profesie
sú žiadané a dobre platené.“
Samospráva chce mladým
vytvoriť podmienky, aby
mohli ostať žiť a pracovať v
meste a regióne a nájsť dobré
uplatnenie.
(mar)

hrad má za se•bouKEŽMARSKÝ
ďalšiu úspešnú letnú turistickú
sezónu. Už niekoľko rokov po sebe
jeho návštevnosť rastie. Tento rok
si priestory prišlo pozrieť takmer
41-tisíc návštevníkov, teda o 12%
viac ako vlani. Letná turistická sezóna trvala na hrade od 7. mája do
31. októbra.

CHODNÍK korunami stromov
•a lanovka
v Bachledovej doline sú

istenec niekoľko rokov odpracoval v Nemecku a ďalšie roky
na Slovensku, otázky sociálneho zabezpečenia počas výkonu
práce v zahraničí, otázky, ktoré sa týkajú práce opatrovateliek v Rakúsku a v Nemecku, otázky, ktoré sa týkajú povinností voči Sociálnej poisťovni pri odchode za prácou do
zahraničia a pri návrate zo zahraničia späť na Slovensko.“
Záujem občanov o bezplatné poradenstvo v oblasti
dôchodkov, najmä ak pracovali aj v zahraničí, potvrdzuje, že takéto poradenské dni sú pre nich užitočné a
reálne im pomáhajú riešiť ich životné situácie. Sociálna
poisťovňa im bude preto aj naďalej nápomocná a plánuje
pokračovať v organizovaní podobných podujatí.
Medzinárodné poradenské dni v Poprade zorganizovala Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutche Rentensversicherung),
rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Sozialversicherungsaustalt der gewerblichen Wirtchaft). (usp)

Popradskí cestári dostali štyri nové sypače

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
oblasť Poprad, sa môže tento
rok pochváliť novinkami. Pred
začiatkom tohtoročnej zimnej
údržby ciest prišli pod Tatry
štyri nové sypače.
Nie je tajomstvom, že na
zimnú údržbu ciest v podtatranskom regióne slúžia stroje,
ktoré si už čo to odpracovali.
Do terénu v zime vyrážalo množstvo
sypačov, ktoré už majú po svojej životnosti. SÚC PSK, oblasť Poprad
mala doteraz k dispozícii 26 sypačov,
ktorých priemerný vek bol 23 rokov.
Prejavovalo sa to znížením ich spoľahlivosti, zvýšením poruchovosti a
vysokými nákladmi na opravy.
„Vozový park bol na hranici možnosti vykonávať práce súvisiace so zabez-

pečením zjazdnosti ciest a zabezpečením dopravnej obslužnosti adekvátnej
potrebám nášho podtatranského regiónu. Čas na polovičné riešenia už nebol,
preto bolo nutné vyhrnúť si rukávy a
pustiť sa do zásadnej modernizácie vozového parku,“ uviedol riaditeľ oblasti
Poprad Marián Barilla.
Pred začiatkom tohtosezónnej
zimnej údržby ciest prišli pod Tatry

RETRO deň pri príležitosti Dňa
•študentstva
sa uskutoční vo Svite

17. novembra od 13. do 22. hod. na
železničnej stanici. Program podujatia je uverejnený na internetovej
stránke mesta Svit.

Občania sa najviac zaujímali o nárok
na dôchodok, ak pracovali v zahraničí

Medzinárodné poradenské dni, ktoré sa konali v popradskej pobočke Sociálnej poisťovne minulý utorok
a stredu sa stretli s veľkým záujmom poistencov. Odborníci na dôchodkové poistenie z Nemecka, Rakúska
i Slovenska oba dni od rána do popoludnia riešili
otázky a požiadavky klientov, ktorí pracovali v týchto
krajinách. Poistenci si ujasnili podmienky nároku na
dôchodok, získali informácie o obdobiach poistenia, o
dôchodkovom veku a o postupe pri žiadosti o dôchodok. Tí, ktorí navštívili pobočku Sociálnej poisťovne v
Poprade, tak na jednom mieste získali komplexné informácie potrebné k vybaveniu ich nárokov.
Riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder uviedol: „Odborníci na dôchodkové
poistenie počas dvoch poradenských dní v Poprade vybavili
108 klientov, ktorí mali viacero požiadaviek, takže celkovo
sme vybavili takmer 230 požiadaviek. Najčastejšie otázky
boli ohľadom nároku na dôchodok napr. v prípade, že po-

Krátke správy

štyri nové sypače Tatra Phoenix
T158/II za takmer trištvrte milióna eur. Dva z nich boli pridelené
pre okres Poprad, jeden pre okres
Kežmarok a jeden pre okres Levoča.
„Je to pre nás významná pomoc
najmä z pohľadu spoľahlivosti. Kým budú naše staršie sypače
okrem poveternostných podmienok
bojovať aj s častejšími poruchami,
nové sypače by mali počas prvých rokov spoľahlivo fungovať a byť našou
oporou,“ dodal riaditeľ.
Príchod týchto sypačov je najrozsiahlejšou investíciou do modernizácie vozového parku v jednom kalendárnom roku od roku 2003, kedy
bola zriadená Správa a údržba ciest
PSK. V dohľadnej dobe budú nasledovať ďalšie.		
(pmb)

zatvorené kvôli údržbe pred zimnou sezónou. Atrakciu, ktorá od
konca septembra prilákala až 64-tisíc prevažne Slovákov i Poliakov,
otvoria opäť v piatok 17. novembra.
organizácia cestov•néhoKRAJSKÁ
ruchu Severovýchod Sloven-

ska vyhlásila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja. Verejnosť môže
do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov,
ktorí prispievajú k rozvoju turizmu
v kraji. Hlavnou úlohou ocenení
je oceniť a motivovať ľudí, ktorí
pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu
byť vďaka svojim kvalitám vzorom
pre ostatných. Všetky potrebné
informácie, kontaktný formulár
a podmienky nominovania sú uverejnené na stránke www.severovychod.sk.
REKONŠTRUKCIU a dostavbu
•Grand
Hotela Kempinski vo Vysokých Tatrách ocenila v Nemecku
odborná porota prestížnym ocenením Iconic Awards 2017- Winner.
Projekt rekonštrukcie historickej
budovy, ktorá je národnou pamiatkou, viedol slovenský architekt Peter Černo. Ocenenie Iconic Awards
je prvou neutrálnou medzinárodnou architektonickou a dizajnovou
súťažou, ktorá sa zameriava na celý
svet architektúry.

15. novembra o 19. hod. v
•artDNES
café Groteska v Poprade odpre-

zentujú manželia Brenišinovci svoje
cestovateľské zážitky z Palestíny a
Izraela.

LITERÁRNY večer Písmobranie
•k vydaniu
ostatnej básnickej zbierky

Jána Martona Nemenná sa uskutoční vo štvrtok 16. novembra o 18.
hod. v kaviarni Malý princ na Dostojevského ul. 12 v Poprade. (ppš)
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Milí Popradčania,
srdečne Vám ĎAKUJEM za Vašu podporu vo voľbách do VÚC. V meste Poprad
ste ma podporili 2 549 hlasmi. Veľmi si
vážim Vaše rozhodnutie a som Vám za Vašu dôveru
vďačná.
Srdečne blahoželám aj mojim kolegom - novozvoleným
poslancom za okres Poprad.
Moje poďakovanie patrí aj 3 244 voličom, ktorí ma svojím hlasom podporili v rámci celého nášho okresu.
Anna Schlosserová
PP-119

Rozpočet aj chodník v Matejovciach
Zasadanie
volebného
obvodu č. 2 (sídliská Juh
a Kvetnica) 8. novembra v
kancelárii na Dostojevského ul. 25 otvoril predseda
Peter Brenišin. Poslanci
prediskutovali
vybavené
písomné podnety občanov
z predchádzajúceho zasadania VO.
Hlavným bodom však
bola príprava rozpočtu na
rok 2018 a s tým spojené
pripravované akcie na sídliskách Juh. Vedúci odboru
urbanizmu a priestorového
plánovania MsÚ Ľuboslav
Mlynarčík podrobne oboznámil poslancov s pripravovanými investičnými aktivitami na týchto sídliskách v
roku 2018. Poslanci aktívne

diskutovali a vyjadrovali
svoje názory.
Poslankyňa Alena Madzinová informovala o podnete
občana z Matejoviec, ktorý
poukazuje na problémy s
kamenným mostom na štátnej ceste I/66 A a tiež žiada
vybudovanie chodníka okolo hlavnej cesty v Matejovciach. Poslanec Milan Baran
vysvetlil, že starostlivosť o
tento most má správca štátnej cesty a prevzatie cesty
do vlastníctva mesta nie je
možné, kým sa nevysporiada vlastníctvo pozemkov. K tomuto problému
sa poslanci ešte vrátia na
ďalšom stretnutí. Následne
diskutovali aj k iným aktuálnym témam.
(jwd)

Spojená škola Letná privítala hostí z Chomutova

Jedinečný
vzdelávací
program Spojenej školy na
Letnej ulici v Poprade zaujal
pedagógov z českého Chomutova. Vzácnu delegáciu
privítala riaditeľka popradskej školy vo štvrtok. Počas
dvoch dní si navzájom vymieňali skúsenosti s projektmi, ktoré sa v budúcnosti môžu dopĺňať.
„V Čechách robia vynikajúce programy a my sme sa
projektom technickej škôlky
nechali motivovať. Páči sa
mi spolupráca materských
škôl so základnými školami
a zamestnávateľmi v Chomutove. Veľmi mi to chýba
u nás, pretože pracovná sila
sa odvíja už od predškolského veku. Celý náš projekt

Krajinárske motívy Františka Žoldáka

V Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ v Poprade otvorili v stredu minulý týždeň výstavu Františka
Žoldáka (na foto vpravo) na tému
Krajinárske motívy.
Autor uviedol: „Spiš má neuveriteľne prekrásnu, pestrú a členitú, no
hlavne malebnú krajinu, ktorá poskytuje nespočetné množstvo inšpirácií
pre citlivé oko maliara. Rokliny Slovenského raja, jedinečné scenérie Pienin s vodami Dunajca, panorámy Vysokých Tatier, množstvo tatranských
dolín a plies s končiarmi v pozadí
sú ďalším nepreberným množstvom
romantických motívov. Každá dedinka
či usadlosť ponúka
neuveriteľné kompozície zákutí domov,
stodôl a rôznych hospodárskych stavieb.
Nehovoriac o goralských obciach Ždiar,
Osturňa, Franková,
Jezersko,
Havka,
Zálesie s rázovitou
ľudovou architektúrou či na opačnom

konci regiónu Liptovskej Tepličke,
Šuňave alebo Štrbe. Aj romantické
spišské mestečká ako Levoča, Spišská Kapitula, Podolínec, Kežmarok,
Spišská Belá, Spišská Sobota a iné, so
svojou dobovou svetskou i sakrálnou
architektúrou, uličkami a klenbami
vstupných mestských brán, zákutiami
zadných dvorov, sú pre výtvarníka
taktiež veľmi vábivé.“
Obrázky rýchlo sa meniaceho a
miznúceho obrazu čarovných, jedinečných podôb Spiša v podaní F.
Žoldáka si návštevníci môžu pozrieť
až do 5. januára 2018.
(ppm)

je zameraný
na spoznávanie kariér,“
uviedla riaditeľka SŠ Letná
Viera Grohová. „Najviac
nás zaujalo
prepojenie
školy s materskou školou
a základnou
umeleckou
školou. Chceli sme si v praxi pozrieť prácu s textom na
hodinách, pretože sme počuli, že sa aplikuje vo všetkých
predmetoch. Našou hlavnou úlohou je zistiť, ako by
sa dal prepojiť náš projekt
materských škôl s tunajším projektom a verím, že

sa popradská spojená škola
zapojí do nášho spolku TOŠ
- Trvalá obnova školy,“ povedal riaditeľ ZŠ Na Příkopech v Chomutove Miloslav
Hons. „Naša škola je zlúčené
zariadenie bývalých pätnástich škôlok. Tunajší vzdelávací program v Poprade
nás zaujíma, pretože máme
toho veľa spoločného. Sme
presvedčení o tom, že základ
predškolského vzdelávania
je osobnostne stále rovnako
orientovaný. Príprava deti
na profesijnú budúcnosť
existovala aj predtým, ale teraz ešte viac spolupracujeme
so základnými či strednými
školami, ale aj s miestnymi
zamestnávateľmi,“ dodala
riaditeľka MŠ v Chomutove
Irena Kopecká.
(ppv)

Simine piesne majú vždy príbeh

Po
minuloročnom
vypredanom
turné prichádza Sima
Martausová s novým
programom. Spolu so
svojou kapelou a hosťom 20-členným Dievčenským
speváckym
zborom Slovenského
rozhlasu pod vedením
dirigenta Adriana Kokoša, pripravili turné 2017. V nedeľu večer zahrali
v popradskom Dome kultúry známe
skladby, ale aj úplné novinky.
S. Martausová uviedla: „Už dávnejšie som túžila, aby sme ľuďom na
našich koncertoch mohli zahrať piesne
aj trochu inak, preto keď sme plánovali tohtoročné turné, prišiel nápad - čo
takto zbor, a ja som hneď súhlasila.“
Podľa dirigenta zboru A. Kokoša, v interpretácii skladieb urobili
menšie úpravy, aby dievčatá, ktoré
Simu v približne tretine skladieb
sprevádzajú, mali na pódiu tiež svoje
miesto a význam.
Speváčka z Považskej Bystrice je známa muzikantským a textárskym talentom, no najmä svojou bezprostred-

nosťou. Keď si sadne a podarí sa jej
„vypnúť“ hlavu (málokedy, že nad
niečím nerozmýšľa), vzniká nová pieseň. Múza ju kope pravidelne, pesnička vznikne len tak z ničoho nič, zrazu
sa zrodí, dá ju na papier a do akordov.
Nedávno vytvorila jednu z noviniek
„Goraľu“ na jej prechádzke z Tatranskej Lomnice do Starého Smokovca.
Poprad sa jej veľmi páči. Aj na koncerte rozmýšľala, ako by sa k nám mohla
prisťahovať. Z hľadiska prišlo riešenie,
ozvala sa ponuka na sobáš.
Na svojom turné navštívi toto
netradičné zoskupenie ešte Dolný
Kubín, Ružomberok, Martin, Trenčín, Nitru, Lučenec, Zvolen, Banskú
Bystricu, Prešov, Michalovce, Košice
a Bardejov.		
(kpa)
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Správy z Tatier

• NA budúci týždeň 21.
- 23.novembra sa na Štrb-

skom Plese uskutoční 13.
konferencia SPA s medzinárodnou účasťou, ktorá bude
venovaná problematike riešenia parkovania v mestách.
SPOLUPRÁCA Slovákov
a Poliakov v rámci Európskej únie pri otázkach hlbšej
európskej integrácie, ale aj
toho, ako sa ďalej bude EÚ
vyvíjať a akou cestou pôjde,
bola jednou z tém spoločného zasadnutia predsedníctiev Národnej rady SR a Sejmu Poľskej republiky, ktoré
sa konalo minulý týždeň v
Tatranskej Lomnici.
V lyžiarskom stredisku Strachan Ski Centrum v Ždiari začali minulý týždeň s testovaním
novej štvorsedačkovej lanovky. Stredisko aj s touto
novinkou plánujú pre lyžiarov otvoriť ešte pred vianočnými sviatkami, v stredu 20.
decembra.
NA najvyššie položenú
zjazdovku na Slovensku v

•

•
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Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2 190 metrov už
vyšli prvé ratraky. Upravujú
ju, nahŕňajú sneh a zakrývajú
skalný terén. V sedle je aktuálne približne jeden meter
prírodného snehu, podmienky však zatiaľ nie sú vhodné
na spustenie prvej lyžovačky.
Tá by mala odštartovať ešte
pred Vianocami.
LANOVKY v lyžiarskych
strediská Jasná Nízke Tatry,
Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica
prechádzajú v týchto dňoch
pravidelnou jesennou technickou údržbou. Prevádzka
na lanovkách bude len počas
víkendov a to až do začiatku
zimnej sezóny.

•

legenda •KarelHUDOBNÁ
Gott priletel minulý
týždeň na popradské letisko,
odkiaľ pokračoval na Štrbské Pleso, kde mal v sobotu
4. novembra koncert. Už po
tretíkrát si absolútne podmanil publikum v Grand
Hoteli Kempinski High Tatras. Ako maliar obdivoval
a mal možnosť zažiť Tatry
vo všetkých ročných obdobiach okrem farebnej jesene.
Aj preto by sa do našich hôr
určite ešte rád vrátil. Ich krásu obdivoval spolu s manželkou a dcérami prechádzkou okolo Štrbského plesa.
V nedeľu popoludní odletel
z Letiska Poprad - Tatry späť
domov do Prahy.
(ppš)

•

Poslanec Slavomír Božoň interpeloval na októbrovom zasadaní mestského zastupiteľstva, že pri ZŠ s MŠ v
Spišskej Sobote sa nachádza parkovisko, ktoré využívajú rodičia pri odvoze
svojich detí do MŠ a ZŠ. V ranných
hodinách je však plné, pretože v tom
čase tam parkujú autá rôznych firiem
z blízkosti školy. Navrhol, aby bolo
toto parkovisko označené obmedzujúcou dopravnou značkou, ktorá bude
obmedzovať státie týchto áut.
Poslankyňa Anna Ondrušeková
vo svojej interpelácii poukázala na žalostný stav niektorých zastávok MHD
v mestských častiach Sp. Sobota, Matejovce aj na hlavnom ťahu pri Tatravagónke. Označenie zastávok je veľmi
zastaralé, odchody autobusov sú nečitateľné alebo chýbajú úplne, zastávky
sú znečistené a koše nevysypané.
Poslanec Štefan Pčola interpeloval
kvôli riešeniu pešieho ťahu na Šoltésovej ulici. Mesto Poprad oplotilo kovovým zábradlím prístupový chodník
v blízkosti bytového domu na tejto
ulici a tým sa znemožnil bezbariérový prístup ku vchodu. Navrhol, aby v
1. etape nápravy tohto stavu bola vytvorená bránička resp. otvor v zábradlí
a následne bol vybudovaný chodník,
ktorým by sa občania mohli dostať
ku svojim bytom. V ďalšej interpelácii
navrhol osadenie zrkadiel na križovatkách na Suchoňovej ul., konkrétne pri
výjazde zo Šoltésovej, Podjavorinskej
a Novomeského ul. z dôvodu bezpeč-

Vstupenky na šou
Pán ľadu vyhrali

V predchádzajúcich dvoch vydaniach novín bola uverejnená súťaž o vstupenky na svetovú krasokorčuliarsku šou
PÁN ĽADU - JEVGENIJ PLJUŠČENKO. Spomedzi veľkého
množstvá tých, ktorí splnili jej podmienky boli vyžrebovaní:
Marta Bachratá, Dostojevského ul., Poprad, M. Sedlačková,
Tatranská ul., Veľký Slavkov, Iveta Hazrolliová, Rastislavova
ul., Poprad, Valéria Jadvišová, Popr. brigády, Poprad, Želmíra Brošková, Švábovce 168, Martina Puobišová, Joliota
Curie, Poprad, Ján Baran, Krátka ul., Poprad, Kristína Rusnáková, Kollárova ul., Poprad, Mária Baňasová, Mlynica
156. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)

Na diaľnici pomáhal vrtuľník

V sobotu ráno bol záchranársky vrtuľník z Popradu
privolaný k dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici
D1 pri Spišskom Štvrtku.
Zrazili sa dve osobné autá,
ktoré následne skončili mimo
vozovky. Po prílete k miestu
nehody bol lekár leteckých
záchranárov spustený k zraneným pomocou palubného navijaka. Na mieste sa
nachádzali štyria účastníci
nehody. Do svojej starostli-

Z interpelácií poslancov

nejšieho výjazdu vozidiel z týchto ulíc
na Suchoňovu ul. Poslanec tiež žiadal
prehodnotiť realizované vodorovné
dopravné značenie na Moyzesovu ul.
pri obytnom dome Zobor, kde bolo
realizované žlté dopravné značenie.
Je zbytočne široké a zaberá 1-2 parkovacie miesta pre motorové vozidlá.
V tejto časti je parkovanie veľmi komplikované. Obrátil sa tiež na náčelníka Mestskej polície Poprad, aby boli
zintenzívnené kontroly pri CVČ z
Tomášikovej ul., hlavne v ranných hodinách, kedy rodičia privážajú autami
deti do školy a porušujú zákaz vjazdu.
Poslankyňa Anna Schlosserová
interpelovala na základe požiadaviek
obyvateľov Spišskej Soboty a Klubu Sobotčanov, aby bola pri vstupe
do dvora požiarnej zbrojnice, kde sa
konajú rôzne spoločenské podujatia,
osadená uzamykateľná brána. Opakovane tam nachádzajú útočisko bezdomovci. Podotkla, že v novembri 2016

boli síce osadené tri brány, ale nie brána, o ktorú Sobotčania žiadali. Žiada
o vykonanie nápravy a osadenie brány tak, aby ju bolo možné uzamykať
a chrániť tak majetok mesta pred poškodzovaním.
Ďalej podala interpeláciu na základe opakovaných žiadostí a podnetov
obyvateľov a kandidátov v komunálnych voľbách v meste Poprad a jeho
mestských častiach, aby v komunálnych voľbách v roku 2018 boli volení
do Mestského zastupiteľstva v meste
Poprad poslanci zastupujúci 8 mestských častí samostatne (centrum a
sídlisko Západ, MČ Veľká, MČ Sp.
Sobota, MČ Matejovce, Juh I, II a III,
Juh V a VI a Kvetnica). Obyvatelia sa
touto žiadosťou domáhajú zastupovania každej mestskej časti poslancom
v nej bývajúcim, pretože doterajšie
skúsenosti nie sú v prospech voličov a
len s ťažkosťami umožňujú občanom
priamo a plynule riešiť a vybavovať

vosti si od zasahujúcej rýchlej lekárskej pomoci prevzal
lekár leteckých záchranárov
najťažšie zranenú cestujúcu,
74-ročnú pacientku, ktorá
utrpela vážny úraz hlavy.
Napojenú na umelú pľúcnu ventiláciu s polytraumou
bola leteckými záchranármi
prevezená do popradskej
nemocnice. Ďalší ľahšie zranený pacient bol ponechaný
v starostlivosti pozemných
záchranárov.
(zuh)

ich žiadosti v súčasnosti 10 poslancami vo VO č. 2 a 9 vo VO č. 1.
A. Schlosserová podala aj interpeláciu v mene predstaviteliek Republikovej špecifickej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých a vozičkárov Slovenska, ako aj všetkých obyvateľov so špeciálnymi potrebami. Žiadajú,
aby popradská samospráva zabezpečila
bezbariérový prístup do budov, v ktorých sa poskytujú služby širokej verejnosti, vyznačenie všetkých priechodov
pre chodcov bezbariérovo s vyznačením orientačných a bezpečnostných
prvkov pre osoby so zmyslovým postihnutím, ako aj vybavenie všetkých
podchodov a nadchodov pomocou
rampy alebo výťahom. Tiež žiadajú,
aby mestský mobiliár spĺňal všetky
požiadavky prístupnosti a bezpečnosti
pre všetkých obyvateľov a na verejných
priestranstvách, aby bol zabezpečený
ucelený systém orientačných prvkov
pre osoby so zmyslovým postihnutím.
Poslankyňa ďalej opäť interpelovala
vo veci neukončeného zabezpečenia
ihriska alebo športoviska v centre
mesta. Tiež interpelovala v mene občanov z Komenského ulice na sídlisku
Západ kvôli zabezpečeniu verejného
osvetlenia na sídlisku Západ - vnútrobloku bytových domov Luxor,
Limba, Harmónia a Javor, ktoré sa
rieši ešte od roku 2011. Opakovane,
už štvrtýkrát podala takisto interpeláciu ohľadne nepovolených stavieb v Matejovciach.
(ppm)
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Napísali
ste nám

Volili aj študenti SPŠ Poprad Získala titul Hotelier roka 2017

Koncom minulého
mesiaca sa SPŠ Poprad
zapojila ako jedna z
260 škôl na Slovensku
do projektu študentských volieb.
Išlo o simulované
voľby do VÚC, takmer
totožné s reálnymi voľbami 4. novembra. Študenti mohli voliť kandidátov kandidujúcich
i v skutočných voľbách,
mali sme urnu, a vlastnú volebnú komisiu zloženú z našich študentov
pôsobiacich v študentskej
rade. Oproti skutočným voľbám bola rozdielna iba skutočnosť, že voliť mohli študenti od 15 rokov a hlasy mali
čisto štatistický charakter.
Simulované voľby sme
zorganizovali, pretože si ako
žiacka školská rada uvedomujeme fakt, že verejné dianie a aktívna občianska participácia je mladým čoraz viac
cudzia. Tento jav podčiarkuje
aj volebná účasť, ktorá bola vo
voľbách do Európskeho par-

lamentu dokonca nižšia ako
15%. U nás v SPŠ Poprad sa
účasť vyšplhala na 35%. Všeobecne panuje medzi mladými mienka, že EÚ je zdrojom
množstva problémov a mimo
nej by nám bolo lepšie. Majú
pocit, že politika sa ich netýka, nedokážu nič zmeniť
a volenie je niečo zbytočné.
Čoskoro nás čakajú opäť voľby to EÚ parlamentu, takže to
berieme ako výzvu vylepšovať
nielen volebnú účasť, ale i názory mladých o význame EÚ.

Tieto domnienky sme
sa rozhodli vyvracať
úplne iným spôsobom.
Nech si zodpovednosť,
moc niečo meniť a slobodu názoru vyskúšajú
na vlastnej koži.
Záujem o verejné dianie, občianska aktivizácia a všeobecný prehľad
o svete by nemali byť len
obyčajná téma, ktorá je
hodná iba memorovania. Má to byť realita, v
ktorej žijú a budúcnosť,
ktorú tvoria či už svojou
aktivitou, alebo pasivitou.
Voľbami im dávame šancu
vyjadriť slobodne svoj názor
a zároveň v študentoch vybudovať dojem a cítenie, že práve oni sú tí, ktorí by mali ísť
k volebným urnám, ak chcú
niečo zmeniť a presadiť.
Ako študentská rada veríme, že tieto študentské voľby
neboli jediné a že sme začali
novú tradíciu, ktorú si budú
chcieť študenti opäť zopakovať.
Patrik Korsch, SPŠ Poprad

Tretiaci z „bilingválok“ majú za sebou zaujímavú exkurziu
Bratislavský
hrad,
parlament,
Slovenský
rozhlas, galéria, knižný
veľtrh Bibliotéka, Slavín, Slovenské národné
divadlo. To všetko navštívili študenti tretieho ročníka bilingválnej
sekcie Gymnázia na
Ulici Dominika Tatarku
v Poprade v rámci tradičnej novembrovej
exkurzie.
Dvojdňový pobyt v hlavnom meste bol
doslova nabitý zaujímavými prehliadkami,
stretnutiami či besedami. Bilingvalisti mali
možnosť diskutovať s poslancami Národnej
rady SR, prezrieť si rozhlasové štúdiá RTVS,
kde videli aj vysielanie hlavnej spravodajskej relácie. Časť študentov očarila Galéria
Nedbalka, ktorá im predstavila tvorbu slo-

venských výtvarníkov. Edukačný projekt
v Národnom divadle bol spojený nielen
s prehliadkou zákulisia, ale aj s možnosťou
stáť na javisku našej prvej scény. Popradskí
študenti neobišli ani monumentálny Slavín,
kde im sprievodkyňa predstavila toto pietne
miesto viažuce sa k bojom druhej svetovej
vojny. Vyvrcholením exkurzie bola nesporne predpremiéra Richarda III. - slávnej hry
Williama Shakespeara v SND.
(zsu)

Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad realizuje spolu so svojimi podporovateľmi projekt
Bližšie k prírode. Jeho cieľom je detskému pacientovi čo najviac spríjemniť pobyt v nemocničnom
zariadení. V rámci projektu sa doteraz z darov
a sponzorských prostriedkov podarilo zabezpečiť
dve akváriá, ktoré deti obdivujú už v príjmovej
ambulancii, ale aj pri vstupe po prijatí na oddelenie. Nemalé účinky na podporu liečby majú i veľkoformátové fototapety s prírodnými scenériami,
ktoré zdobia steny zatiaľ dvoch izieb. Personál oddelenia plánuje takýmto spôsobom skrášliť ďalšie izby pre malých pacientov.
(sga)

Na jesennom
stretnutí
hotelierov boli v
utorok minulý
týždeň v Jasnej
vyhlásené výsledky súťaže
Hotelier roka
2017. Organizuje ju Zväz hotelov a reštaurácií
SR ako jedinú
súťaž na Slovensku, ktorá hodnotí prácu
manažérov v hoteloch. Víťazom je profesionál, medzi
hoteliermi všeobecne uznávaný, s morálnym a etickým
kreditom. Jeho práca je výnimočná, vzorová a má originálny rukopis pri vedení
hotela.
Titul Hotelier roka 2017 si
tentoraz odniesla riaditeľka
kežmarského Boutique hotela
Hviezdoslav Sylvia Holopová
(na foto s Jánom Svobodom,
ktorý toto ocenenie získal
za rok 2016), ktorá ho vedie

od jeho otvorenia. Povedala:
„Mojím cieľom bolo a vždy je
robiť svoju prácu najlepšie a
najzodpovednejšie ako viem
a byť tak najviac prospešná
ľuďom - našim hosťom, ktorí
sú príjemcami našich služieb
a mojim spolupracovníkom,
ktorých sa snažím viesť, učiť
a motivovať, a tak vytvoriť
kvalitný tím a dobrú firemnú
kultúru. Naša práca je prácou
s ľuďmi a pre ľudí, a preto toto
ocenenie vnímam aj ako ocenenie pre hotel a všetkých, ktorí v ňom pracujú.“
(mbr)

Týždeň s mestskou políciou

UTOROK 7. novem•braVpopoludní
hliadka MsP

Poprad zistila na Letnej ulici
zaparkované motorové vozidlo, ktoré malo otvorené
okno na strane spolujazdca.
Keďže sa pri vozidle nikto
nenachádzal, bola v evidencii vozidiel zistená držiteľka
vozidla, ktorá po telefonickom upozornení prišla k
vozidlu a okno si uzavrela,
vozidlo si skontrolovala a
riadne uzamkla.
VO ŠTVRTOK 9. novembra dopoludnia oznámil
na MsP Poprad pracovník
prevádzky
kníhkupectva
na Námestí svätého Egídia,
že zadržali osobu pri krádeži tovaru v predajni. Na
miesto bola vyslaná hliadka,
ktorá zistila, že priestupku
proti majetku sa dopustil
maloletý 12-ročný chlapec
z Popradu. Ukradol 10 kníh,
čím spôsobil škodu 103,03
eur. Vzhľadom k tomu, že
priestupku sa dopustila maloletá osoba, bola vec odložená a chlapca si na úradovni MsP Poprad osobne
prevzala matka.
V TEN istý deň popoludní prijala MsP Poprad
oznam ohľadom krádeže

•

•

mobilného telefónu z otvoreného motorového vozidla
zaparkovaného v Matejovciach. Poškodený uviedol
osobu, ktorú označil ako
podozrivú z krádeže mobilného telefónu v hodnote 140
eur. Hliadke MsP Poprad sa
v spolupráci s hliadkou OO
PZ Poprad podarilo nájsť
podozrivého. Išlo o 11-ročného maloletého chlapca z
Matejoviec, ktorý tvrdil, že
telefón našiel na zemi a telefón bol následne vrátený
majiteľovi.
V NEDEĽU 12. novembra v skorých ranných hodinách bola hliadka MsP
Poprad vyslaná preveriť
oznam na Mnoheľovu ulicu k hotelu Satel, kde malo
dôjsť k fyzickému napadnutiu. Na mieste sa nachádzal
33-ročný poškodený muž zo
Šuňavy, ktorý mal otvorenú
zlomeninu palca na ruke.
Podozrivý sa už na mieste
nenachádzal. Zranený muž
bol privolanou sanitkou
odvezený do nemocnice
a vec na ďalšiu realizáciu
prevzala hliadka OO PZ, z
dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví.
(msp)

•
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POVEDALI SLÁVNI
„Nikto nemiluje život tak ako starý človek.“

Sofoklés

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 15. novembra je Leopold, zajtra 16. novembra má meniny
Agnesa, v piatok 17. novembra Klaudia, Deň boja za slobodu
a demokraciu, v sobotu 18. novembra Eugen, v nedeľu 19. novembra Alžbeta, v pondelok 20. novembra Félix a v utorok 21.
novembra Elvíra.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

V dennom centre v Spišskej Sobote oslavujú svoje okrúhle narodeniny v roku 2017 títo členovia: 85 rokov Ján Jaduš, 80 rokov MUDr. Viera Kallová a Ľudmila Vojsová, 75 rokov PaedDr.
Ján Brndiar, Eva Chromelová a Eva Kukurová, 70 rokov Stanislav
Hoššo, Mária Jurčová a Mária Kesterová, 65 rokov Jana Slobodová, Helena Šoltisová, Helena Vašková a Ľudmila Zdražilová, 60
rokov Janka Funketová.

MANŽELSTVO UZAVRELI
21. októbra 2017 - Mgr. Miriama Šimonová a Ing. Lukáš Chlebovec, 28. októbra 2017 - Ing. Ivana Ilavská a Ing. Branislav Ilavský

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 8. novembra 2017
vo Veľkej s

Irenou Ištokovou,
66-ročnou

Vo štvrtok 9. novembra 2017
v Matejovciach s

Adamom Polhošom,
35-ročným

V piatok 10. novembra 2017
vo Veľkej s

Miroslavom Keštefranom,
61-ročným

V pondelok 13. novembra 2017
vo Veľkej s
V utorok 14. novembra 2017
v Novej Lesnej s

Annou Kocúrovou,
81-ročnou
Hedvigou Čepeovou,
37-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 15. novembra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Margitou Stanekovou,
81-ročnou

Najlepšie filmy o ekológii v Poprade

Vo štvrtok 16. novembra bude v kine Tatran od 16. do 21.30
hod. prebiehať podujatie s názvom Ekotopfilm - Envirofilm.
Ide o pásmo dokumentárnych filmov s environmentálnou
tematikou, ktoré budú doplnené o 18.20 hod. zaujímavou
diskusiou s názvom Smart City - aké sú základné predpoklady pre rozumné mesto? Verejnosť bude diskutovať s odborníkom na environmentálne poradenstvo Radom Mizerom.
Vstup je bezplatný. Predpoludním bude súčasťou programu
Junior festival pre žiakov základných a stredných škôl. Partnerom regionálnej Tour Ekotopfilm - Envirofilm sa stalo mesto
Poprad. Viac na www.poprad.sk.		
(ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 16. novembra do 22. novembra

Justice League 2D - o 15.40
hod. a o 21. hod., Justice League 3D - o 13. hod. (hrá sa len
cez víkend a 17.11.) a o 18.20
hod., Earth: Deň na zázračnej planéte 2D: o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend a 17.11.),
Príšerákovci 2D: o 15.50 hod.,
Vražda v Orient exprese: o 18.
hod., Wind River: o 20.30 hod.,
Bajkeri: o 13.10 hod. (hrá sa len

cez víkend a 17.11.), Záhradníctvo: Nápadník: o 17.40 hod.
(hrá sa len 22.11.), o 18.10 hod.
(nehrá sa 22.11.), Thor: Ragnarok 2D: o 15. hod. (hrá sa len
22.11.), o 15.20 hod. (nehrá sa
22.11.) a o 20.40 hod. (nehrá
sa 22.11.), ARTMAX koncert:
Kiss Rocks Vegas: o 20. hod.
(hrá sa len 22.11.). Viac na
www.cine-max.sk
(ppp)

Očkovanie proti chrípke v tejto sezóne

Hlavným dôvodom očkovania proti chrípke je
prevencia chrípky. Očkovanie je určené pre osoby,
u ktorých je žiaduce znížiť
pravdepodobnosť chrípkovej infekcie s možnými pridruženými komplikáciami.
V roku 2017 by mala v
krajinách Európskej únie dosiahnuť zaočkovanosť všetkých obyvateľov proti chrípke
30%. V západných krajinách
nášho kontinentu je táto
hranica každoročne prekračovaná. Slovenská republika
zaznamenala v chrípkovej sezóne 2016/2017 jednu z najnižších úrovní zaočkovanosti
za posledných desať rokov a
to len 4,4 %.
V súlade s odporúčaním
Strategickej poradnej skupiny odborníkov v oblasti imunizácie Svetovej zdravotníckej organizácie sa očkovanie
proti chrípke odporúča pre:
tehotné ženy bez ohľadu na
mesiac tehotenstva, deti vo
veku od šesť mesiacov, deti
predškolského a školského
veku, zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s
pacientom, pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza
k úzkemu kontaktu veľkého
množstva ľudí (učitelia, zamestnanci pôšt, obchodov,

bánk, dopravy a pod.), profesionálnych vojakov a policajtov, aktívnych športovcov,
osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a
imunitnými poruchami vrátane ich rodinných príslušníkov, všetky osoby vo veku
59 rokov a staršie vrátane ich
rodinných príslušníkov.
Pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb
je očkovanie proti chrípke a
pneumokokovým invazívnym infekciám povinné.
Uvedený prehľad v žiadnom prípade neznamená,
že by očkovanie iných osôb
nemalo byť vykonávané.
Význam vyššie uvedeného prehľadu spočíva v tom,
že odborné argumenty pre
očkovanie týchto skupín
prevyšujú nad očkovaním
ostatných. Všeobecne sa
odporúča zamestnávateľom,
aby ponúkali možnosť očkovania proti chrípke svojim
zamestnancom, lebo je to
pre všetkých výhodné ako
zo zdravotného, tak i ekonomického hľadiska. Dôležité
je očkovanie zdravotníkov,
z dôvodu zaistenia bezpečnosti pacientov a zníženia
rizika nozokomiálnej nákazy
na chrípku.

Vzhľadom k poklesu hladín ochranných protilátok a
prebiehajúcej zmene cirkulujúcich kmeňov je potrebné
každoročné preočkovanie
proti chrípke jednou dávkou vakcíny. Dvojdávková
schéma sa týka detí, ktoré sú
očkované prvýkrát.
Vakcinácia sa neodporúča osobám precitliveným na
zložky vakcíny, ani osobám,
ktoré v minulosti mali alergickú reakciu na očkovanie proti
chrípke. Očkovanie je potrebné odložiť u osôb s akútnym
horúčkovým ochorením.
Vakcíny proti chrípke sú
v Slovenskej republike v
súčasnosti dostupné v distribučnej sieti v množstve
približne 250 000 dávok a sú
k dispozícii dva druhy očkovacích látok.
Apelujeme na rizikové
skupiny ľudí, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Záujemcom toto očkovanie hradia zdravotné poisťovne.
Toto očkovanie pomôže
najzraniteľnejším ľuďom pripraviť sa na zimu a vyhnúť
sa nutnosti navštíviť lekára
kvôli chrípke a pomôže zastaviť prenos nákazy aj na
vašich najbližších.
MUDr. Mária Pompová
odd. epidemiológie RÚVZ
so sídlom v Poprade

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 15. novembra - Adus, vo štvrtok 16.
novembra - Dr. Max - OC Max, v piatok 17.
novembra - Styrax, v sobotu 18. novembra
- Benu, v nedeľu 19. novembra - Dr. Max OC Max, v pondelok 20. novembra - Cyprián a v utorok 21. novembra - Včela.
Adus: Mnoheľova ul. 2, Dr. Max - OC Max: Dlhé

hony 1, Styrax: L. Svobodu, Benu: Moyzesova ul.
3, Kaufland, Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1.
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
Budete sa z
niečoho veľmi tešiť. Polepší sa vám v rodine
aj po finančnej stránke.

Môžete sa
dostať do
menších sporov na pracovisku alebo
v škole. Zachovajte chladnú hlavu.

Očakávajte
menšie starosti s mladšími osobami. Budete
im musieť v niečom pomôcť.

Doprajte si
väčšie výdavky a netrápte sa, či vám budú
stačiť peniaze. Prídu z nečakaných zdrojov.

Samé dobré
správy vám
umožnia uzavrieť minulosť a bez
obáv sa zamerať na budúcnosť.
Niečo šťastne uzavriete
a budete môcť začať nové plány.
Bude to príjemný týždeň.

Niečo vám
prinesie
veľkú radosť. Bude sa týkať vás
samých alebo blízkych rodinných
príslušníkov.
Ne p r e n á šajte svoju
zlú náladu na okolie. Skôr sa dajte
nakaziť dobrou náladou.

Viac sa venujte svojmu zdraviu. Hrozia vám rôzne
zdravotné komplikácie.

Z úzadia
ťaháte za
nitky, aby ste presadili svoj zámer.
Podarí sa vám to.

Máte veľké
šance získať nové miesto alebo si polepšiť
vaše pracovné postavenie.

Doľahne na
vás únava,
ale nejaká dobrá správa vás veľmi
vzpruží a dodá vám novú energiu.
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Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej umeleckej školy,
Štefánikova 99/72, Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov • absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhradnej formy) • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • bezúhonnosť, • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie •
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť • práca s PC.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o
splnení kvalifikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe •
písomné referencie z predchádzajúcej praxe • výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace • písomný návrh koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej
spôsobilosti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok: 24. november 2017. Rozhodujúci je dátum podania na
poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.
PP-114
Mesto Poprad prijme zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície:
odborný referent oddelenia životného prostredia
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Náplň práce:
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy - zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona
79/2015 Z. z. o odpadoch.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
vzdelanie VŠ II. - prírodovedného smeru výhodou, odborná
spôsobilosť na výkon činnosti 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, štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického kontaktu, kópia dokladov
o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre
potreby výberového pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok je 20. novembra 2017.
Uchádzači môžu prihlášky doručiť osobne 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 podmienky.			
PP-117

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia
na Levočskej ulici
rozšírilo ubytovacie
kapacity o vojenský
stan v areáli zariadenia. Stan predstavuje alternatívu
k zariadeniu s celoročným poskytovaním sociálnych
služieb s prísnejším prevádzkovým režimom. Vo vojenskom stane je k dispozícii podľa potreby 10 -12 lôžok so spacákmi. Stan vzhľadom na poveternostné podmienky sociálny odbor MsÚ v Poprade postavil už 27. októbra 2017.

•

Inzercia

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 ešte nepoužitý keramický
sud cca 60-litrový na nakladanie kapusty. Inf. č. t.: 0904 569 578. 30/17-P
Predám písací stôl s rysovacou
doskou a sedaciu súpravu zn. Harfa,
rozťahovacia. Lacno. Inf. č. t.: 0904
569 578.		
31/17-P
Predám obrábanú záhradu 400
m2 pri Pebeku v Matejovciach za 800
€ s malou chatkou. Inf.: č. t. 0902
095 288, 052/772 38 01. 33/17-P
RENAULT POPRAD prijme na
zastupovanie upratovačku v termíne
od 15. decembra 2017 do 31. januára

•
•
•
•

2018. Inf.: č. t. 0905 316 883 alebo priamo v autosalóne.
90/17-R
Dám do prenájmu komplet zariadený 1-izb. byt s balkónom v Poprade
na sídl. Juh III, cena 330 €/l mesiac.
Inf.: č. t. 0918 694 121.
92/17-R
Dám do prenájmu v Poprade na sídl. Západ 1-izb. plne zariadený byt s balkónom. Inf.: č. t.
0905 383 132.
93/17-R
Za odvoz z chatovej oblasti v
Gánovciach darujem čierne uhlie a malý starší mrazák. Inf.: č. t.
0905 383 132.
94/17-R
Dáme do prenájmu kancelárske priestory v Poprade, Teplická
34, bývalá AB Stavomontáže. Jeden
mesačný nájom „grátis“. Inf.: č. t.
0905 563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
96/17-R

•

•

•

•

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

KINO TATRAN
15. novembra o 19. hod.
NEPRÍJEMNÁ PRAVDA 2
USA, dokumentárny, 100
min., titulky, MP12
Ako ďaleko zašiel boj o zastavenie klimatických zmien a
prečo Al Gore tvrdí, že tento
pohyb sa už nedá zastaviť?
Parížska dohoda z roku 2015
zjednotila svet v snahe znížiť
emisie skleníkových plynov.
Vstupné: 5 €
16. novembra od 16. do 21.30
hod.
EKOTOPFILM -ENVIROFILM
17. novembra o 19. hod.
DANNYHO PARŤÁCI
USA, akčný, 112 min., dabing,
MP12
Plán je stanovený, pravidlá sú
jasné. Ak sa podvodníkom
Dannyho Oceana všetko podarí, vynesie im to 150 miliónov dolárov. Študenti, oslávte
svoj deň vo FK Drsného Harryho za zvýhodnené vstupné.
Vstupné: 4 €/3 € študenti

18. novembra o 16. hod.
a 19. novembra o 10. hod.
MY LITTLE PONY
VO FILME
USA/CA, animovaná komédia, 99 min., dabing, MP
Temná sila ohrozuje Ponyville.
Vstupné: 5 € / 4,50 € deti
18. novembra o 19. hod.
ZÁHRADNÍCTO:
NÁPADNÍK
CZ/SK/PL, tragikomédia, česká verzia, MP12
Tretí diel rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi,
poznamenanými vojnou a ko-

mu n i s t i c k ý m
prevratom.
Vstupné: 5 €
20. novembra o 19. hod.
PLECHOVÝ BUBIENOK
- REŽISÉRSKY ZOSTRIH
- PROJEKT 100
DE/FR, dráma, 164 min., titulky, MP15, FK
Filmová adaptácia románu G.
Grassa o nezvyčajnom chlapcovi, ktorý sa rozhodne, že už
nechce rásť a na jeho ceste životom ho sprevádza plechový
bubienok.
Vstupné: 4 € / 2 € s preukazom FK

19. novembra o 15. hod.
CESTOVATEĽSKÝ FESTVAL CESTOU NECESTOU
15. hod. - Rudolf Tisovský - 14 štátov Európy na Pionieri
16. hod. - Cástor Enrique Sánchez Rodríguez - Čo ti v Kolumbii hrozí a neminie ťa
17.15 hod. - prestávka
17.30 hod. - Zuzana Hermanová - Indonézia - dobrodružstvo
poznania rôznorodých ostrovov
18.30 hod. - Cástor Enrique Sánchez Rodríguez - Grónsko?
Myslíš Grécko?
19.15 hod. - prestávka
19.30 hod. - Lenka Vantuchová - Moja cesta na koniec sveta
Vstupné: 6 € v predpredaji / 7 € na mieste / 4,50 € po 18.30 hod.
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V prvú novembrovú nedeľu
evanjelická cirkev augsburského vyznania v Matejovciach
oslavovala. Farníci si pripomenuli
nielen 500. výročie reformácie, ale
aj 230. výročie pamiatky posvätenia svojho chrámu v tejto mestskej
časti.
Na slávnostných službách Božích
privítala všetkých zborová dozorky-

1548 (podrobnejšie o histórii a
samotnom kostole v článku Dejiny evanjelickej cirkvi v Matejovciach). Slávnosť pozdravil i seniorátny dozorca Tomáš Hyben zo Štrby.
Po skončení slávnostných služieb Božích zasadili pri kostole
strom - lipu (na foto vľavo), ktorá
bude pripomínať 500. výročie reformácie.		
(mar)

Môj dom má byť domom modlitby...

Kultúrny program
mesta Poprad

Štvrtok 16. november o 18.
hod. / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
ROMEO A JÚLIA
W. Shakespeare
Art Academy uvádza klasickú hru, ktorú v slovenskom
jazyku naštudovali študenti
popradských stredných škôl v
réžii T. Husárovej. Pod záštitou veľvyslanectva Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a
Severného Írska.
Vstupné: 5 €, predpredaj
MIK 052/436 11 92 a v kníhkupectve Christiania.
Sobota 18. november o 17.
hod. / divadelná sála DK Poprad
NIKOLAJ JEMELIN
Koncert výnimočného ruského speváka slovanských piesní zo Sibíri.
Info: 0908 311 214
Nedeľa 19. november o 10.
hod. / divadelná sála DK Poprad
KRÁĽ DROZDIA BRADA
Babadlo Prešov
Vstupné: 1,50 €
Utorok 21. november o 19.
hod. / divadelná sála DK
Poprad
HORÚCA SPRCHA
V inscenácii hrajú: Z. Tlučková, P. Kočiš, M. Ochránek, P.
Boublík, K. Ivanková, T. Puskailer, J. Lorencovič.
Predstavenie je vhodné pre
divákov od 15 rokov.
Predaj vstupeniek: Christiania, Bell Canto

ňa Františka Kuzielová a evanjelická
farárka Janka Maťová. K sviatočnej
atmosfére prispeli spevokoly z Batizoviec a Šváboviec. V kázni senior
Tatranského seniorátu Jaroslav Matys
(na foto uprostred) pripomenul, že
dom Boží má byť domom modlit-

by. Ilustroval to na príklade Ježiša,
ktorý vyhnal z chrámu predavačov
a peňazomencov. Pre matejovských
evanjelikov je takýmto miestom ich
chrám. Pod vplyvom reformácie
obyvatelia Matejoviec hromadne prestúpili na evanjelickú vieru už v roku

Dejiny evanjelickej a. v. cirkvi v Matejovciach

Vystúpenie
Martina
Luthera proti predávaniu
odpustkov dominikánskeho mnícha Jána Tetzela 31.
októbra 1517, kedy pribil
na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí
proti odpustkom a ďalším
cirkevným
prehreškom,
bolo známe v Uhorsku už
koncom roka 1518.
Prevažne nemecký Spiš sa
stal jednou z kolísok evanjelického náboženstva. Pôdu
pre reformáciu pripravili
husitské a neskôr bratrícke
vojská, ktoré pôsobili na Spiši v 15. storočí. Šírenie reformačných myšlienok podporil na Spiši rozšírený obchod
s nemeckými mestami, no
aj študenti, ktorí študovali
napr. vo Wittembergu.
Počiatky
evanjelického
vierovyznania v Matejovciach nie sú celkom jednoznačné. Historik Ivan
Chalupecký uviedol v Dejinách Popradu, že za prvého
evanjelického kňaza treba
považovať Petra Suchiniho,
ktorý tu pôsobil v roku 1573.
V evanjelickej encyklopédii
Slovenska bolo uvedené, že
Suchini pôsobil v Matejovciach v rokoch 1548 - 1573
(1576?), no poľský historik
Tadeusz Trajdos v štúdii Reformacja a intrreformacja na
Spiszu napísal, že reformácia
v Matejovciach začala v roku
1551 a prvým farárom bol
Sixtus de Bothizy...

Ďalšími kňazmi do protireformácie v roku 1674 boli:
Servác Botzdorfer, Tobiáš
Weisz, Jozef Hortensius. Veľmi významným bol Izaiáš
Pilárik (v Matejovciach 1646
- 1661), ktorý bol aj náboženským spisovateľom a učiteľom. Ďalej to bol Krištof
Klesch, ktorý je považovaný
za vynikajúceho barokového
spisovateľa. Známych je jeho
124 tlačených diel. Ďalším
farárom bol Filip Heutch (v
Matejovciach 1661 - 1670).
Od 3. do 10. mája 1674
boli evanjelikom odobraté kostoly a skonfiškované
majetky. Všetci odišli do
poľského a nemeckého exilu. 10. júla opustili za sprievodu farníkov svoje mestá
kňazi popradskej oblasti. Ich
cesta smerovala do Spišskej
Belej a Hniezdneho a odtiaľ
na pltiach do Poľska. Pri
odchode ich komisári na
hrade Ľubovňa odprevádzali
slovami: „My vieme, že páni
sú nevinní, ale teraz to nie
je možné ináč.“ V tom čase
odišiel z Matejoviec Kristián
Langsfeld (v Matejovciach
1670 - 1674), ktorý bol vykázaný so ženou a deťmi v čase
prenasledovania v roku 1674
do Sliezska. V roku 1682 sa
vrátil do Matejoviec, ale skoro zmenil pôsobisko a odišiel do Harichoviec, kde aj
zomrel.
Od 14. mája 1786 do roku
1827 bol evanjelickým fará-

rom a historikom v Matejovciach Ján (Johan) Scholtz, ktorý bol starým otcom
najznámejšieho podnikateľa
a konštruktéra v Matejovciach a v Uhorsku Jána Emila Scholtza. V päťzväzkovom
rukopise zhromaždil pramenný materiál k dejinám
reformácie na Spiši do roku
1817, v dvoch zväzkoch podal biografie evanjelických
kňazov Bratstva 24 spišských miest a vypracoval
Familienbuch Matejoviec
v roku 1801. Žiaľ, nič z týchto rukopisov nevyšlo tlačou
a tieto sa zrejme stratili. Jeho
najväčším dielom bola výstavba evanjelického kostola, ktorého základný kameň
bol položený 29. mája 1786.
Tolerančný chrám bez veže
bol postavený za 16 mesiacov a vysvätený 4. októbra
1787. V roku 1823 tu bol postavený organárom Fridrichom Deutschannom organ.
Farár Gustáv E. Fábry (v
Matejovciach 1931 - 15.
11. 1957) zažil veľmi zložité obdobie. V roku 1937 sa
zaslúžil o renováciu kostola.
Po skončení druhej svetovej
vojny bolo väčšinové nemecké obyvateľstvo v Matejovciach odsunuté. Fábry
dobrovoľne uznal právo Slovenskej evanjelickej cirkvi
a. v. a Služby Božie vykonával v slovenskom jazyku.
Matejovce patrili medzi 11
poslovenčených cirkevných

zborov z pôvodných 32
nemeckých evanjelických
patriacich do Spišského seniorátu. V Matejovciach pôsobil v rokoch 1962 - 1968?
biskup Východného dištriktu ECAV, teológ a filozof, pedagóg, novinár a spisovateľ
Július Filo st.
V rokoch 1968 - 1991
v Matejovciach účinkovala
farárka Ľudmila Veselá. Táto
zabezpečila v roku 1987
pri príležitosti 200. výročia postavenia chrámu jeho
renováciu. V rokoch 1991 1993 tu pôsobil štrbský farár
Branislav Matejka, v rokoch
1994 - 1997 Jozef Vereščák,
od 1. októbra 1997 do roku
2009 Viliam Solárik. V roku
2001 bolo v Cirkevnom zbore Poprad - Matejovce 150
duší, z toho 90 v Matejovciach a 60 vo fílii Veľký Slavkov. Bohoslužby sa konali
každú nedeľu okrem 4. nedele v mesiaci. Farára Solárika zastupoval Michal Findra a Vladimír Maťaš z MC
Veľký Slavkov. Po zastupovaní farárom Mgr. Jozefom
Vereščákom prišla v auguste
2009 farárka Daniela Kissová, po jej odchode bol CZ
administrovaný z Popradu
farárom Michalom Findrom
a od februára 2017 je tu námestnou farárkou Janka Maťová.
Zuzana Kollárová
Štátny archív v Prešove,
pracovisko Archív Poprad
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Popradčanov spasil Šesták v poslednej minúte

Futbalisti FK Poprad sa
v sobotu predstavili svojim
fanúšikom poslednýkrát
pred zimnou prestávkou.
V predohrávke prvého jarného kola
II. ligy zdolali Sereď 1:0 gólom Stanislava Šestáka v poslednej minúte.
„Konečne sme ukázali aj našu bojovnú tvár. Išli sme do každého súboja a rovnako ako vonku, kde nás
nikto nešetrí, tak sme aj teraz nechceli
súpera v ničom ušetriť. Na šance sme
boli spravodlivo lepší a rozhodli sme
gólom v 90. minúte,“ hodnotil dôležitý duel hrajúci asistent trénera FK
Poprad Stanislav Šesták.
Popradčania dohrajú jeseň predohrávkou druhého jarného kola už
v piatok 17. novembra na ihrisku
lídra z Lokomotívy Košice.
Výsledok: 16. kolo II. ligy v sobotu 11. novembra FK Poprad - ŠKF

Sereď 1:0 (0:0), gól Popradu: 90.
Stanislav Šesták.
Program: 17. kolo II. ligy v piatok
17. novembra o 13. hod. FC Lokomotíva Košice - FK Poprad.
(mav)

Tabuľka II. ligy mužov
1. Lokomotíva KE
2. Skalica
3. Sereď
4. Žilina B
5. FK Poprad
6. Sp. N. Ves
7. L. Mikuláš
8. Zvolen
9. Bardejov
10. Pohronie
11. Trebišov
12. N. Mesto n. V.
13. Inter BA
14. Komárno
15. Šamorín
16. Podbrezová B

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
10
9
9
9
8
8
6
6
5
4
5
5
5
4
4
1

R
3
4
3
2
4
4
4
4
5
7
3
3
2
4
3
5

P
3
3
4
5
4
4
6
6
6
5
8
8
9
8
9
10

S
27:13
21:12
37:21
37:20
27:13
25:22
27:22
19:26
24:23
25:20
13:23
15:31
24:30
26:47
19:20
14:37

B
33
31
30
29
28
28
22
22
20
19
18
18
17
16
15
8

HK Poprad

Po reprezentačnej prestávke sa aj popradskí hokejisti vracajú na súťažný
ľad.
V utorok po uzávierke vydania novín Poprad odohrali
kamzíci prvé semifinále Vyšehradského pohára doma proti maďarskému Miškolcu a už v piatok 17.
novembra privítajú v rámci 20. kola
Tipsport Ligy Duklu Trenčín.
Program: 20. kolo Tipsport Ligy
v piatok 17. novembra o 17. hod.
HK Poprad - HK Dukla Trenčín,
21. kolo Tipsport Ligy v nedeľu 19.

novembra o 17. hod. HC Košice HK Poprad.		
(ppv)

Z kuchyne HK Poprad

Kadeti: v nedeľu 12. novembra Poprad - Martin 3:4.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 11. novembra Poprad - Sp. N. Ves 15:6.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 11. novembra Poprad - Sp. N. Ves 7:5.
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 11. novembra Sp. N. Ves - Poprad 2:5.
Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu 11. novembra Sp. N. Ves - Poprad 2:22.

Z kuchyne FK Poprad

St. dorast U19: v nedeľu 12. novembra Poprad - Sp. Belá 5:0.
Ml. dorast U17: v nedeľu 12. novembra Poprad - Sp. Belá 0:3
St. žiaci U15: v sobotu 11. novembra Poprad - Snina 1:1.
St. žiaci U14: v sobotu 11. novembra Poprad - Snina 4:0.
Ml. žiaci U13: v stredu 8. novembra Poprad - Sp. N. Ves 1:0 a v nedeľu 12.
novembra Bardejov - Poprad 3:1.
Ml. žiaci U12: v stredu 8. novembra Poprad - Sp. N. Ves 4:16 a v nedeľu 12.
novembra Bardejov - Poprad 11:7.

BAM Poprad
Basketbalistky BAM Poprad si cez víkend od extraligy oddýchli, už v sobotu ich však čaká súboj
8. kola v Aréne proti favorizovanému Ružomberku.
Neoddychovali však mládežnícke
kategórie BAM Poprad. Staršie žiačky prehrali dvakrát s Young Angels
Košice, mladšie žiačky naopak dva-

krát porazili Starú Ľubovňu.
Program: 8. kolo extraligy žien v sobotu 18. novembra o 17.30 hod. BAM
Poprad - MBK Ružomberok. (ppv)
Z kuchyne BAM Poprad
St. žiačky: v sobotu 11. novembra
YA Košice 2004 - Poprad 52:31
a v nedeľu 12. novembra Poprad YA Košice 2003 19:78.
Ml. žiačky: v sobotu 11. novembra
Poprad - St. Ľubovňa 50:27 a 56:28.

V piatok 10. novembra odštartovala zimná časť 23. ročníka Športovej olympiády mesta Poprad v popradskom plaveckom bazéne. Plaveckých súťaží
sa zúčastnilo 88 žiakov z dvanástich základných škôl a osemročných gymnázií. Najúspešnejší v celkovom hodnotení bodov boli žiaci zo ZŠ s MŠ
Vagonárska v Spišskej Sobote, medailovú bilanciu však ovládli plavci z 8.r.
gymnázia na Ulici D. Tatarku.		
FOTO - Marek Vaščura

Cez víkend sa v Bratislave odohrali úvodné zápasy Slovenskej curlingovej
ligy. Medzi ôsmimi družstvami figuruje aj sedemnásobný majster Slovenska a obhajca minuloročných strieborných medailí - popradský Curling
Club. Popradčania porazili všetkých svojich súperov a v priebežnej tabuľke
sú na prvom mieste. Ďalšie ligové zápasy sú na programe v polovici decembra. Od piatka 17. novembra sa vo Švajčiarsku budú konať Majstrovstvá
Európy v curlingu a v nominácii reprezentačného trénera Alana Mitchella
je aj Popradčan František Pitoňák (na foto vpravo). Slováci sa po prvýkrát
predstavia v A-kategórii a osem najlepších si zabezpečí postup na aprílový
svetový šampionát v americkom Las Vegas.
FOTO - archív CC Poprad

Kynologické preteky
Športový klub CANISLOG v Poprade zorganizoval v sobotu 11.
novembra medzinárodné kynologické preteky v športe Obedience.
V krytej hale v Hrabušiciach zvíťazila v kategórii pre najmenších psovodov a psy 11-ročná Simona Vašková
s Border kóliou Colin zo Selských
lesov. V kategórii pre začiatočníkov
OBZ sa najviac darilo Košičanke

Dagmar Hajdeckerovej a jej Anglickej Kokeršpanielke Illay Solar Valley.
Vo vyššej kategórii OB1 triumfovala
Dáša Lučivjanská a Austrálska kelpi Aristocratic Dingo Te Salutant.
Prvé miesto v kat. OB2 obsadila
Poľka Anna Butryn s Austrálskym
ovčiakom Myriad Slick As a Whistle
a v najvyššej kategórii Obedience 3
sa z víťazstva tešil domáci reprezentant Jozef Olearčin a jeho Nemecký
ovčiak Kris Canislog.
(ppp)
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Minulý týždeň v pondelok sa v Aréne konalo finále okresného kola vo futsale stredných škôl, kam postúpili víťazi troch skupín. Najtesnejším možným spôsobom sa
do krajského kola v Prešove predrali chlapci z Obchodnej akadémie Poprad (na
foto), ktorí zvíťazili pred SOŠ technická Poprad a SPŠ Poprad až na základe
minitabuľky. Minulý týždeň v stredu rozohrali skupiny obvodných kôl aj žiaci
základných škôl. V skupine A sa najviac darilo ZŠ v Spišskom Štiavniku, ktorá je
prvým postupujúcim do finále okresného kola.
FOTO - archív P. Procházku

Staršie žiačky VK Junior 2012 Poprad (na foto) ukončili základnú skupinu
A 1. ligy Východ suverénnym víťazstvom v záverečnom turnaji pod domácou sieťou vo Veľkej. V sobotu v štyroch zápasoch nestratili ani set a z prvého miesta postúpili medzi osem najlepších tímov na východe spoločne s B-tímom Stropkova, kde sa okrem nich predstaví aj A-tím Stropkova, A-tím
Spišskej Novej Vsi, Snina, Prešov, Svidník a Vranov nad Topľou. V sobotu odohrali domáci dvojzápas aj starší žiaci, ktorí zdolali VK KDS Šport
Košice dvakrát 3:0.			
FOTO - Marek Vaščura

•

V sobotu 11. novembra pokračovala Podtatranská florbalová liga druhým
dvojkolom. Do bojov po prvýkrát v novom ročníku zasiahol už aj obhajca
prvenstva Pink Pantehrs Poprad, ktorý zdolal v prvom zápase Veľkú Lomnicu
5:4 a neskôr si poradil aj s Vrbovom výsledkom 11:4. Bez prehry je na čele tabuľky Stará Ľubovňa, ktorá má však spomedzi všetkých tímov zatiaľ ako jediná na konte kompletnú porciu doterajších zápasov. FOTO - Marek Vaščura

Centralisti v Tvrdošíne

Predminulý víkend sa v Tvrdošíne
konal Trstenský pohár v karate. Tejto
súťaže sa zúčastnilo vyše 340 karatistov z 33 klubov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Central karate klub Poprad si vybojoval 14 medailí, z toho

5 zlatých zásluhou Laury Klempovej
(víťazstvo v kata i kumite), Daniela
Nedoroščíka (víťazstvo v kata i kumite) a Lindy Klempovej (víťazstvo v kumite). Centralisti sa umiestnili ako
šiesty najlepší klub súťaže.
(ppp)

Hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti s výhodnými platovými podmienkami a s dovolenkovými a koncoročnými
odmenami? My ponúkame prácu pri spracovaní mäsa a
výrobe mäsových výrobkov. Prax nie je nutná, zaučíme Vás. Žiadosti o zamestnanie posielajte/doneste na adresu: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16
PP-98
Hranovnica, alebo emailom: neupauer.r@stefanknizka.sk.
Hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti s výhodnými platovými podmienkami a s dovolenkovými a koncoročnými odmenami? My ponúkame prácu pri expedovaní mäsa a mäsových výrobkov. Prax nie je nutná,
zaučíme Vás. Žiadosti o zamestnanie posielajte/doneste na
adresu: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16
PP-99
Hranovnica, alebo emailom: neupauer.r@stefanknizka.sk.

Krátko zo športu

POPRADSKÉ hokejistky majú
v piatok 17. novembra na programe
dohrávku 4. kola celoštátnej fázy
ženskej hokejovej extraligy na ľade
Prešova o 17. hodine. 6. kolo predohrávali koncom októbra, keď v Bratislave podľahli miestnemu tímu
ŠKP 2:4. Doma sa najbližšie Popradské líšky predstavia až v sobotu 25.
novembra o 18.45 hod. proti Zvolenu.

•

DNES sa v telocvični SOŠ elektrotechnická v Matejovciach koná
okresné kolo v stolnom tenise žiakov
stredných škôl. Víťazné družstvo pocestuje na krajské kolo do Sabinova
v marci 2018.

VO ŠTVRTOK 16. novembra sa
•v telocvični
ZŠ Komenského uskutoční okresné kolo vo vybíjanej
koedukovaných družstiev najmladších žiakov a žiačok ZŠ. Víťaz postúpi na krajské kolo, ktoré sa bude
konať 21. novembra v Prešove.

V PONDELOK 20. novembra sa
•v telocvični
ZŠ v Matejovciach usku-

toční okresné kolo v stolnom tenise
žiačok ZŠ. Víťaz odohrá krajské kolo
28. marca 2018 v Spišskej Starej Vsi,
kam pocestuje o deň skôr aj najlepšie chlapčenské družstvo z okresné-

ho kola, ktoré sa bude konať v utorok
21. novembra rovnako v Matejovciach.

•

V SOBOTU 11. novembra sa
v Prievidzi konali preteky Slovenského pohára kategórie C v športovej gymnastike. Z oblastného kola
do súťaže postúpilo 19 pretekárok
GY-TA Poprad. Medzi juniorkami
zvíťazila Popradčanka Natália Gulová, rovnako ako Simone Žoldáková
v kategórii starších žiačok.

sa stretli priaz•nivciŠTVRTÝKRÁT
bowlingu v stredu 8. novembra

počas 4. kola jesennej časti Bowling
Tour. V Skupine A triumfoval Igor
Lendácky finálovým výkonom 174
s priemerom 184,88, skupinu B
ovládla Mária Kovalčíková finálovým výkonom 158 s priemerom
174,29.

•

BASKETBALISTI BK Iskra Svit
podľahli v stredu 8. novembra na
domácej palubovke Leviciam 86:99
v rámci 10. kola SBL. Následne v sobotu 11. novembra prehrali aj v Prievidzi 94:107. Dnes cestujú zverenci
Michala Madzina na pôdu Interu
Bratislava, v sobotu 18. novembra
privítajú v Iskra Aréne o 18. hodine
Karlovku.		
(ppv)
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Kaufland otvoril svoju druhú predajňu v Poprade

Popradčania môžu už od 9. novembra nakupovať v novom obchodnom dome. V rámci celého
Slovenska ide už o 64. prevádzku
spoločnosti Kaufland. Nový, moderný priestor už druhej predajne
v tomto meste je navrhnutý tak, že
uspokojí potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Nakupovanie
sa stane ešte viac prehľadné a vďaka
samoobslužným pokladniam jednoduché a rýchle.
Nová predajňa, ktorá je postavená
podľa najnovších štandardov spoločnosti, sa nachádza hneď vedľa
autobusovej a vlakovej stanice mesta.
Každý zákazník si v nej nájde nielen
stály, ale aj sezónny tovar rôzneho

druhu. Oddelenie s ovocím a zeleninou sa tu nachádza hneď pri vstupe
do predajne, za ním nasleduje sekcia
s vždy čerstvým pečivom a pri pokladniach, ktoré sú doplnené o tie
samoobslužné, sú boxy s mrazeným
tovarom. Vďaka odstráneniu stredovej regálovej steny sa môže zákazník
voľne pohybovať krížom cez celú predajňu, ktorej oddelenia sú označené
viditeľnými a farebne odlíšenými 3D
nápismi. Súčasťou nového Kauflandu sú aj pulty s čerstvým mäsom,
v ktorom si každý zákazník nájde
celý rad mäsových špecialít určených
na pečenie, dusenie, ale aj grilovanie.
Samozrejmosťou je opäť aj kvalitný
a cenovo výhodný tovar v rámci sortimentu domácich
potrieb,
textilu,
elektra,
papiernictva, hračiek či
ďalšieho širokého
výberu nepotravinového tovaru,
ktorý sa každý týždeň mení. Nákup
v tejto predajni je
jednoduchý, rýchly a doslova otázkou minúty.
Stále platí, že

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky do divadla

Jedna z najúspešnejších
slovenských divadelných
hier Na koho to
slovo padne, prichádza aj do Popradu. Lukáš Latinák, Juraj Kemka,
Marián
Miezga,
Róbert Jakab a
Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu
piatich indivíduí uzavretých
v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera.
Inscenácia pôvodne vznikla ako ročníková práca na Vysokej škole múzických umení
pred dvadsiatimi rokmi. Spomínaní piati herci ju naštudovali v réžii Petra Mankoveckého. Dramaturgiu vytvoril
Peter Pavlac, autorom pôvodnej hry je maďarský spisovateľ, dramaturg a dramatik Gábor Görgey. Za dve desaťročia

Kupón

inscenácia precestovala svet a
s úspechom ju uviedli v USA,
Austrálii, Srbsku, Maďarsku
či vo Francúzsku. Predstavenie sa pýši cenou Dosky ako
Objav sezóny.
V Poprade hru Na koho to
slovo padne uvedú v piatok 24.
novembra o 19. hod. v Dome
kultúry. Čitatelia našich novín
sa môžu zapojiť do súťaže o dve
vstupenky na túto inscenáciu.
Potrebné je nalepiť uverejnený kupón na korešpondenčný
alebo podobný lístok a zaslať
či priniesť ho spolu so svojou
adresou a telefónnym číslom
do redakcie novín Poprad,
Podtatranská ul. 149/7, 058 01
Poprad do 19. novembra 2017.
Mená výhercov uverejníme v
budúcom čísle.
(ppm)

v rámci sortimentu je v Kauflande obzvlášť veľká pozornosť venovaná čerstvému tovaru, ktorý je zákazníkmi
dlhodobo veľmi pozitívne hodnotený.
„Neustále sa snažíme prinášať pestrú
škálu produktov v tej najvyššej kvalite,
čerstvosti a za rozumnú cenu. Veríme,
že aj táto nová predajňa bude spĺňať
očakávania našich zákazníkov a vďaka
pohodlnému nakupovaniu sa k nám
budú opakovane a radi vracať,“ uviedla Lucia Langová, vedúca oddelenia
firemnej komunikácie spoločnosti
Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Aj táto predajňa sa môže pochváliť
tým, že garantuje ekologický prístup.
Nová prevádzka funguje na systéme
rekuperácie, vďaka ktorej spoločnosť
Kaufland ročne ušetrí až 6 690 000
kWh/a energií a tým šetrí aj životné
prostredie.
Zákazníkom je k dispozícii predajná plocha o rozlohe zhruba 2 724 m2.
Areál obchodného domu v tom najnovšom šate sa rozprestiera na pozemku s celkovou rozlohou 17 644
m2, zastavaná plocha z toho predstavuje 4 982 m2.		
PP-113

Otázka z mediačnej poradne

Mám so susedom spoločný
dvor, ktorý nemá plot. Keďže z jeho pozemku, ktorý je
vyvýšený sa zosúva pôda na
moju záhradku, požiadal
som suseda, aby si postavil
plot. Myslím si, že by to mal
spraviť on, pretože je to na
pravej strane a predsa platí,
že plot z pravej strany vždy
stavia vlastník pozemku.
On odmieta plot postaviť
a nechce ani nijak spevniť
svoj pozemok, aby v budúcnosti náhodou nedošlo
k zosuvu pôdy na moju záhradku. Môžem ho nejako
prinútiť, aby plot postavil?
Odpovedá JUDr. Dagmar

Tragalová:
* „V prvom rade je potrebné
povedať, že „pravidlo pravej
ruky“ pre výstavbu oplotenia
susediacich pozemkov je dnes
právnou obyčajou. Teda je to
zaužívaným nepísaným pravidlom, ale nie povinnosťou.
Kedysi to upravoval Všeobecný občiansky zákonník z roku
1811. Dnes zákon neukladá
povinnosť vlastníkovi nehnuteľnosti oplotiť svoj pozemok.
Takúto povinnosť môže vlastníkovi pozemku uložiť iba súd
v prípade, ak je to potrebné a
ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov
a stavieb na základe podanej

žaloby. Súd okrem iného preskúmava aj to, či tomu, kto
o poskytnutie ochrany žiada,
nebráni nič v tom, aby si svoj
pozemok oplotil sám. Ak ide
o „vážne ohrozenie“ napr. ako
uvádzate zosuvom pôdy a hrozí „vážna škoda“, môžete sa
z tohto dôvodu domáhať, aby
súd uložil povinnosť susedovi
oplotiť pozemok z dôvodu odvrátenia hroziacej škody. Odporúčam dohodnúť sa so susedom, napr. aj v mediácii, o tom,
kto postaví oplotenie, aby nedošlo k prípadnej škode, poprípade sa dohodnúť na tom, že si
spolu oplotíte toto územie na
hranici pozemku.“
(ppp)

Na nebi budú žiariť Leonidy

Medzi hlavnými meteorickými rojmi uvádzajú v novembri astronómovia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici
Leonidy. Aktivitu majú od 6. do 30. novembra s predpokladaným maximom 17. novembra. Je to jeden z rojov s kolísavou aktivitou. Pre tento rok sa predpovedá opäť slabá
aktivita s početnosťou okolo 10 - 15 meteorov za hodinu. Výnimočný je však svojou
opakujúcou sa výraznou aktivitou každých
33 rokov s hodinovým počtom, resp. výdatnosťou až niekoľko 100 meteorov za hodinu.

Napríklad, v noci 17. novembra 1966 za
20 minút bolo pozorovaných až 100 tisíc
meteorov. Vtedy sa taktiež pomocou radarových pozorovaní zistilo, že priemer prúdu
Leoníd je zhruba 35 tisíc kilometrov. Posledná výrazná aktivita bola zaznamenaná
v roku 2001. Priemerná rýchlosť meteorov
roja Leoníd je asi 71 kilometrov za sekundu.
Materským telesom je kométa 55P/Tempel-Tuttle objavená v roku 1865. Podľa polohy
radiantu v súhvezdí Leva (latinsky Leo) bol
meteorický roj nazvaný Leonidy.
(ppp)

