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Popradské Vianoce 2015 s tradičnými podujatiami i novinkami
Popradské Vianoce 2015
budú opäť bohaté na podujatia s nezabudnuteľnou atmosférou. Mesto Poprad pripravilo pre svojich občanov
i návštevníkov 33 dní vianočných programov, počas
ktorých vystúpi takmer 550
účinkujúcich.
„Chcem pozvať všetkých Popradčanov, ale aj ľudí z celého
regiónu, Slovenska i návštevníkov zo zahraničia, aby prišli
do Popradu a prežili vianočnú atmosféru v našom meste.
Chceme, aby Vianoce boli pre
všetkých ľudí dobrej vôle krásne
a obohacujúce,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.
Mesto vychádza v ústrety aj
tým, že od 15. decembra 2015
do 6. januára 2016 bude parkovanie na mestských parkoviskách v správe SMK Poprad
bezplatné.
Popradské Vianoce 2015 sa

začnú tradične prvým adventným koncertom z veže Kostola
sv. Egídia v nedeľu 29. novembra o 18. hod. Najznámejšie
koledy prídu zaspievať 2. decembra na koncerte Najkrajšie
Vianoce sólisti orchestra Lúčnica s Jánom Babjakom.
Mikuláš tohto roku príde
do Popradu 4. decembra o 17.
hod. Poteší malých a veľkých,
rozsvieti vianočnú výzdobu
a nebude chýbať ani pyromuzikálny ohňostroj. Tohto roku
zavíta Mikuláš na nové miesto
vo východnej časti námestia
a program budú môcť všetci
sledovať aj na veľkoplošnej obrazovke, ktorú Popradu požičia
mesto Levoča za poskytnutie
dramaturgie popradského Mikuláša.
V deň príchodu Mikuláša
otvorí dvere novinka – Adventné mestečko, ktoré sa
bude nachádzať na ploche pri

Mesto pripravuje testovaciu
prevádzku psieho pisoára
Psy v Poprade budú mať
svoj prvý vlastný verejný pisoár. Popradská samospráva
pripravuje trojmesačnú testovaciu prevádzku zariadenia,
o ktorého umiestnení mohla
verejnosť rozhodnúť v ankete
na webovom sídle mesta www.
poprad.sk v priebehu minulého týždňa.
Do ankety prišlo 106 hlasov
a najviac dostali sídliská Juh
(mimo Juhu III) ako najvhodnejšie pre inštaláciu prvého takéhoto zariadenia. V budúcom
týždni bude testovací psí pisoár
po dohode s jeho výhradným
distribútorom pre SR inštalovaný na sídlisku Juh.
„Psí pisoár má jednoduchú
konštrukciu a vhodným umiestnením dokáže ochrániť detské
ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť či zeleň

od psieho značkovania. V prípade, že sa toto zariadenie osvedčí
a stretne sa s pozitívnou odozvou, je samospráva pripravená
inštalovať ich na ďalšie miesta v
meste,“ uviedol prednosta MsÚ
v Poprade Róbert Bujalka.
(Pokračovanie na str. 3)

zvonici.
Bude
ponúkať predovšetkým vianočné
dobroty
denne
až do 6. januára
2016. Ďalšie prekvapenie čaká na
Popradčanov 6.
decembra o 10.
hod. v divadelnej
sále domu kultúry
- premiérový Veľký festival maskotov a rozprávkových postavičiek.
Takisto v tento
deň obíde Mikuláš so svojimi pomocníkmi
jednotlivé mestské časti.
Tohtoročný v poradí XIII.
Tradičný vianočný jarmok
bude tiež po novom – pre
veľký záujem sa začne už
v piatok 11. decembra a potrvá do nedele 13. decembra.
V bohatom sprievodnom

programe vystúpia Starmania, FS Šarišan, Jadranka, Traky a iní. Primátor prezradil
i ďalšiu novinku: „V prvý deň
jarmoku priamo na námestí
odštartuje súťaž popradských
základných škôl o najkrajšie
vyzdobený vianočný stromček.“
(Pokračovanie na str. 12)

Samospráva vychádza v ústrety
občanom pri jesenných brigádach
Mesto Poprad prichádza s
ponukou pre spoločenstvá bytových domov, ktoré v tomto
čase organizujú brigády na
vyčistenie okolia bytových
domov. Samospráva si túto
aktivitu pri zveľaďovaní prostredia veľmi cení a preto týmto
aktívnym obyvateľom mesta
ponúka bezplatný odvoz vyhrabaného lístia a trávy.
„Keďže mesto spravuje niekoľko
tisíc metrov štvorcových zelene a
pri takom rozsahu nie je možné
zabezpečiť okamžité vyčistenie a
vyhrabanie všetkých plôch, každú pomoc zo strany obyvateľov,
ktorým záleží na vzhľade mesta
privítame. Pre spoločenstvá a bytové domy, ktoré si zorganizujú
takéto brigády, vieme zabezpečiť
odvoz vyhrabanej trávy a lístia,“
uviedla Daniela Polaštiková z
oddelenia životného prostredia
MsÚ v Poprade. „Odpad je najlepšie uložiť do vriec a následne
potom nahlásiť telefonicky na

číslach 052/7167 258, 7167 254,
7167 263 alebo mailom alebo
osobne na MsÚ, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia. Po nahlásení bude takto
zhromaždený odpad odvezený
bezplatne,“ doplnila Polaštiková.
(Pokračovanie na str. 3)

18. 11. 2015

Strana 2

•

Stručne

VOĽBY do Národnej rady
Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 5. marca 2016 od 7.
do 22. hod.

•

MIERA
nezamestnanosti bola na konci októbra vyššia
ako 20 % v 7 okresoch na Slovensku. Štyri sa nachádzajú v
Banskobystrickom kraji, dva v
Prešovskom kraji a jeden v Košickom kraji. V Prešovskom kraji
bola miera evidovanej nezamestnanosti v septembri 16,31 %
a v okrese Poprad 10,94%.

•

VÝJAZDOVÝ odber krvi
Národnej transfúznej služby
Poprad sa uskutoční v piatok
20. novembra od 8. do 11. hod.
v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Matejovciach,
v nedeľu 22. novembra od 8.30
do 12. hod. v Katolíckom kostole v Novom Smokovci a v utorok 24. novembra od 8. do 12.
hod. v Tatranskej akadémii
v Poprade.

•

CESTOVATEĽSKÝ festival
Cestou necestou sa uskutoční
dnes 17. novembra o 18. hod.
v art café Groteska v Poprade.
Štyria mladí cestovatelia predstavia Nórsko, Kubu, Čínu a Japonsko.

•

DEEPHAN je názov francúzskeho filmu, ktorý sa bude premietať vo štvrtok 19. novembra
o 19. hod. v Kinoklube Film Europe, ktorý pôsobí v Tatranskej
galérii v Poprade.

•

LITERÁRNO-hudobný večer sa uskutoční v piatok 20.
novembra o 18. hod. v Lahodnostiach na Nám. sv. Egídia v Poprade. Zo svojej debutovej novely Slivky bude čítať Ján Varinský.
O hudobný program sa postarajú muzikanti z kapely RANO.

•

V UTOROK 24. novembra
o 16.30 hod. sa v Podtatranskej
knižnici v Poprade uskutoční
prednáška Vladimíra Lauberta
na tému Slovieni – kultúra nepatriaca času a v stredu 25. novembra o 10. hod. beseda so spisovateľom Jozefom Žarnayom.

•

PRERUŠENÁ
distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude 27. novembra
2015 od 7. do 15.30 hod. v celej
mestskej časti Kvetnica vrátane záhradkárskej osady. (ppš)

Mladí sú aktívni a plní nápadov
Samospráva chce využiť
potenciál a aktivitu mladých
ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na dianí v meste. Ani po
tom, čo pred dvoma rokmi zanikol Mládežnícky parlament
mesta Poprad, sa iniciatívna
mládež nevzdala a pokračovala ako nezávislá neformálna skupina – Popradský mládežnícky parlament (PMP).
Jej zástupcovia a zástupcovia
žiackych školských rád sa minulý štvrtok už po tretíkrát
stretli s primátorom Popradu
Jozefom Švagerkom.
„Komunikujem s mládežou,
odkedy som vo funkcii. Budem
rád, ak od nich budú vychádzať podnety, čo chcú robiť,
dosiahnuť, čo im chýba v meste, čo chcú napraviť. Chcem ich
naštartovať, aby vedeli, ako si
my predstavujeme vzájomnú
spoluprácu,“ ozrejmil primátor. Ponúkol im možnosť raz
mesačne využiť na ich aktivity
priestory Klubu Zóna a Divotvornej scény v dome kultúry
a raz ročne bývalú jazdiareň na
Kvetnici. Mladí prejavili záujem aj o tribúnu na námestí,
kde by chceli vystupovať „garážové“ kapely. Samospráva plánuje 28. januára 2016 oficiálne
otvoriť Kino Tatran a i na jeho

Seniori

sa

pôde dostanú mladí ľudia šancu na organizovanie podujatí,
ako sú besedy a pod.
Kristína Mlynárová z PMP
prezradila, že v tomto roku
sa s najväčšou odozvou stretli
Bubble day či Apriliáda. Najbližšie parlament chystá 15.
januára Mládežnícky ples. „S
mestom chceme pracovať na vytvorení Rady pre mládež mesta
Poprad, kde by boli zástupcovia
nášho parlamentu, ale aj žiackych školských rád, ktoré na
niektorých školách fungujú dobre, niekde menej. Teraz pripravujeme prezentácie pre stredné
školy o našej činnosti. Schádzame sa každý pondelok, utorok
a štvrtok od 14.30 do 17. hod.
v Centre voľného času v Popra-

vrátili

Spolupráca medzi seniormi z Denného centra Xenón
a Základnou školou na Ul.
mládeže pri Spojenej škole
D. Tatarku trvá už niekoľko
rokov. Žiaci už dôchodcov
v minulosti zabávali, teraz prišiel čas na návštevu
z druhej strany.
V stredu 11. novembra navštívili ZŠ na Ul. mládeže
SŠ D. Tatarku seniori z DC
Xenón. Prezreli si priestory školy a v školskom klube sa zabávali spoločne so žiakmi. „Myšlienka
vznikla už minulý školský rok, keď sme s deťmi
navštívili dôchodcov. Bolo to milé a tak sme sa
rozhodli, že ich pozveme k nám. Vzájomne sme
si vymieňali vlastnoručne vyrobené darčeky. Seniori spoločne s deťmi kreslili, vyšívali, tancovali a spievali,“ povedal zástupca riaditeľa SŠ
D. Tatarku pre ZŠ na Ul. mládeže Pavol Leško.
„Boli sme zvedaví, ako deti pôsobia v rámci mimoškolskej činnosti a zároveň sme si chceli pripomenúť naše školské časy. Bolo to poučné a určite
budeme spolupracovať aj naďalej, pretože deti
s deťmi radi komunikujú,“ dodal s úsmevom na
tvári predseda DC Xenón Ján Surmík. (mav)

do

de a budeme radi, ak sa k nám
pridajú ďalší aktívni mladí plní
nápadov.“
Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ,
ktorý sa práci s mládežou venuje dlhé roky, pokladá za
chvályhodné, že PMP pokračuje v organizovaní rôznych
podujatí pre svojich rovesníkov. Dodal: „Je potešiteľné, že
vedenie mesta im vychádza
v ústrety a zaujíma sa o to, ako
by mohli participovať na živote
v meste.“ V roku 1998 bol pri
zrode vtedajšieho Študentského, neskôr Mládežníckeho
parlamentu mesta Poprad, preto oceňuje, že PMP stavia na
týchto základoch a postupne
rozširuje svoje aktivity. (mar)

školských

čias
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Samospráva
v ústrety...
(Dokončenie zo str. 1)
Padajúcemu lístiu venuje samospráva pozornosť už od polovice októbra, odkedy bolo prostredníctvom malých obecných
služieb (MOS) vyhrabaných a
odvezených viac ako 40 ton lístia. Čistili sa cintoríny Veľká,
Sp. Sobota, Matejovce a Stráže,
ďalej Námestie sv. Egídia, Sobotské námestie, Velické námestie
a v meste Poprad ulice J. Curie,
Alžbetina, Murgašova, D. Tatarku, 1. mája, Hviezdoslavova,
Mnoheľova, Nábrežie J.Pavla II.,
Zvarov park, okolie Domu kultúry, Slovenského odboja, časť
Huszovej ulice a veľká kruhová
križovatka. Popri hrabaní lístia
sa súbežne zametajú aj chodníky. Keďže lístie padá priebežne,
pracovníci MOS sú operatívne
nasadzovaní postupne v rôznych častiach mesta.
(mag)
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Dnes mimoriadne zastupiteľstvo
Dnes 18. novembra o 9. hod.
v zasadačke mestského úradu sa uskutoční mimoriadne
zvolané zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Poprad.
Po procedurálnych záležitostiach je v programe návrh na
schválenie dotácie pre Letisko
Poprad – Tatry na podporu
pravidelnej leteckej linky Poprad – Varšava – Riga, návrh na
schválenie dohody o spolupráci
medzi mestami Lublin a Poprad,

návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Poprad, ďalej návrh na zmenu rozpočtu v
súvislosti s realizáciou projektu
rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v meste
Poprad, na doplnenie vecnej
náplne kapitálových výdavkov
- na zakúpenie troch stanov
a návrh riešenia systému videorozhodcu a zobrazovacej LED tabule na Zimnom
štadióne v Poprade.
(ppp)

Nominácie najlepších v cestovnom ruchu
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
pripravila druhý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť má možnosť do 30. novembra nominovať
osoby, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispeli k rozvoju
cestovného ruchu v kraji v roku 2015.
Z nominácií vyberie víťazné osobnosti a produkty odborná porota. Najlepšie zariadenia a zamestnancov vyberie verejnosť v online hlasovaní od
14. decembra 2015 do 14. januára 2016. Všetky informácie a kontaktný
formulár nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk.
(bač)

Mesto pripravuje testovaciu prevádzku psieho pisoára
(Dokončenie zo str. 1)

Psie toalety sú súčasťou komplexnej koncepcie chovu psov v
meste Mesto Poprad. V rámci
nej už samospráva prevzala do
svojej správy útulok pre túlavé
psy a vyhlásila tiež dobrovoľnú
finančnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku.
Prostredníctvom vyškolených
pracovníkov mestskej polície
mesto tiež zriadilo aj odchy-

tovú službu. Koncepciu chovu
psov v meste samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami
a kynologickými klubmi pôsobiacimi na území Popradu.
Koncepcia je založená na
niekoľkých pilieroch: na kvalitnom mestskom útulku, v budovaní bezvôdzkových psích
parkov, v realizácii základných
výcvikov smerujúcich k socializácii psov, v permanentnej

realizácii vzdelávacích aktivít
zameraných na chovateľov psov
a celú verejnosť, v optimálnom
nastavení pravidiel prijatých
mestom (VZN). Permanentnou aktivitou je vzdelávanie verejnosti. V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) je
realizovaný vzdelávací program
zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov
a ich dopadu na človeka a životné prostredie.
(mag)

Budúci zdravotníci išli príkladom

Študentská kvapka krvi je jednou z najúspešnejších akcií pracoviska Národnej transfúznej služby v Poprade pre získanie potrebného
množstva krvi i prvodarcov. Pracovníci NTS
oslovili všetky školy a krv počas piatich týždňov
doslova tiekla potokom. Nezaháľali ani budúci
zdravotníci z radov študentov Strednej zdravotníckej školy v Poprade.
„Je to tradičné podujatie, ktoré sme zorganizovali už po piatykrát. Krv darujeme aj na Valentína. Teším sa z účasti, nakoľko sme malá škola, ale
chodievajú k nám aj žiaci z iných škôl, či rodičia
žiakov,“ uviedla učiteľka SZŠ v Poprade Miloslava Slobodová. Mottom tohto podujatia je Vyhrňme si rukávy v prospech dobrej veci. Každý, kto
krv daroval, urobil dobrý skutok. „Moje dcéry tu
študujú a krv darujem pravidelne, takže som neváhal,“ povedal Štefan Kocún. „Darovala som krv
prvýkrát. Sme budúci zdravotníci, preto by sme
mali byť vzorom,“ pridala sa študentka Júlia Kocúnová. „Som prvodarca. Trochu bol aj stres, ale
už je to v poriadku,“ dodal študent Michal Valent.
O tom, že Študentská kvapka krvi nie je úspešná len v priestoroch zdravotníckej školy svedčia aj čísla. „Je to päťtýždňová akcia. Do konca

Krátke správy

týždeň zástup•coviaMINULÝ
Združenia miest a obcí

Slovenska rokovali na Štrbskom
Plese s českou partnerskou organizáciou Zväzom miest a obcí
Českej republiky (SMO ČR)
o vývoji aktuálnej legislatívy,
hlavne vo vzťahu k sociálnym
službám, ale aj o problematike
preneseného výkonu štátnej
správy či parkovacej politike a o
zákone o odpadoch. Účastníci
rokovania sa venovali aj trendom v oblasti decentralizácie a
centralizácie verejnej správy i
modernizácii miestnej územnej
samosprávy.
správa evidu•je kuFINANČNÁ
koncu októbra 1 215 992

podaných daňových priznaní
k dani z príjmov za rok 2014.
Právnické osoby podali 241 509
DP a fyzické osoby 974 483
DP. Daňovníci podali a daňové
úrady spracovali o 57 640 daňových priznaní viac v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.
program
•k 70.SLÁVNOSTNÝ
výročiu Únie žien Sloven-

ska sa uskutoční v piatok 20.
novembra o 17. hod. v Dome
kultúry vo Svite.
komisia roz•hodla,EURÓPSKA
že akvizícia spoločnosti

bauMax AG na Slovensku, v
Slovinsku a v ČR skupinou OBI
Group Holding SE & Co. KGaA
je zlučiteľné s nariadením EÚ
o fúziách. Spoločnosti OBI so
sídlom v Nemecku a bauMax
so sídlom v Rakúsku prevádzkujú maloobchodné hobby
predajne v niekoľkých štátoch
EÚ. EK usúdila, že navrhovaná
transakcia nepredstavuje riziko
v oblasti hospodárskej súťaže,
nakoľko zlúčený trhový podiel
spoločností by bol skromný.
V RÁMCI 2. ročníka chari•tatívneho
projektu Pomáhame

minulého týždňa sme vyšetrili okolo 800 potenciálnych záujemcov o darcovstvo, z toho mohlo
darovať krv necelých 700. 250 bolo prvodarcov,
ale to nie je končené číslo,“ spočítal vedúci lekár
NTS v Poprade Pavel Repovský. Podľa neho je
v tomto období situácia s krvou dobrá. „Ďalší
nával bude pred Vianocami. Ťažké bolo leto, keď
ľudia boli po dovolenkách, ale teraz plány plníme.
V Poprade urobíme okolo 8 000 odberov do roka
a to je pekný počet, nakoľko donedávna sme ich
mali len okolo 3 500,“ doplnil P. Repovský. (mav)

potravinami daroval Slovenský Červený kríž a Kaufland
ľuďom v núdzi vyše 31 ton potravín. Za jediný deň zbierky
sa vo všetkých 57 predajniach
Kauflandu na Slovensku vyzbierali trvanlivé potraviny
od 11 401 darcov. Pomáhalo
pri tom 602 dobrovoľníkov zo
všetkých 38 územných spolkov Slovenského Červeného
kríža. Pomoc tak mohlo dostať 2 786 rodín a jednotlivcov
po celom Slovensku. (ppš)
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Výstava
Stop korupcii

V priestoroch Obchodnej
akadémie v Poprade je v týchto dňoch otvorená výstava
Stop korupcii, ktorá je projektom občianskeho vzdelávania
podporeného Radou Vlády SR
v boji proti kriminalite.
Výstavná kolekcia z medzinárodnej výstavy kresleného
humoru Kýchanie mozgu pozostáva z prác 402 výtvarníkov z
51 krajín celého sveta. V OA je
vystavená časť kresleného humoru. Súčasne s týmto podujatím bola minulý pondelok
naplánovaná beseda so zástupcami Policajného zboru SR k
boju proti korupcii. V Poprade
výstavu zabezpečoval Ladislav
Havlík, ktorý dodal: „Podujatie
realizuje Prešovská rozvojová
agentúra a prostredníctvom tejto
výstavy chceme mladým ľuďom
ukázať, že treba bojovať proti
korupcii. Je to boj náročný, ale
dôležitou podmienkou je, aby
občania neboli ľahostajní a nerezignovali.“
Práve študenti sú kategóriou,
ktorá ešte nie je poznačená korupciou a má šancu udržať si
protikorupčný postoj. Môže významne formovať verejnú mienku v boji proti letargii k tomuto
javu v spoločnosti. Výstava zvlášť
rezonuje v čase 17. novembra Dňa boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodného
dňa študentstva.
(mar)

Študenti zaujali atraktívnymi aktivitami

Popradská obchodná akadémia sa už viackrát zapojila do
projektu Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu
na Slovensku Euroscola. Dokonca v ňom trikrát uspela a
študenti získali cestu do Štrasburgu.
Tohtoročný projekt trval v
OA od septembra a vyvrcholil
začiatkom tohto týždňa. Bol
naplnený mnohými podujatiami, prezentáciou rôznych zaujímavých nápadov študentov so
zameraním na šetrenie energie,
ochranu prírody, informačné
technológie a pod. Riaditeľka
OA v Poprade Iveta Račeková
podčiarkla: „Počas tých troch
mesiacov sa študenti snažili vy-

myslieť niečo, čím by porazili
konkurenciu a urobili atraktívne aktivity na tému energia,
mobilné telefóny, komunikácie,
migrácia atď. Snažili sme sa zapojiť nielen stredoškolákov, ale
aj deti zo základnej a materskej
školy a takisto verejnosť. Veríme,
že všetky tieto aktivity, ktoré naši
študenti zrealizovali, prispejú k
tomu, že opäť budeme úspešní.“
OA pozvala na besedy viacero
hostí, minulý utorok 1. viceprimátora Popradu Igora Wzoša (na foto hore). Mladí ľudia
mu predstavili veľa námetov,
vďaka ktorým sa dajú dosiahnuť značné úspory napr. vody

pri inštalovaní šetričov vody,
montážou úsporných žiariviek,
separovaním prispejú k ochrane prostredia a ďalšie. Viceprimátor poznamenal: „Študentky
mali naozaj skvelé nápady. Nečakal som, že takíto mladí ľudia
dokážu takto uvažovať v oblasti
energetiky, lebo je to ozaj zložitá
oblasť. Dostal som tiež spätnú
väzbu na fungovanie mesta, čo
by sme mali robiť, aby to bolo
lepšie, na cestovný ruch, dopravu atď.“
Študentka OA Terézia Mikurdová zhrnula, že v rámci
projektu Euroscola si vybrali
dve hlavné témy - energie a
technológie: „So spolužiačkami
som sa zamerala na technológie. Navštívili sme štvrtákov na
ZŠ Francisciho, pre ktorých sme
pripravili prezentáciu a kvíz.
Vyhlásili sme i výtvarnú súťaž.
Mali nakresliť, ako by trávili
čas bez technológií - mobilov,
tabletov, počítačov. Boli sme aj
v materskej škole vo Veľkej, kde
sme sa pri týchto malých deťoch
viac zamerali na hry s vlajkami
štátov EÚ a podobne.“ Študentka Valéria Tamašiová sa zamerala na energetiku: „Vytvorili
sme nálepky s QR kódom, ktoré
upozorňujú, aby sme šetrili energiou. Tento QR kód nás prepne
na facebookovú stránku, Zachráň planétu, ktorú sme zrea-

lizovali a tam sa každý dozvie,
prečo a ako šetriť.“
Vo výtvarnej súťaži pre deti sa
najlepšie umiestnili Matej Olejár
a Michaela Diana Červáková zo
IV. B ZŠ Francisciho (na foto
dole). Obaja si vedia predstaviť
deň bez technológií. Matej by
hral futbal a Miška by sa šla poprechádzať so psom a s rodičmi
do lesa.
V OA bolo minulý utorok
ako v úli. Návštevníkov vítal
študent, ktorý predstavoval
Martina, síce nie na bielom
koni, ale zato s legendami, ktoré
sa spájajú s týmto menom. Deťom porozdával koláče (na foto
vľavo)) a porozprával o tomto
svätcovi. Okrem mnohých ďalších prezentácií bola súčasťou
programu i výstava Stop korupcii s plánovanou besedou s
policajtmi a ďalšie.
(mar)

Tím P15 uzavrel verejnú zbierku na podporu Národného stretnutia mládeže

Tím Národného stretnutia mládeže
P15, ktoré sa konalo v lete v Poprade,
uzavrel verejnú zbierku na podporu tohto podujatia. Zo správy, ktorú v týchto
dňoch odovzdal na Ministerstvo vnútra
SR vyplýva, že celkovo vyzbieral takmer
40-tisíc eur.
Približne štvrtinu z tejto sumy tvoria dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet
zbierky, dve tretiny získal za predaj magnetiek, odznakov a kartičiek s odznakmi v
tvare srdca. Výťažok bude využitý na nákla-

dy spojené s prípravou P15. Ku koncu tohto mesiaca k celkovej sume pribudne ešte
suma z prijatých darcovských SMS správ.
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto
verejnej zbierky. Tak zástupcom jednotlivých
diecéz, farností a mládežníckych organizácií,
ktorí aktívne predávali propagačné predmety
počas svojich podujatí a vo svojich centrách,
ako aj vám všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka vám sme mohli
pre mladých ľudí na Slovensku zorganizovať
duchovne aj programovo hodnotné podu-

jatie, ktoré bolo súčasťou prípravy na blížiace
sa Svetové dni mládeže (SDM) 2016 v Krakove,“ píše sa v správe zbierky, ktorú zverejnila
na svojej webstránke nezisková organizácia
(n. o.) Kanet. Zbierku organizovala s Radou
pre mládež a univerzity KBS, ktorá stála za
P15, od februára do polovice augusta.
V Poprade na P15 mladí symbolicky odštartovali prípravy na najbližšie SDM v Krakove. Rada KBS v najbližších dňoch spustí oficiálnu slovenskú registráciu na toto
celosvetové podujatie.
(lpa)
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Matriky sú prepojené elektronicky

Od 1. novembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o matrikách, podľa ktorej
je možné vykonávať matričné
úkony aj pomocou elektronickej komunikácie.
Na centrálny informačný systém matrík prešli slovenské matriky už začiatkom roka. Novela
zákona prináša viaceré zmeny
v spôsobe fungovania matrík
a akúsi nadstavbu. Občan však
za dokladmi nemusí dochádzať
už od 1. októbra. „Zmena nastala v tom, že občania si môžu
matričné doklady vyzdvihnúť na
hociktorej matrike na Slovensku,
mimo svojho rodiska. Nie je to
však vždy na počkanie. Nie všetky
doklady sú v elektronickej podobe a matriky musia medzi sebou
komunikovať,“ uviedla Dagmar
Janíčková z Matričného úradu
v Poprade. Na vybavenie akéhokoľvek matričného dokladu pritom občanovi stačí predložiť iba
občiansky preukaz. „O doklady

Balíčkami obdarovali
tridsať rodín

Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v Poprade sa
v spolupráci so spoločnosťou
Kaufland v Poprade zapojil
do 2. ročníka celoslovenskej
charitatívnej zbierky potravín
pre ľudí v núdzi pod názvom
Pomáhame potravinami.
Uskutočnila sa 23. októbra
a vďaka darovaným potravinám dostalo potravinový
balíček aj 30 rodín v Poprade. Mesto Poprad dostalo
prostredníctvom sociálnych
pracovníkov pozitívne ohlasy od adresátov potravinovej
pomoci, a preto v mene obdarovaných ďakuje Územnému
spolku SČK v Poprade.
Územný spolok SČK Poprad
k podujatiu napísal: „Ďakujeme všetkým darcom, ktorí s
láskou darovali potraviny pre
rodiny. Ďalej ďakujeme dobrovoľníkom z radov mládeže
SČK, študentom Gymnázia
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, členom miestneho spolku
SČK v Kežmarku a Ľubici za
pomoc pri organizovaní potravinovej zbierky. Celkovo sme
vyzbierali 2 485 ks potravín,
z ktorých sme vytvorili 75 potravinových balíkov. Balíky
sme do konca októbra rozniesli
rodinám v okrese Poprad a
Kežmarok.“
(ppp)

môžu žiadať iba priami príbuzní. Môže to byť aj splnomocnenie
overené notárom. Takto o doklady žiadajú inštitúcie pre úradné
účely,“ vysvetľovala D. Janíčková
a dodala, že poplatok za vydanie
duplikátu matričného dokladu
je 5 eur.
Najnovšia zmena sa týka e-služieb, ktoré ministerstvo vnútra
zaviedlo od 1. novembra. Ob-

čania, ktorí sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom, budú
tak môcť v budúcnosti vybaviť
niektoré matričné záležitosti
aj cez internet. Momentálne je
k dispozícii 16 elektronických
služieb, no podľa ministerstva
vnútra sa tento počet bude zvyšovať. Potrebný pre tieto úkony
je aj podpis zaručeným elektronickým podpisom.
(mav)

Katarínske
stretnutie
Klub Sobotčanov a mesto Poprad organizujú VII. Katarínske
stretnutie Sused baví suseda.
Uskutoční sa v sobotu 21. novembra od 19. hod. v priestoroch divadelnej sály v Spišskej
Sobote. O dobrú zábavu sa
postará živá hudba, príjemná
spoločnosť a tombola. Jedlo,
občerstvenie a ostatné si môžu
účastníci priniesť.
Záujemcovia o účasť na
Katarínskom
stretnutí
sa
môžu prihlásiť najneskôr v
stredu 18. novembra na tel.
čísle 0903 910 639. (ppp)

Kto vyhral
Minulotýždňovou výherkyňou súťaže Ty nakupuj, my to
preplatíme, ktorú počas celého
roka organizuje Tatry shopping
centre v Poprade sa stala Lucia
Rybovičová. Viac o súťaži nájdete na www.sc-tatry.sk. (ppp)

Prvýkrát súťažili vodiči záchrannej zdravotnej služby
V Poprade sa minulý
týždeň konala historicky
prvá medzinárodná súťaž
vodičov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Falck
Driver. Pripravila ju spoločnosť Falck Záchranná,
ktorá je najväčším poskytovateľom ZZS na Slovensku. V SR prevádzkuje
107 staníc ZZS.
Zdravotnícki záchranári
súperia na viacerých významných súťažiach, ale pre vodičov
ZZS doteraz podobná súťaž nebola. Organizátori sa preto rozhodli zamerať tentoraz na nich.
Veď sú neodmysliteľnou súčasťou posádky. Hovorkyňa skupiny Falck na Slovensku Alena
Lacyková-Krčová uviedla: „Ide
o pilotnú súťaž, ktorá sa doteraz
ešte nekonala. Zúčastnilo sa na
nej 13 posádok zo Slovenska a zo

zahraničia to boli posádky z Česka, Maďarska, Poľska a ako pozorovatelia paramedici z Dánska.
Preverili svoje znalosti jednak v
technických, jednak v zdravotnícko-záchranárskych disciplínach.
Mali navliecť snehové reťaze na
koleso sanitky, preukázať svoje
vodičské schopnosti v slalome a
čo sa týka medicínskych znalostí
predviesť kardio-pulmonálnu resuscitáciu.“
V kategórii posádky, v ktorej
súťažili iba posádky Falck Záchranná a.s., prvé miesto obsadila posádka Gabriel Hanáček, Ľubomír Husár. V kategórii vodiči
- jednotlivci, ktorá bola otvorená
pre všetkých súťažiacich, najlepšie obstál Lukáš Šelinga z Falck
Záchrannej. Osobitne zo zahraničných účastníkov dosiahol
najlepšie skóre Gabriel Siska (na
foto hore) z maďarskej záchrannej
zdravotnej služby. Povedal nám:
„Našou úlohou je pomáhať ľuďom

a čo najrýchlejšie dostať pacienta
do cieľovej nemocnice. Postrehol
som, že na Slovensku sú trošku iné
postupy a kompetencie. Jedným
z rozdielov je i to, že v Maďarsku
posádku tvoria traja - lekár, záchranár a vodič, kým u vás väčšinou dvaja.“
Vodič Vladimír Hosa z Falck
Záchranná konštatoval: „Práca
vodiča ZSS je špecifická tým, že jazdíme s výstražnými zvukovými a
svetelnými znameniami a musíme
dávať väčší pozor v cestnej premávke. Ocitáme sa oveľa viac v kritických a vypätých situáciách. Cesty
sú plné áut a iní vodiči nie sú vždy
disciplinovaní. Jazda s výstražnými znameniami je nevyhnutná,
aby sme sa mohli plynulo dostať k
pacientovi a tiež do nemocničného
zariadenia.“ Za dôležité pokladá
vzdelávanie vodičov ZSS, ale aj
ostatných, aby vedeli, ako sa majú
správať na ceste, keď ide sanitka so
zapnutými majákmi.
(mar)
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Dlhy nie sú hodnotou, ktorú by sme si mali vytvoriť na Vianoce!

Je tu opäť predvianočné obdobie a médiá chŕlia reklamné
ponuky na výhodné úvery. Aby
sme nesklamali seba a svojich
blízkych, neváhame požičať
si na nákup darčekov či vianočnej dekorácie. Pôžičky sa
kopia, plakať po Novom roku
nad rozliatym mliekom sa však
v tomto prípade nevypláca.
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad zaslala
zástupcom divadiel a odborných inštitúcií a na vedomie
ministrom hospodárstva a kultúry SR, verejnú prosbu určenú
slovenským hercom:
„Nenavádzajte Slovákov zadlžovať sa!
Združenie S.O.S. Poprad, ktoré sa dlhodobo venuje ochrane
práv spotrebiteľov, si dovoľuje
požiadať slovenských hercov a
moderátorov, aby zvážili a ob-

medzili svoje účinkovanie v repred Vianocami neúnosne stúklamách finančných inštitúcií,
pa aj vďaka lákavým reklamám,
ktoré ponúkajú spotrebiteľom
v ktorých nás zadlžiť sa vyzývajú
ľahko dostupné a “výhodné“ pôobľúbení herci známi z divadiel
žičky, úvery či tovar na splátky.
či televízie.
Každý deň sa v praxi stretávaAko spotrebiteľské združeme s bezútešnou situáciou ľudí,
nie vieme ako ľahko sa človek
ktorých gniavia nesplatiteľné
vďaka nevinnej pôžičke pred
dlhy a exekúVi an o c am i
tori. Odhaduje Spotrebiteľ pod ochranou dostane do dlsa, že takmer 3 milióny Slováhovej špirály, ktorá ho postupkov čelia exekúciám. Blíži sa
ne pripraví o majetok, rodinu
čas Vianoc a reklamné kampai ľudskú dôstojnosť. Pri mizivej
ne predajcov a poskytovateľov
vymožiteľnosti práva na Sloslužieb nás presviedčajú, že ich
vensku je pre nás preto neprineprežijeme plnohodnotne prájateľné, aby herecká obec, ktorá
ve bez ich tovaru či služby. Starí
je u nás stelesnením občianskej
rodičia túžia svojich vnukov obangažovanosti, bola zároveň
darovať drahými hračkami, manástrojom finančných domov,
mičky si sviatky nevedia predako vmanipulovať Slovákov do
staviť bez nového zariadenia
úlohy dlžníkov. Hoci si uvedokuchyne, otcovia chcú rodinku
mujeme, že príjmy za účinkovapotešiť novým autom či exoticnie v reklame nie sú pre hercov
kou dovolenkou. Počet úverov
zanedbateľné, prosíme ich, aby

MESTO SVIT
v zmysle § 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 v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy,
Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 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,
vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
spôsobilosť na právne úkony, ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej
legislatívy, bezúhonnosť, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
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, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c)
zákona č. 317/2009 Z.z.), písomný návrh koncepcie rozvoja školy, výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 27. novembra 2015.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Nálepku 107,
Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
PP-134

Ing. Miroslav Škvarek, MPH v.r.
primátor mesta

zvážili, či účinkovanie v nich
vyváži ľudské nešťastie a bolesť,
ktorú tým môžu spôsobiť. Sú to
známe osobnosti, ktoré si vážime, rešpektujeme a obdivujeme, no prepožičiavať svoju tvár
a hlas nie vždy férovým veriteľom, nadnárodným finančným domom, nebankovkám či
splátkovým spoločnostiam im
jednoducho nesvedčí.
Chceme si vás pamätať ako
umelcov, nie ako hovoriace
bábky, ktoré z nás mámia peniaze!“
S.O.S. aj takto chce upriamiť pozornosť verejnosti na
skutočnú podstatu Vianoc.
Slováci, nepožičiavajte si, čo
aké ľahké a výhodné sa vám
to môže vďaka ľúbivým reklamám zdať. Dlhy nie sú hodnotou, ktorú by sme počas Vianoc
mali vytvoriť!
(pvč)

Do Tatier prišiel Martin na ľad
Martin neprišiel tento rok
do Vysokých Tatier na bielom koni, ale na čírom ľade.
Tento ľad bude zároveň použitý na výstavbu Tatranského
ľadového dómu, ktorý od 12.
novembra začali stavať už po
tretíkrát na Hrebienku. Oficiálne otvorenie dómu je naplánované na 27.novembra 2015.
Autorom a hlavným architektom tohtoročného ľadového dómu bude Slovák Adam
Bakoš. Spolu so svojimi kolegami a pomocníkmi sa pustili
do krotenia ľadových kvádrov
a budú musieť za náročných
podmienok spracovať celkom
takmer 70 ton ľadu, aby za dva
týždne postavili Tatranský dóm
na Hrebienku. Minulú zimu bol
dóm TOP tatranskou atrakciou
sezóny a počas sezóny ho navštívilo 165 000 ľudí.
„Tento rok začíname s výstavbou Tatranského dómu o mesiac
skôr. Dóm bude väčší a úplne
meníme aj jeho stavbu a dispozičné riešenie. Návštevníkov privíta v barokovom štýle a veľkým
lákadlom určite bude aj floris-

tický dizajn vo forme ľadových
kvetinových vitráží, ktoré budú
súčasťou celej stavby. O floristický dizajn sa postará uznávaný
florista Róbert Bartolen“, uviedla Lenka Maťašovská, výkonná
riaditeľka Oblastnej organizácie
CR Región Vysoké Tatry.
Aj keď vonku to ešte na zimu
vôbec nevyzerá, stavbu ľadovej
baziliky to neohrozí. Vo vnútri
v kupole je namontované chladenie, ktoré udržuje teplotu
-5°C, čo je ideálna teplota. Ľad
bude privezený z poľského mesta
Wroclaw v troch termínoch, aby
sa mohol postupne spracovávať .
„Sochári budú mať s krotením ľadu veľa práce, ale už 26.
novembra sa všetci môžeme
tešiť na nový tatranský ľadový
dóm. Pripravujeme v ňom pestrý program, ktorému práve toto
miesto vdýchne punc neopakovateľnosti, čara aj luxusu. Verejnosti dóm sprístupníme v piatok
27. novembra. a prvý koncert
zaznie v Tatranskom dóme počas prvej adventnej nedele 29.
novembra“, dodala L. Maťašovská.		
(lma)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
V manželstve treba spájať lásku s priateľstvom.

J. V. SLÁDEK

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 18. novembra má meniny Eugen, zajtra 19. novembra Alžbeta,
v piatok 20. novembra Félix, v sobotu 21. novembra Elvíra, v nedeľu
22. novembra Cecília, v pondelok 23. novembra Klement a v utorok
24. novembra Emília.

MANŽELSTVO UZAVRELI
4. novembra 2015 - Renáta Spišská a Vladimír Krézl.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 13. novembra 2015
vo Veľkej s

Ladislavom Korenkom,
76-ročným

V sobotu 14. novembra 2015
vo Veľkej s

Ruth Koškovou,
87-ročnou

V sobotu 14. novembra 2015
vo Veľkej s

Benjamínom Petruškom,
49-ročným

V pondelok 16. novembra 2015
vo Veľkej s

Jozefom Leskom,
64-ročným

V pondelok 16. novembra 2015
v Tatranskej Lomnici s

Tamarou Bankovou,
80-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 18. novembra 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Juditou Baumwarthovou,
78-ročnou

spomíname
Tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká,
na každý deň ocko,
Ti patrí naša tichá spomienka.
Na pohľad čo hladil, i ruku vodcovskú,
na vrásky na čele, na radu otcovskú.
Už sa nám nesplní nikdy ten tajný sen,
uvidieť ešte raz ockovu tvár čo i na chvíľu len.
Dňa 20.novembra 2015 si s láskou a smútkom v srdci spomenieme na 10. výročie úmrtia nášho ocka, manžela, svokra a priateľa
LADISLAVA SEDLÁKA z Popradu.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku spolu s nami.
Manželka Ľudmila a dcéry s rodinami

spomienka
V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie od smrti našej drahej
mamky, svokry a babky

MÁRIE KRIŽOVSKEJ
z Veľkého Slavkova.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým JÚLIUSOM MALIČKÝM na jeho
poslednej ceste 30. októbra 2015.		
Smútiaca rodina

Hľadajú domov

V popradskom útulku pre psov
čaká na nového majiteľa aj 4-ročný
veľký bradáč Atrey. Do útulku ho
doniesol pôvodný majiteľ, ktorý
si ho kúpil ako maličké šteniatko.
Verne mu slúžil štyri roky, ale po
narodení dieťaťa ho dal do útulku.
Atrey je veľmi aktívnej a prítulnej povahy. Voči
ľuďom a deťom
je
priateľský,
rád sa mazná,
ale určite nie je
vhodný k malým
deťom. Často si
neuvedomuje svoju veľkosť a správa sa ako neposedné šteňa. Predošlá zlá a nedostatočná výchova zapríčinila, že tento bradáč vo svojej
blízkosti neznesie iných psov. Zrejme žil celý život niekde na dvore
a iných psíkov nikdy nevidel. V
útulku pracujú na jeho socializácii

a veria, že časom zanikne aj tento
problém. Atrey je veľmi inteligentný psík. V priebehu prechádzok sa
naučil základné povely ako sadni,
ľahni, zostaň a privolanie. Potrebuje skúseného majiteľa, lásku a
dôkladný, citlivý prístup.
Largo je jeden z pätice psíkov,
ktorí sa túlali po našom meste.
Predošlý život v osade na ňom nezanechal žiadne stopy. Je to veselý,
energický psík, ktorý má 11 mesiacov a je stredného vzrastu. Znesie sa so sučkami aj psíkmi. Miluje
spoločnosť ľudí a detí. Je vhodný
predovšetkým
k mladej, aktívnej rodine, na
dvor rodinného
domu, ale aj do
bytu, pokiaľ mu
bude vedieť budúci majiteľ zabezpečiť dostatok
pohybu a dlhé prechádzky. Kontakt: 0910 890 208.
(vpa)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 18. novembra - Aduscentrum, vo štvrtok 19. novembra
- Lekáreň Nemocnice Poprad,
v piatok 20. novembra - Dr.
Max - námestie, v sobotu 21.
novembra - Včela, v nedeľu 22. novembra - Lekáreň
Nemocnice Poprad, v pondelok
23. novembra - Aduscentrum a
v utorok 24. novembra - Tília.
Aduscentrum: Nám. sv. Egí-

dia 22/49, Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka ul. č. 2, Dr.
Max - námestie: Námestie sv.
Egídia, Včela: Tatranské
nám. 1, č. t. 772 36 67, 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
Naďalej trvá
mimoriadne priaznivé obdobie pre prácu.
Upevníte si svoje postavenie alebo
vás povýšia.
Pracovným
záležitostiam
hviezdy prajú, ale aj v rodine bude
vládnuť pokoj a pohoda.
Dostanete výhodnú pracovnú ponuku, ale dôsledne si zvážte, či
nebude na úkor vášho súkromia.
Šťastné dni
budú bez jediného mráčika. Potešia vás blízki
rodinní príslušníci.
Všetko pôjde
ako po masle.
Využite tento čas na vybavovanie
rôznych úradných záležitostí. Bude
sa vám dariť.
Budete sa tešiť
z pekných dní
v kruhu priateľov a rodiny. Pozor
iba na zdravotné problémy.

Môžete
sa
pustiť do nových plánov, ktoré vám prinesú
priaznivé výsledky.
Nečakane
budete stáť
pred vážnym rozhodnutím. Rozhodnite sa intuitívne.
Do cesty vám
vojde láska.
Tentoraz nechajte bokom rozum a
dajte priestor citom.
Pracovné záležitosti
sa
budú vyvíjať
dobre, ale v rodine budete riešiť
menšie starosti.
Obrňte sa trpezlivosťou.
Nejaká záležitosť sa síce tiahne, ale
tento týždeň sa náhle vyrieši.
Mali by ste
viac dbať o
svoje zdravie, ktoré vám vysiela
varovné príznaky. Šetrite sa.
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Darovali krv
Deň študentstva sa študenti
Súkromnej strednej odbornej
školy v Poprade - Veľkej rozhodli osláviť zapojením sa do
celoslovenskej akcie - Študentská kvapka krvi. V priestoroch
SSOŠ sa toto humánne podujatie uskutočnilo v utorok minulý týždeň. Z celkovo prihlásených 43 študentov a učiteľov,
väčšinou prvodarcov, bolo 29
vhodných darcov krvi.
Pomáhanie druhým ľuďom
aj takouto formou, má na našej škole dlhoročnú tradíciu.
Darovanie krvi so spolužiakmi
pomáha prvodarcom prekonať
prirodzený strach a stať sa pravidelným darcom. Mnohí z našich bývalých študentov sú evidovaní ako pravidelní darcovia
v Národnej transfúznej službe
v Poprade a sú pripravení kedykoľvek pomôcť. Na takýchto študentov môže byť škola právom
hrdá.
Eva Husárová

FOTO - Archív školy

Múzeum TANAPu

Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici je
od pondelka 16. novembra okrem
hodinovej prestávky od 12. do 13.
hod. otvorené denne v čase od
8.30 do 16. hod. Viac informácií
nájdete na stránke www.lesytanap.sk/Pre návštevníkov. (ppp)

Občania sú proti zahusťovaniu sídliska
Občania mali do konca augusta možnosť podať námety
a požiadavky k Územnému
plánu sídelného útvaru mesta Poprad. Veľkú časť tvorili
pripomienky, aby sa v budúcnosti nezahusťovali sídliská.
Občianka zo starého sídliska
Juh doniesla list, v ktorom sa
píše: „Občania ulíc Tomášikova, L. Svobodu chcú požiadať,
aby mesto pri tvorbe nového
územného plánu neuvažovalo so zahusťovaním tejto časti
sídliska. Konkrétne myslíme
na výstavbu nových polyfunkčných objektov, bytových domov,
garážových domov a pod. Už
aj tak sme v tejto lokalite veľmi

A. W. SCHERFEL

Popradské mestské divadlo
Repríza kombinovaného programu venovaného 200. výročiu narodenia „otca“ mesta Poprad. V
réžii R. Kubusa.
Vstupné: 5 € pre verejnosť/ 2,5 €
pre seniorov
Nedeľa 22. november
o 10. hod. / divadelná sála DK

NA ZEMI DOBRE MI
Divadlo na Hojdačke
Vstupné: 1,50 €

Napísali ste nám
mesta Poprad brali na zreteľ
záujmy občanov žijúcich na
sídlisku, aby sme nemali potrebu sa odsťahovať, ale práve
naopak, aby život na sídlisku
bol atraktívny, bol tam dostatok zelene, parkov, ihrísk a pod.
Nechceme, aby sa sídlisko ešte

Miss sociálnych služieb a Mr. sympatia

Občianske Združenie Nádej
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade pod vedením riaditeľky
Agnesy Zelenej ďakuje Ministerstvu kultúry SR, ktoré
prostredníctvom
projektu
Svetielko nádeje umožnilo
zorganizovať podujatie Miss
sociálnych služieb a Mr. sympatia, ktoré sa uskutočnilo
koncom októbra v priestoroch Denného stacionára na
Francisciho ulici v Poprade.
Každé dievča sníva o tom, že
je pekné a túži, aby si to všimlo aj jeho okolie. Aj chlapci
chcú dokázať, že sú niečím
výnimoční. A práve táto akcia
v Dennom stacionári pre mentálne postihnutých mladých
ľudí im tieto pocity umožnila
vyjadriť naozaj - pred rodičmi
a návštevníkmi. Prezentáciu
účinkujúcich hodnotila odbor-

Kultúrny kalendár mesta
Štvrtok 19. november
o 18. hod. / divadelná sála
Domu kulúry v Poprade

poškodení hlavnou cestou a je
tu aj frekventovaná križovatka, kde sa tvoria veľké kolóny.
Pri vychádzaní z ulíc sídliska
na hlavnú cestu je veľký problém. Chceme tiež celé vedenie
mesta poprosiť, aby pri tvorbe nového sídelného útvaru

Streda 9. december
o 19. hod. / divadelná sála DK

VER(EJ)NÝ MILENEC

Neil Simon
Divadelná komédia s K. Haydu,
M. Partlovou, S. Daubnerovou
a I. Adamcom. Vstupné: 14 €

ná porota, ktorá mala naozaj
ťažkú úlohu rozhodnúť, kto
bol najúspešnejší a najkrajší.
Nakoniec porota ocenila všetkých, ktorí sa súťaže zúčastnili.
Dievčatá dostali korunku do
vlasov a šerpu, chlapci stuhu
s nápisom Mr. sympatie.
Vďaka poskytnutej dotácii
prostredníctvom
rozpočtu
Ministerstva kultúry SR na
podporu realizácie projektu s názvom Svetielko nádeje
sa podarilo rozvíjať sociálne
zručnosti pri nácviku programu na toto podujatie, na benefičný koncert, ale aj manuálne
zručnosti a schopnosti v tvorivých dielňach.
Naším cieľom je zlepšenie postavenia tejto skupiny mladých
ľudí v spoločnosti, vytváranie
podmienok na zmysluplný
a dôstojný život a na vlastnú sebarealizáciu.
(zpm)

viac zahusťovalo, aby občania
nemali pocit, že žijú v klietkach
a vidia si jeden druhému až do
„kuchyne“. Nechceme, aby sa s
popradského sídliska Juh stala
druhá slovenská Petržalka.“ V
liste sa ďalej píše, že občania
si želajú, aby počet obyvateľov
mesta rástol a mladí, produktívni a aktívni Popradčania s
deťmi sa nesťahovali do blízkych obcí, aby sa stavali nové
byty a domy, ale nie na tých
málo voľných plochách na starom sídlisku Juh, ale smerom
na Spišskú Teplicu, Kvetnicu
a pod. Sú proti zahusťovaniu
sídliska, ktorým by sa znižovala kvalita bývania. (ppp)
GYMNÁZIUM, ULICA
DOMINIKA TATARKU,
POPRAD
pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
pre všetkých, ktorí majú záujem
o štúdium u nás.
24. 11. 2015 (utorok)
Ulica Dominika Tatarku 666/7,
gymnázium - štvorročné štúdium
Program:
8.30 prezentácia účastníkov
8.45 - 9.00 predstavenie školy
9.00 - 11.30 ukážky hodín
27. 11. 2015 (piatok)
Ulica mládeže 2350/7, gymnázium - osemročné štúdium,
bilingválne štúdium, základná
škola
Program:
8.00 - 8.30 prezentácia účastníkov
8.30 - 9.00 predstavenie školy
9.00 - 11.30 ukážky hodín
Príďte sa pozrieť do školy,
ktorá patrí k „top“
na Slovensku!
Tešíme sa na Vás!
PP-133

MESTO POPRAD
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

nebytového priestoru v budove na Ulici Joliota Curie 736/39
v Poprade o celkovej výmere 17,19 m2, k. ú. Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 598,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca nebytového priestoru platiť
prenajímateľovi aj služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. novembra 2015 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,
PP-132
052/7167297
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MESTO POPRAD
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-C 3006/299 o výmere 192 m2,
druh pozemku ostatné plochy,
vytvoreného z pozemku parc. č. KN-C 3006/54 o výmere 8619 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Ťarchy:
Na pôvodnej parc. č. KN-C 3006/54, katastrálne územie Poprad sú
zriadené nasledovné vecné bremená:
a) vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí, vymedzené geometrickým plánom č. 4/2009, úradne overeným dňa 04. 03.
2009 pod č. G1- 171/09 v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C
3006/221, k. ú. Poprad podľa V-1153/2009, pričom sa zriadené vecné bremeno nedotýka novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C
3006/290, ktorý je predmetom verejnej obchodnej súťaže,
b) vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí, vymedzené geometrickým plánom č. 12/2009, úradne overeným dňa 20.
05. 2009 pod č. G1- 443/09 v prospech vlastníka pozemku parc. č.
KN-C 3006/44, k. ú. Poprad podľa V- 2191/2009, pričom sa zriadené
vecné bremeno nedotýka novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C
3006/290, ktorý je predmetom verejnej obchodnej súťaže,
c) vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí a právo prechodu a prejazdu v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Poprad parc.
č. KN-C 3006/80, parc. č. KN-C 3006/81, parc. č. KN-C 3006/82,
parc. č. KN-C 3006/83, parc. č. KN-C 3006/84, parc. č. KN-C
3006/85, parc. č. KN-C 3006/86, parc. č. KN-C 3006/87, parc. č.
KN-C 3006/88 a parc. č. KN-C 3006/89 podľa V- 578/2006,
d) vecné bremeno na právo prechodu, prejazdu, vstupu, vjazdu alebo
státia peších osôb, zvierat, motorových a nemotorových dopravných
prostriedkov, strojov, mechanizmov v prospech vlastníka budovy
súp. č. 4588, k. ú. Poprad podľa V- 5462/2006.
Minimálna kúpna cena: 12 480,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. novembra 2015
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. č. 052/716 72 81.		
PP-127

MESTO POPRAD
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, parc. č. KN-E
3593/1 o výmere 210 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. KN-C
2860/1 o výmere 145 m², druh pozemku orná pôda.
Ponúkané nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže
a sú zapísané na Okresnom úrade v Poprade, odbore katastrálnom v liste
vlastníctva č. 1 v celosti.
Minimálna kúpna cena: 19 525,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. novembra 2015,
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: ivana.jurisova@
msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.			
PP-128

Mesto Poprad zastúpené Ing. Jozefom Švagerkom,
primátorom mesta, 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 Základnej školy s materskou školou,
Tajovského ulica 2764/17, Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

•odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy pod-

ľa 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 praxe.

•

•

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.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

•prihláška do výberového konania, •štruktúrovaný profesijný
životopis, •overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, •overený doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej ná-

hradnej formy (podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
doklad o dĺžke pedagogickej praxe, výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, písomný návrh koncepcie rozvoja
školy, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.), 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 platnom znení.

•

•

•

•

•

Uzávierka prijímania prihlášok: 24. novembra 2015.

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
oddelenie školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači
PP-126
písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.
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Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám slnečný prerobený 3-izb. byt s rozlohou 102 m2
v centre mesta Svit. Inf.: č. t.
0903 812 456.
66/15-P
Predám vykurovacie teleso zn. Planeta Super-Therm de
Luxe 2001, ktoré je zároveň aj
klimatizáciou. Inf.: č. t. 0907
654 229 po 19. hod.
71/15-P
Predám kombi chladničku
objem 220/212 dm3, objem mrazničky 62/59 dm3. Inf.: č. t. 0907
654 229 po 19. hod.
72/15-P
Predám Renault Kango
1.5 dci, r. v. 2003, naj. 160 000
km,
plechová
nadstavba,
cena 1 600 €. Inf.: č. t. 0915
917 147.		
73/15-P
Predám zachovalý bavlnený béžovo-hnedý koberec 4 x
4,20 m. Cena 30 eur. Inf. č. t.:
0907 282 097.
74/15-P
Predám 3-izb. byt s balkónom v Poprade. Inf.: č. t.
0918 606 438.
77/15-P

•
•
•
•
•
•
•

Kú pa

Kúpim 3-izb. byt, aj neprerobený, v dobrom stave, najlepšie na Suchoňovej alebo

Novomeského ulici v Poprade,
so špajzou vedľa kuchyne, s balkónom na západ, možnosť výmeny za prerobený 1-izb. byt na
Moyzesovej ul. v Poprade (pri
novom kostole) + doplatok. Inf.:
č. t. 0949 830 730.
19/15-K

•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
98/15-R

•

Mäsovýroba Štefan Knižka
prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu ROZRÁBKAR. Požadujeme prax min. 2
roky, čistá mzda 800 €. Inf.: č. t.
0905 369 322.
102/15-R

•

Práca operátora v automobilovom priemysle v Žiline s výhodným ubytovaním,
plat 800 - 900 €/mes. brutto.
Bližšie informácie na tel. čísle
0949 429 949 alebo na www.
beejobsk.sk
104/15-R

•
•
•

Darujem ihneď prítulného
čierno-bieleho kocúra Miša. Inf.:
č. t. 0905 986 592.
105/15-R
Odkupujeme nehnuteľnosti.
Inf.: č. t. 0905 924 303. 106/15-R
Dám do prenájmu zariadenú
garsónku v Poprade, po rekonštrukcii. Inf.: č. t. 052/774 69
72.		
107/15-R

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O knihy z vydavateľstva IKAR
Redakcia novín Poprad pripravila pre čitateľov súťaž o dve
zaujímavé knihy z vydavateľstva
IKAR. Súťažiť sa bude o knihu
s názvom Tretí hlas, ktorej
autormi
sú
najskúsenejší
švédski
scenáristi
Cilla
a Rolf Börjlindovci. Tretí
hlas je druhá
kniha o svojráznej dvojici vyšetrovateľov
Tomovi Stiltonovi a Olivii Rönningovej. Druhú knihu napí-

Kupón

sala Lauren Kateová, autorka
bestsellerovej série Padlí anjeli.
Má názov Slza a je o sedemnásťročnej Eureke, ktorá má za
sebou krutú
životnú skúsenosť. Auto,
ktorým
sa
viezli spolu s mamou
zmietla obrovská vlna
do
mora.
Mama zahynula. Eureka sa vráti do života
s ranami na tele i duši.
Ak máte záujem vyhrať
jednu z uvedených kníh, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je
súčasťou tejto súťaže a zaslať
ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do 27. novembra 2015. Mená dvoch
vyžrebovaných čitateľov budú
uverejnené v novinách Poprad
v stredu 2. decembra 2015. (ppš)

Šport a vzdelanie si podali ruky
Pred tromi rokmi otvorilo
Gymnázium na Kukučínovej ulici svoju prvú športovú
triedu, ktorá však nedokázala pokryť potreby špičkových
popradských klubov. Vedenie
gymnázia sa chcelo posunúť
vpred a ponúknuť talentovaným športovcom nadstavbu
a tou je kvalitné vzdelanie
prepojené z možnosťou trénovania. Myšlienku vytvorenia
triedy v rámci športového gymnázia podporilo mesto, športové kluby i samosprávny kraj
a ministerstvo školstva následne schválilo od budúceho školského roka otvorenie takejto
špecializovanej triedy.
„Športové gymnázium je logickým
vyústením
všetkých
športových snáh oddielov, ale aj
škôl. Trieda, ktorú plánujeme od
septembra otvoriť, nebude špecializovaná na jeden šport, ale
chceme pokryť potreby všetkých
záujemcov. Pribudnú predmety
so športovým zameraním, z ktorých môžu študenti aj maturovať,“ povedal riaditeľ Gymnázia
na Kukučínovej ulici v Poprade
Vladimír Lajčák. Ten už oslovil
hokejový, futbalový, basketbalový i volejbalový klub a plánuje aj
ďalšie rokovania o tomto zámere.
„Chceme ešte hovoriť so zástupcami plaveckého klubu, či lyžiarmi.
Máme dosť sánkarov a uvidíme
ako zareagujú atléti. Podmienky
prijatia sú iné ako platili doteraz
pre športové triedy. Žiaci nemusia
absolvovať prijímacie pohovory zo
slovenského jazyka a matematiky,
musia však absolvovať talentové
skúšky. Budeme brať do úvahy

výsledky z monitoru a študijné
výsledky z vyšších ročníkov ZŠ. Na
základe toho zostavíme rebríček
a prijmeme tých najlepších,“ dodal V. Lajčák.
Minulý týždeň vo štvrtok sa
riaditeľ gymnázia stretol aj so zástupcami troch hlavných športov
v meste Poprad. Všetci túto myšlienku podporujú. „Hovorí sa, že
basketbal je hrou inteligentných
a my sme sa veľmi potešili, že sa
dievčatá môžu aj takouto formou
vzdelávať a pritom trénovať dvojfázovo,“ uviedol prezident BAM
Poprad Jozef Turák. „Som rád, že
sa v Poprade konečne črtá niečo
konkrétne. Športovci budú môcť
v domácich podmienkach pokračovať v kvalitnom štúdiu. Verím,
že keď sa projekt rozbehne, tak
aj rodičia budú chcieť mať z detí
nielen dobrých športovcov, ale aj
vzdelaných ľudí,“ pokračoval výkonný riaditeľ HK Poprad Tibor
Turan. „Stretávali sme sa s problémom, že po skončení základnej
školy nám chlapci odchádzali do
iných miest. V budúcom ročníku sa chceme uchádzať o licenciu útvaru talentovanej mládeže
a jednou zo základných podmienok je aj spolupráca práve so športovým gymnáziom,“ doplnil manažér FK Poprad Roman Pazúr.
V budúcnosti by sa mohlo
športové gymnázium pretransformovať aj do iných stupňov
vzdelávania. Nie každý talentovaný športovec zvládne gymnázium. V priebehu troch rokov by
preto mohla vzniknúť športová
škola, ktorá by vytvorila triedu na
niektorej zo stredných odborných
škôl, ale aj v rámci učilišťa. (ppv)

Krátko zo športu

Poprad predstaví v popradskej
Aréne v sobotu 28. novembra o 20.
hod. proti Grizzly Košice.

•

SBA a BAM Poprad organizuje
v sobotu 21. novembra o 19. hod.
v Aréne Poprad 1. kvalifikačný zápas žien medzi Slovenskom a Portugalskom o postup na basketbalové Majstrovstvá Európy 2017,
ktoré sa budú konať v Čechách.

•

•

POPRADSKÉ hokejistky v sobotu 14. novembra v rámci 8. kola
1. ligy rozdrvili doma Martin 8:0.
Zápas 9. kola odohrali popradské líšky v Prešove v utorok po
uzávierke vydania novín Poprad.
V 10. kole sa ŽHK Poprad predstaví doma v sobotu 21. novembra
o 18. hod. proti HC Spišská Nová
Ves.

•

V PONDELOK 9. novembra sa
odohralo štvrté kolo Firemnej ligy
v bowlingu skupina A – 1. liga. Víťazom kola sa stalo družstvo Hurricanes. V utorok v skupine B – 2.
liga zvíťazilo družstvo Autodiely.

•

POPRADSKÍ futsalisti prehrali v nedeľu v Starej Ľubovni
s miestnym zástupcom 3B Extraligy 5:7. Najbližšie sa FC K_Corp

BASKETBALISTI BK Iskra
Svit v sobotu prehrali doma v rámci extraligy s majstrovským Komárnom 63:75. Dnes cestujú do
metropoly východu na zápas proti
KB Košice.

•

KONCOM októbra sa v Banskej Bystrici uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v šachu zrakovo
postihnutých jednotlivcov 2015.
Za ŠK Lučivná - oddiel NSŠ sa
turnaja zúčastnili Popradčania
Miroslav Murín (2. miesto) a Pavol Minarčák (4. miesto). (ppv)
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Kamzíkom sa po prestávke nedarí
Hokejisti HK Poprad
zaznamenali
po
reprezentačnej
prestávke v minulom týždni
tri prehry v Tipsport lige, keď
postupne nestačili doma na
Zvolen, či Trenčín a v nedeľu
podľahli aj na Záhorí Skalici.
Zápas 22. kola medzi Popradom a Žilinou sa odohral
v utorok 17. novembra po uzávierke vydania novín Poprad.
Výsledky: 19. kolo v utorok
10. novembra HK Poprad –
HKM Zvolen 3:4 (2:1, 1:2, 0:1),
góly Popradu: 14. Lukáš Paukovček (R. Rapáč, Ľ. Bartečko),
16. Radomír Heizer (Ľ. Malina,
B. Rapáč), 34. Arne Kroták (R.
Heizer). 20. kolo v piatok 13.
novembra HK Poprad – Dukla

Tabuľka Tipsport ligy
Z V Vp Pp P S

Trenčín 1:2 (0:0, 1:0, 0:2), gól
Popradu: 9. Lukáš Paukovček
(Ľ. Bartečko, L. Hvila). 21. kolo
v nedeľu 15. novembra HK 36
Skalica – HK Poprad 3:2 (1:1,

Popradčania podľahli Liptákom
Popradskí futbalisti po troch
skvelých výkonoch
zakopli v domácom súboji proti Liptovskému
Mikulášu. Zápas 17. kola DOXXbet ligy výrazne ovplyvnilo
skoré vylúčenie Erika Streňa
už v 37. minúte po druhej žltej karte. Po prehre 1:2 klesli
Popradčania v tabuľke o jedno miesto nižšie. Jesennú časť
DOXXbet ligy dohrajú v sobotu v Spišskej Novej Vsi.
„O stretnutí rozhodlo naše vylúčenie, pretože dovtedy sa hral
aktívny futbal z oboch strán.
Chcem pochváliť chlapov, že aj
v početnej nevýhode pracovali
pre mužstvo celých 90. minút.
Pre nás je to strata bodov,“ povedal po zápase s L. Mikulášom
tréner FK Poprad Pavol Mlynár.
Výsledok: 17. kolo v sobotu
14. novembra FK Poprad –
MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:1), gól Popradu: 20.
Marián Ferenc.
Program: 18. kolo v sobotu 21.
novembra o 13. hod. FK Spišská
Nová Ves – FK Poprad. (ppv)

BAM Poprad
Basketbalistky BAM Poprad
zvíťazili v extraligovom stretnutí v nedeľu 15. novembra na
palubovke BK SOŠŽ Cassovia Košice 63:53 a s bilanciou
4 víťazstvá a 8 prehier sa delia
v tabuľke so Šamorínom o piatu
a šiestu priečku. Najbližší ligový

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ
1. VSS Košice

Z

V R P S

17

12 2 3 32:11 38

B

2. Prešov

17

8 6 3 32:16 30

3. L. Mikuláš

17

8 5 4 25:16 29

4. Bardejov

17

8 4 5 28:20 28

5. Poprad

17

8 2 7 29:21 26

6. Zvolen

16

8 2 6 23:19 26

7. Haniska

17

7 3 7 17:22 24

8. D. Kubín

17

7 1 9 21:27 22

9. Lokomotíva KE 16

6 3 7 21:23 21

10. Sp. N. Ves

5 3 9 18:30 18

17

11. Teplička n. V.

17

3 3 11 14:33 12

12. R. Sobota

17

3 2 12 12:34 11

zápas odohrajú Popradčanky až
o dva týždne po reprezentačnej
prestávke. BAM Poprad zatiaľ
obsadzuje 6. miesto v tabuľke.
Výsledok: v nedeľu 15. novembra BK SOŠŽ Cassovia
Košice - BAM Poprad 53:63
(20:11, 7:23, 16:14, 10:15),
najviac bodov BAMP: Katarína Petríková – 17. (ppv)

1:1, 1:0), góly Popradu: 19.
Arne Kroták (L. Bajaruns, L.
Hvila), 35. Lukáš Hvila (A. Kroták).
Program: 23. kolo v piatok

B

1. Zvolen

22 12 2 3 5

82:53 43

2. Trenčín

23 10 4 3 6

56:54 41

3. Nitra

22 12 2 0 8

72:55 40

4. B. Bystrica 22 10 3 3 6

61:43 39

5. Košice

22 9

52:40 35

6. Martin

22 9

3 0 10 53:53 33

7. Poprad

23 8

2 4 9

8. Piešťany

22 8

3 1 10 55:60 31

9. Žilina

23 8

2 3 10 50:58 31

10. Skalica

23 8

0 3 12 49:79 27

SR 20

14 1

1 0 12 14:53 5

2 4 7

69:65 32

20. novembra o 17.30 hod. HK
Poprad – HC ´05 iClinic Banská Bystrica, 24. kolo v nedeľu
22. novembra o 17. hod. HK
Poprad – HK Nitra. (ppv)

Žiaci fandia HK Poprad
V záujme zvyšovania povedomia o návšteve hokejových
zápasov, s ktorým je spojené aj
sledovanie športovcov preferujúcich zdravý životný štýl pripravil Hokejový klub Poprad
pre 1. až 4. ročníky popradských
základných škôl projekt s názvom Žiaci fandia HK Poprad.
Je známe, že čoraz menej detí
trávi voľný čas športovaním.
Jednou z možností ako pestovať
a rozvíjať vzťah k športu a zdravému životnému štýlu je jeho
pasívne sledovanie. Rovnako tak
vzniká tendencia správať sa a
vyzerať ako vzor, ktorým je športovec. Športovci majú kvalitnú
výživu, ktorá je zdrojom energie
potrebnej k rastu ich výkonnosti
či vrcholovým výsledkom. Preto
HK Poprad pre 1. až 4. ročníky
základných škôl pripravil podporný projekt, ktorého cieľom
je poukázať na možnosti spoločenského vyžitia v podmienkach
nášho mesta i nutnosť správnej

V piatok 13.
novembra sa v telocvičniach
ZŠ
Jarná a SŠ Letná
uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej najmladších
žiakov a žiačok.
Do turnaja sa zapojilo sedem škôl
z okresu Poprad.
Na krajské kolo
postupuje ako víťaz
ZŠ na Francisciho ulici. Na
druhom mieste skončila ZŠ

životosprávy nielen pri výkone
profesionálnej športovej činnosti.
Hlavnou úlohou je vyhotoviť
nástenku s hokejovou tematikou, ktorá musí spĺňať tieto
podmienky: nápis „FANDÍME
HK POPRAD“, logo HK Poprad, umiestnenie v priestoroch
školy s vysokou koncentráciou
žiakov. Každá škola sa môže
zapojiť len raz, resp. vyhotoviť
len jednu nástenku a to v termíne od 4. do 20. novembra.
V uvedenom termíne je potrebné e-mailom poslať fotodokumentáciu
vyhotovenej
nástenky na adresu laskody@
hkpoprad.sk, ktorá bude predmetom internetového hlasovania fanúšikov v termíne od 23.
do 27. novembra. Víťazná škola získa pre svojich žiakov 30
vstupeniek na hokejový zápas
HK Poprad a ovocie a zeleninu, ktorú žiakom zúčastneným
v projekte prinesú do školy
hokejisti HK Poprad. (dal)

Komenského Svit a tretiu priečku obsadila SŠ Letná. (ppv)
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Cyklista Peter Sagan uzavrel v magický dátum 11. 11.
manželstvo s Katarínou Smolkovou. Svadobná hostina sa
konala vo Vysokých Tatrách.
Novomanželov doviezol pred
Grand Hotel Kempinski High
Tatras na Štrbskom Plese na
špeciálne upravenom historickom koči Popradčan Pavol
Baláž. Na fotografii manželia
Saganovci s riaditeľkou hotela
Kathrin Noll. FOTO - GHK

ROBÍME
PRE ĽUDÍ
PRÍĎTE NA STRETNUTIE
S ROBERTOM FICOM
A S JEHO KOLEGAMI
MODERUJE:
MARTIN NIKODÝM

Popradské Vianoce 2015

PP-125

hem, Vianoce a túlavé psíky,
štedrovečerný vežový koncert,
predsilvestrovská show s Ujom
Ľubom a ďalšie. Vedúca oddelenia kultúry MsÚ Dana
Liptáková doplnila: „V nedeľu
3. januára 2016 o 18. hod. sa
môžu Popradčania tešiť na darček k 70. výročiu veľkého Popradu – operetu Hrnčiarsky bál od
Gejzu Dusíka v podaní Štátnej
opery a baletu z Banskej Bystrice. Vstupenky na toto podujatie
v Aréne Poprad v symbolickej
cene 1 euro si môžu obyvatelia
zakúpiť v Mestskej informačnej
kancelárii mesta Poprad.“
Program Popradských Vianoc 2015 sa skončí dvoma
bezplatnými vianočnými koncertmi – v Matejovciach Malou
vianočnou hudbou a v Poprade Novoročným trojkráľovým
koncertom Marcely Laiferovej
v Kostole sv. Egídia.
Program Popradské Vianoce
2015 dostanú všetky domácnosti v Poprade do schránok spolu
s mimoriadnym vydaním novín
Poprad k 70. výročiu zlúčenia
Veľkej a Spišskej Soboty s Popradom. O jednotlivých programoch budeme našich čitateľov
informovať aj priebežne na
stránkach našich novín. (mar)

POPRAD

Aréna Poprad, Uherova 4680/2, Poprad

NEDEĽA 29. 11. 2015 O 15.00 HOD.
VSTUP VOĽNÝ
TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!
www.strana-smer.sk

www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

DODÁVATEĽ: UPTOWN PRODUCTION, s. r. o., Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 818 361
OBJEDNÁVATEĽ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 801 242

PP-139

„Do súťaže sa môže prihlásiť
každá ZŠ, vrátane ZUŠ, pôsobiaca na území mesta Poprad.
Hlasovať o najkrajšom stromčeku budú môcť občania na sociálnych sieťach a webe mesta Poprad. Najkrajší stromček bude
umiestnený vo vestibule mestského úradu,“ dodal primátor.
Ani tým sa výpočet noviniek
tohtoročných
Popradských
Vianoc nekončí. Ďalšou bude
unikátne umelecké stvárnenie príbehu Božieho narodenia v obrazoch maľovaných
v piesku Vianoce maľované
pieskom, ktoré budú vznikať
priamo pred očami návštevníkov. Bude súčasťou vianočných
koncertov Otvor svoje srdce
v popradských kostoloch.
K novinkám sa tiež zaradia
bezplatné prehliadky Kostola
sv. Egídia s výkladom. Viac informácií o prehliadkach poskytne Mestská informačná kancelária mesta Poprad. Priaznivcov
pohybu zase poteší bezplatné
korčuľovanie na zimnom štadióne 25 a 31. decembra.
Do bohatej nádielky programov bude patriť i koncert
Folklór verzus jazz, Posolstvo
Vianoc vo Veľkej, živý betle-

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

PP-131

(Dokončenie zo str. 1)

HUDOBNÍ HOSTIA:
OTTO WEITER,
MARCELA LAIFEROVÁ,
KATARÍNA HASPROVÁ,
BERCO BALOGH,
ZLATÉ HUSLE
A ČAROVNÉ OSTROHY,
C. K. BIG BAND

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

6 ROKOV ZÁRUKA
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