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Obchodná výmena s Poľskom je čulá, vzťahy sú výborné

Slovensko-poľské vzťahy sú odnepamäti veľmi dobré. Cezhraničná
blízkosť umožňuje rozvoj hospodárskych i kultúrno-spoločenských
kontaktov. Partnerov z oboch strán
Tatier spájajú obchodné zámery,
ale aj množstvo spoločných podujatí. Medzi ne už pätnásť rokov
patrí Slovensko-poľské hospodárske fórum. Tentoraz sa uskutočnilo
minulý štvrtok v Poprade.
„Obchodná výmena medzi Poľskom
a Slovenskom, okrem roku 2009, ktorý bol krízový, stále stúpa. Obrat spolu
dosahuje približne 7 miliárd ročne,
tohto roku to vyzerá dokonca na 8 mld.
Dôležité však je, že sa mení štruktúra
celého importu a exportu medzi oboma krajinami. Z tradičných komodít,

ktoré sa pred 25 rokmi zameriavali na
ťažký priemysel a nerastné bohatstvo,
sa v súčasnosti prechádza na nové.
Prejavuje sa prílev zahraničných investícií najmä v nových priemysloch
ako sú elektrotechnický a automobilový, ktorý je pilierom na Slovensku a
tiež v Poľsku. Vznikajú i nové trendy,
najmä v službách, kde okrem informačných a komunikačných technológií sa budú rozvíjať služby vyplývajúce
zo štruktúry obyvateľstva aj zo zmeny
životného štýlu, čiže služby zamerané
na zdravotníctvo, starostlivosť o starších a pod.,“ uviedla Mája Vargová z
politicko-ekonomického oddelenia
veľvyslanectva Poľskej republiky v
Bratislave.
(Pokračovanie na str. 2)

Adventné mestečko bude pri fontáne Poprad má za sebou doposiaľ

V minulom roku mohli
Popradčania a návštevníci
mesta po prvýkrát navštíviť
Adventné mestečko, ktoré vyrástlo na Námestí sv.
Egídia. Na základe minuloročných skúseností ho samospráva tohto roku ešte vylepší. Z pôvodného priestoru
od zvonice sa presúva k fontáne na námestí, pri ktorej je
frekventovanejšia zóna.
Minulý týždeň už došlo k
postaveniu siedmich drevených stánkov. 1. viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš
uviedol, že prevádzkovatelia
boli vybratí vo verejnej súťaži. Doplnil: „Okrem zmeny
miesta pribudne navyše nový
prvok vianočnej výzdoby - adventné sviece na adventnom
venci. Prvá adventná svieca
bude zapálená 27. novembra a
zároveň otvoríme aj Adventné
mestečko. Stánky budú predovšetkým s občerstvením - kla-

sickým vianočným punčom,
medovinou, vareným vínom,
ale nezabudlo sa ani na najmenších a pre nich bude pripravený detský punč. Mestská
informačná kancelária bude
v jednom stánku poskytovať
informácie pre turistov a návštevníkov mesta.“ Historicky
prvýkrát bude podávať najvyšší predstaviteľ mesta Jozef
Švagerko Primátorský punč.
Mesto stanovilo pre pre-

vádzkovateľov stánkov v Adventnom mestečku povinnú
otváraciu dobu od 14. do 20.
hod., nič im však nebráni
otvoriť skôr alebo mať otvorené dlhšie. „Ide nám o vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry,“ dodal 1. viceprimátor.
Radnica chce mať Adventné
mestečko otvorené minimálne do Troch kráľov, ale ak
bude záujem návštevníkov,
tak aj dlhšie.
(mar)

najväčšie opravy chodníkov

Veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov v Poprade sa podarilo
dokončiť do konca októbra.
Opravených bolo viac ako
16 tisíc m2 chodníkov, čo v
dĺžke predstavuje 6,5 km.
Vzhľadom na rozsah opráv
odstraňovali
pracovníci
Správy mestských komunikácií v Poprade staré poškodené asfaltové povrchy
už v predstihu tak, aby boli
všetky práce hotové v požadovanom termíne.
„Opravy chodníkov v tejto
výmere boli doposiaľ najväčšie,
aké sa v Poprade realizovali.
Zhotoviteľ sa zároveň v rámci
súťažných podmienok zaviazal
k 5-ročnej záruke na dielo,“ informoval riaditeľ SMK Peter
Fabian. V rámci týchto opráv
bolo zrekonštruovaných aj
407 metrov mestských komu-

nikácií. Opravy realizované
externými dodávateľmi boli v
hodnote 198 249,40 eur. Zoznam chodníkov a mestských
komunikácií vznikol na základe podnetov a požiadaviek
občanov.
Okrem uvedených opráv
mesto v roku 2016 zrealizovalo aj ďalšie investície do ciest a
chodníkov. „V tomto roku sme
už zrekonštruovali Bernolákovu ulicu v širšom centre mesta,
chodník na Francisciho ulici,
výrazne už pokročili práce aj
na kruhovej križovatke na sídlisku JUH, pripravujeme dlhoočakávanú kruhovú križovatku
Slovenského odboja/Hraničná.
Cesty a chodníky sú základnou
infraštruktúrou, takže na jej
zveľaďovaní chceme pokračovať aj naďalej,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.
(Pokračovanie na str. 2)

Klub chce
postaviť
maketu mesta
aj s mestskými
časťami

Projekt
Godzone
už žije
novembrovým
turné, zastavil
sa aj
v Poprade

Futbalistky
majú jeseň
za sebou

Viac na str. 4

Viac na str. 9

Viac na str. 10
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Stručne

štvrtok 17. novembra je štát•ny VO
sviatok - Deň boja za slobodu

a demokraciu, ktorý je súčasne 27.
výročím Nežnej revolúcie. V Poprade - na cintoríne vo Veľkej stojí na
pamiatku obetí minulého režimu
pamätník, ku ktorému môžu položiť
občania kytice kvetov.
DNES 16. novembra sa na Mestskom úrade v Poprade uskutoční zasadnutie komisie sociálnej, bytovej
a zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad.
NOVINKOU tohtoročnej zimnej
sezóny na letisku v Poprade bude
s najväčšou pravdepodobnosťou
sezónne spojenie Popradu s Ukrajinou. Ide o úplne nový projekt.
Lety z Popradu do Kyjeva pripravuje
letisko v spolupráci s regionálnymi
partnermi. Súčasťou nadchádzajúcej sezóny budú aj lety, ktoré boli
realizované ešte počas minulej zimy.
Okrem pravidelnej linky Poprad Londýn bude počas zimnej sezóny
pokračovať aj projekt Riga - Poprad,
zameraný na turistov z Pobaltska,
Ruska a Škandinávie.
PREDVIANOČNÝ ateliér na
tému adventné a vianočné dekorácie sa bude konať v Tatranskej galérii
v Poprade v nedeľu 20. novembra od
14. do 16. hod.
V PONDELOK 21. novembra
o 17. hod. sa v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ uskutoční
vernisáž výstavy Popradčanky Anny
Fedákovej s názvom Morsko-Gorsko
... zasa doma. Vernisáž bude spojená
s koncertom J. Majerčíka.
POPRADSKÉ mestské divadlo
prinesie 21. novembra predstavenie
Tešínskeho divadla s názvom František z Assisi, ktoré režíroval Jaro
Moravčík. Muzikál o svätcovi, ktorý
zasvätil svoj život iným, sa bude hrať
v Dome kultúry.
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
na zariadení vysokého napätia bude
v utorok 22. novembra od 12.30 do
16,30 hod. v odbernom mieste Poprad
- časť Kvetnica č. d. 1. Viac informácii na www.poprad.sk.
VÝJAZDOVÝ odber krvi Národnej transfúznej služby z Popradu
sa uskutoční v utorok 22. novembra
od 8. do 11. hod. v Gymnáziu na Kukučínovej ul. v Poprade.
RÍMSKOKATOLÍCKA farnosť
Poprad zriadila na Baníckej ul. č. 4955
kresťanského klinického psychológa,
ktorý ordinuje v utorok a piatok od 7.
do 15.30 hod. Pre tých, ktorí chcú využiť túto službu je potrebné dohodnúť
si dopredu stretnutie.
(ppš)

•
•

•
•
•
•
•
•

Poprad má za sebou doposiaľ najväčšie opravy chodníkov
(Dokončenie zo str. 1)

Správa mestských komunikácií
Poprad sa počas uplynulých mesiacov venovala štandardnej údržbe
mestských ciest a chodníkov, ktorá
zahŕňala aj tieto činnosti:
CHODNÍKY:
oprava poškodenej dlažby na Sobotskom námestí,
oprava prepadnutej zámkovej
dlažby a šachty na Velickom námestí,
oprava schodov a zábradlí v Strážach pod Tatrami,
oprava schodov a chodníka na Tajovského ulici pri BD Kriváň,
oprava palisád a schodov na Nám.
sv. Egídia,
oprava chodníka a výmena obrubníkov na Ul.Fraňa Kráľa,
montáž zábradlia schodov na uliciach Okružná a Pavlovova,
bezbariérový vstup do zariadenia
OZ Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sídliaceho v mestských priestoroch,
oprava poškodeného zábradlia po
dopravnej nehode na Ul.Fraňa Kráľa,
výmena obrubníkov v lokalite Staré
ihrisko.

munikácii k Redute na Nám.sv.Egídia,
výmena 82 poškodených spomaľovacích prahov,
inštalácia nového spomaľovacieho
prahu na Moyzesovej ulici – za supermarketom,
inštalácia dopravného zrkadla na
Lidickej ulici v Matejovciach - na základe požiadaviek občanov,
oprava 22 ks dažďových vpustov a 10
ks revíznych kanalizačných poklopov,
jarné a jesenné čistenie 1500 šácht a
priepustov,
čistenie rigolov v dĺžke 2110 m,
kosba zelene krajníc - vyše 310 tisíc m2.

MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE:

CYKLOCHODNÍKY:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• oprava dlažby na príjazdovej ko- • oprava a náter mobiliáru (lavičiek a

stolov) vedľa cyklistického chodníka,
opravy povrchov,
kosba viac ako 88-tisíc m2 okolia
cyklochodníkov.

•
•

LÁVKY:
oprava lávky cez rieku Poprad zo
Štefánikovej ulice na Ul.Jána Pavla
II,
oprava lávky cez Velický potok na
Ul. Fraňa Kráľa.

•
•

PRÍSTREŠKY:

• oprava poškodeného prístrešku
SAD v časti mesta Kvetnica,
• výmena a údržba presklenia kolonády

a prístreškov v predstaničnom parku.
(mag)

Obchodná výmena s Poľskom je čulá ...

(Dokončenie zo str. 1)

Doplnila, že k mnohým styčným bodom vo výmene priemyselných tovarov
a produktov s vyššou pridanou hodnotou sa v ostatnom čase pripája položka,
ktorá predtým nebola v obchodnej výmene natoľko zastúpená. Ide o poľnohospodárske a potravinárske produkty,
kde badať veľké investície a dopady
zmeny technológií, vďaka ktorým sa
zmodernizovali.
Poľsko ako veľká krajina s viac ako
38 miliónmi obyvateľov je pre Slovensko dôležitým partnerom. Na
štvrtkovom fóre si slovenskí a poľskí
účastníci z radov podnikateľov, samospráv a obchodných komôr vymenili
informácie o možnostiach vzájomnej
spolupráce a podnikania. Oboznámili sa s príkladmi slovenských firiem,

ktoré úspešne vstúpili na poľský trh, s
daňovými a právnymi aspektmi podnikania v Poľsku, ale aj s poľským Malopolskom - regiónom susediacim so
Slovenskom.
Ján Ferenčák, predseda Združenia
Euroregión Tatry, zároveň primátor
Kežmarku vníma spoluprácu nielen na
obchodnej báze: „Dokážeme vzájomne
spolupracovať a snažíme sa rozvíjať náš
spoločný región, či už na poľskej alebo
na slovenskej strane. Máme veľmi veľa
projektov a takým najvýznamnejším je
cyklotrasa okolo Tatier, kde už tento rok
budeme mať vybudovaných viac ako
160 km.“ Spoluprácu Poľska a Slovenska považuje za strategickú i primátor
Popradu Jozef Švagerko. Nejde iba o
obchodné vzťahy, ale aj o rozvoj cestovného ruchu vrátane sféry gastronó-

mie, kongresovej turistiky, kúpeľníctva
a pod. „Chceme cestovný ruch rozvíjať.
Situácia vo svete nám praje a je dôležité,
aby sme zachytili pozitívnu vlnu v tejto
oblasti. Potrebujeme vedieť, čo chceme vylepšovať, akou cestou sa vybrať,
otvoriť tému dopravného prepojenia,
infraštruktúry...,“ doplnil J. Švagerko.
Konzul SR v Krakove Adrián Kromka,
podčiarkol, že vytvárať a prehlbovať
slovensko-poľské vzťahy je spoločným
cieľom: „Či už je to v oblasti cezhraničnej spolupráce, vytvárania cyklochodníkov a ďalších aktivít Euroregiónu, či
v oblasti podnikateľskej, hospodárskej,
v cestovnom ruchu.“ Spomenul tiež nedávny príklad úspešnej spolupráce, keď
sa podarilo spolu so SAV a Jagelonskou
univerzitou v Krakove prvýkrát otvoriť
Školu slovenského práva.
(mar)

Včera prebiehal Deň Prešovského samosprávneho kraja, počas ktorého boli bezplatne prístupné
všetky kultúrne ustanovizne v kraji, vrátane popradských. Pri tejto príležitosti zavítali do TG
žiaci zo ZŠ, medzi nimi i zo ZŠ Komenského Svit,
na workshop inšpirovaný výstavou Medzi nebom
a ženou a záujemcovia si mohli pozrieť aj premietanie časozberného filmu Kalvária na Peknú
vyhliadku Matúša Ondrušeka približujúceho vytvorenie najvyššie položenej krížovej cesty v strednej Európe, ktorá vznikla za pomoci slovenských
a poľských umelcov. FOTO - Marta Marová
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Vianočnú výzdobu skrášlia ozdobené stromčeky zo škôl

Vianočná výzdoba mesta Poprad
bude aj tento rok bohatšia o vianočné stromčeky ozdobené vlastnoručne vyrobenými ozdobami žiakov
popradských základných škôl. Malí
Popradčania tak rovnako prispejú
k tomu, aby ich mesto patrilo počas
Vianoc k najkrajším mestám na Slovensku a aby v ňom sviatočnú atmosféru precítili všetci - domáci i turisti.
Každá základná škola (vrátane základných umeleckých škôl), pôsobiaca na území mesta Poprad, môže do
tejto prehliadky zručnosti prihlásiť a
vyzdobiť jeden vianočný stromček.
Výzdoba môže byť individuálnym
alebo kolektívnym výtvorom, pričom
jednotlivé ozdoby môžu byť vytvorené
ľubovoľnými technikami s prihliadnutím na ich exteriérové využitie. Na
výzdobu stromčekov nemôžu byť použité priemyselne vyrábané ozdoby
dostupné v obchodnej sieti. Na stromčeky môžu školy zároveň zavesiť aj

želania, čo by pre ne a pre popradské
deti mohlo mesto urobiť. Zdobenie
stromčekov sa uskutoční priamo na
Námestí sv. Egídia pod dozorom pedagogických zamestnancov 9. decembra 2016 od 9. do 12. hod. Stromčeky
budú súčasťou výzdoby popradského

námestia až do 21.decembra, kedy
budú kreatívne tímy z jednotlivých
škôl odmenené vecnými cenami, ktoré im venuje mesto Poprad a OZ Pre
mesto. Po tomto ocenení si zapojené
školy budú môcť ozdobené stromčeky
previezť do svojich priestorov. (mag)

•

•

nilo na webovej stránke mesta www.
poprad.sk odpovede na otázky k vysvetleniu súťažných podmienok, doručených v lehote na komunikáciu s
účastníkmi do 7. novembra. Architekti zo Slovenska a Česka sa zaujímali o

výsledky archeologického prieskumu
a či by ich bolo možné v rámci veže
prezentovať, možnosti terénnych
úprav v okolí budúcej vyhliadkovej
veže, doplnenie údajov v pôdorysoch,
rozlohe a presnej polohe a pod. (ppg)

Cirkevná základná škola oslávila výročie

Cirkevná základná škola Štefana
Mnoheľa v Poprade píše svoju históriu už 25 rokov. Od roku 1991 sa
neustále formuje a rozrastá. Postupne spoločne s ďalšími dvoma organizačnými zložkami - Základnou
umeleckou školou J. Silana a Cirkevným gymnáziom P. U. Olivu tvorí
súčasnú podobu Cirkevnej spojenej
školy v Poprade. Minulý týždeň sa
pri príležitosti štvrťročnice ZŠ konala v popradskom Dome kultúry slávnostná akadémia za účasti predstaviteľa zriaďovateľa školy - spišského
diecézneho biskupa Štefana Sečku.
„Bola to vďačná príležitosť na spomienky a stretnutia, ale aj na bilanciu
dosiahnutých výsledkov. Po rokoch sa
z cirkevnej ZŠ stala úspešná a plnohodnotná vzdelávacia inštitúcia medzi ostatnými školami v Poprade. Ďakujeme

VÝSLEDKY posledných kontrol
vodných tokov na území Správy
TANAP-u potvrdzujú výskyt vydry
riečnej na takmer všetkých významnejších vodných tokoch. Takéto výsledky sú potešujúce, keďže počet
vydry riečnej je priamo závislý od
stavu a kvality vodného prostredia.
Vydra riečna patrí medzi indikátorov prírodnej zachovalosti vodných
tokov.
OD včera 15. novembra je vo výstavnej sieni galérie ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstava tradičnej čipky
ako súčasti ľudového odevu a bytového textilu Hedvigy Kátlovskej
a Anny Potúčkovej s názvom Brezovská pletená čipka. Záujemcovia
si ju môžu pozrieť utorok až piatok
od 10. do 16. hod., a v sobotu od 9.
do 15. hod.

Súťaž vstupuje do ďalšej fázy

Verejná anonymná architektonicko-konštrukčná súťaž návrhov na
riešenie vyhliadkovej veže na vrchu
Zámčisko vstúpila do ďalšej fázy.
Mesto Poprad v zmysle súťažných
podmienok vyhlásenej súťaže zverej-

•

Krátke správy

všetkým, ktorí sa pričinili o jej rozvoj,
ako aj rodičom za prejavenú dôveru,
pretože nám už 25 rokov zverujú do
opatery svoje najcennejšie poklady,“
uviedla riaditeľka CSŠ v Poprade Zuzana Bednárová a dodala: „Kľúčovými
cieľmi vzdelávania a výchovy v našej
škole sú kresťanské hodnoty, viera, láska,
zodpovednosť, samostatnosť, či tvorivosť.
Aj v nastávajúcich rokoch sa budeme
snažiť o to, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre našich žiakov. Verím,
že všetci opustia ochranné krídla školy
s prekrásnou spomienkou a vďačnosťou
Pánu Bohu za ňu. K výročiu želám škole
ešte veľa rokov pod Božou ochranou.“
Škola má v súčasnosti otvorenú
v každom ročníku jednu triedu a naďalej sa rozvíja. „V budúcom roku by
sme sa chceli pustiť do prestavby kotolne a zriadiť vlastnú telocvičňu s mo-

dernou halou,“ doplnila Z. Bednárová.
Za 25 rokov existencie školy prešlo jej bránami cez 1300 žiakov. Už
v prvom školskom roku 1991/1992
privítala 440 detí. „Školu navštevujem
a vidím, že sa neustále modernizuje.
V programe slávnostnej akadémie sme
videli, že žiaci sú šikovní a tvoriví. Táto
škola má perspektívu a ja jej zo srdca
želám, aby pod ochranou svojho patróna naďalej plnila svoje poslanie,“ povedal prvý riaditeľ Cirkevnej základnej
školy v Poprade Ján Dravecký.
Oslavy začali slávením sv. omše,
ktorú celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Následný program
slávnostnej akadémie bol retropohľadom na dianie v škole. Na záver
si všetci spoločne zaspievali školskú
hymnu na počesť patróna školy Jána
Pavla II.			 (mav)

POČAS septembrových zbierkových dní Bielej pastelky na podporu
ľudí so zrakovým postihnutím sa na
Slovensku vyzbieralo tohto roku viac
ako 115 tisíc eur. Pričinili sa o to aj
darcovia z Popradu.

•

SÚKROMNÁ materská škola
Stella z Popradu si tohto roku pripomenie 10. výročie založenia. Jubileum oslávi slávnostnou akadémiou,
ktorá sa uskutoční 1. decembra o 16.
hod. v Dome kultúry v Poprade.

•

DO rokliny Kyseľ v Slovenskom
raji, ktorá bola v polovici augusta po
štyridsiatich rokoch sprístupnená
verejnosti, sa už turisti v tomto roku
nedostanú. Ide o jedinú roklinu, ktorá sa počas zimy uzatvára, otvorená
bude opätovne až v polovici júna budúceho roka.

•

NOVÝM riaditeľom Nemocnice
Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
sa stal Viktor Halíř. Doteraz pôsobil
ako projektový manažér v sektore sociálnych služieb, v neziskovej
organizácii Harmónia života v Bratislave, zameranej na pomoc pre seniorov s Alzheimerovou chorobou.
Do funkcie nastúpil v pondelok minulého týždňa.

•

V lyžiarskom stredisku v
Tatranskej Lomnici začali minulého týždňa so skúškami technického zasnežovania. Tatranci veria, že
tohtoročná zima bude bohatá aj na
prírodný sneh. Zimnú sezónu odštartuje vo Vysokých Tatrách 25.
novembra najnavštevovanejšia tatranská atrakcia Tatranský ľadový
dóm, na návštevníkov slovenských
veľhôr bude rovnako počas sezóny
čakať mnoho noviniek.
(šif)
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Pápež je z Popradu
Divadlo Andreja Bagara v Nitre minulý
týždeň uviedlo premiéru muzikálu Povolanie pápež, ktorý vzdáva hold duchovnému vodcovi svätému Jánovi Pavlovi II.
V úlohe slovanského pápeža sa v pôvodnom slovenskom
muzikáli z pera Daniela Heviera predstavil Popradčan
a skvelý herec Ján Gallovič, ktorý je bývalým členom Divadielka OKO Poprad a bývalým žiakom zakladateľa tohto divadielka Augustína Kuchára.		
(ppp)

Obrazy richtárov spišských miest

V Múzeu Spiša v Provinčnom
dome v Spišskej Novej Vsi si
návštevníci môžu pozrieť obrazy richtárov spišských miest
a hodnostárov Provincie týchto
miest. Unikátnu kolekciu 26
obrazov vytiahlo múzeum z depozitára. Okrem Spišskej Belej
boli súčasťou Provincie naprí-

klad aj Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišská Sobota,
Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa,
Veľká, Podolínec, Poprad, Matejovce pri Poprade či Stráže
pod Tatrami. Patrili do nej ale aj
dnešné obce Ľubica, Hniezdne,
Vrbov, Tvarožná či zaniknuté
Ruskinovce.
(ppp)

Koniec prvej svetovej vojny si
primátor Popradu Jozef Švagerko s predsedom Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Fabiánom
Gordiakom uctili v piatok
11. novembra zapálením
sviečok a tichou spomienkou pri hroboch vojakov na
cintoríne v Spišskej Sobote.
Vojaci boli ťažko zranení
na bojiskách na východe
našej krajiny a na následky
zranení zomreli vo vtedy
vojenskej nemocnici v Spišskej Sobote. FOTO - (red)

Poprad má novú kráľovnú čitateľov

Minulý týždeň v stredu sa
v priestoroch Podtatranskej
knižnice v Poprade konal po
trojročnej odmlke už sedemnásty ročník súťaže pre žiakov šiesteho ročníka ZŠ pod
názvom Kráľ čitateľov. Titul
získala Terézia Hrebeňárová
z 8-ročného gymnázia D. Tatarku (na foto).
„Pravidlá boli mierne pozmenené. Súťaž už nevyhlasujeme
na kalendárny rok, ale na konkrétny školský rok. Rovnako
sme presunuli termín konania súťaže z marca na začiatok októbra, no napokon sme
súťažili až v novembri, pretože sa v prvom
termíne prihlásilo málo žiakov. Z pôvodných
troch prihlásených škôl sa nakoniec zúčastnili žiaci z piatich ZŠ,“ uviedla koordinátorka
súťaže Lucia Rušinová z Podtatranskej knižnice v Poprade. Súťažiace naháňali body
v piatich súťažných a jednom bonusovom
kole. Otestovali si znalosti o meste Poprad, poznatky
o literatúre pre deti a mládež,
a tiež o Podtatranskej knižnici. „Kráľ čitateľov musí mať aj
danosti na to, aby mohol seba,
svoju školu a svoju knižnicu
úspešne reprezentovať na dvojdňovom celoslovenskom sneme
kráľov čitateľov a tak sme si
overili aj výrečnosť súťažiacich.
Víťaz získal aj obnovené členstvo v knižnici zdarma a účasť
na rôznych iných podujatiach

knižnice,“ doplnila L. Rušinová.
Za súťažnými lavicami sedeli samé dievčatá.
Víťazkou sa stala Terézia Hrebeňárová, ktorá
dosiahla v súčte suverénne najviac - 75 bodov.
„Na súťaž som sa pripravovala od začiatku októbra. Úlohy boli skôr chytáky, ale boli zábavné
a zaujímavé. Víťazstvo si cením, pretože mám
knihy veľmi rada,“ povedala nová kráľovná
popradských čitateľov.
(mav)

Klub chce postaviť maketu mesta aj s mestskými časťami
Klub Popradčanov (KP) je najstarším
občianskym klubom v Poprade. Vznikol
krátko po Nežnej revolúcii v roku 1990, v
rokoch plných nadšenia a občianskej angažovanosti. Prvým predsedom sa stal Jozef
Parížek. Až v neskorších rokoch vznikli ďalšie kluby v Spišskej Sobote, Veľkej, Matejovciach a Strážach.
KP bol v prvých rokoch mimoriadne aktívny. Známa je napr. jeho iciatíva pri formovaní
erbu Popradu, renovácii Reduty či podpore
zriadenia parku Milana Zvaru, známeho esperantistu a mykológa. V roku 2010 však KP
prerušil svoju činnosť. Mnohí z členov medzičasom
navždy opustili rady klubu, iným pribudli roky a
zdravotné problémy. Ale vlani došlo k oživeniu, keď
sa koncom roka vymenili štatutári a minulý štvrtok
sa uskutočnila výročná členská schôdza. Zvolili na
nej novú 7-člennú radu a tiež kontrolnú komisiu.
Predsedníčkou KP sa stala Júlia Watter Domaratzká. O pripravovanej činnosti uviedla: „V roku 2017
sa chceme podieľať na Dňoch Popradu, obnoviť zaužívané stretnutie v prírode s ostatnými mestskými
klubmi, oživiť otázku družobných - partnerských
miest a dlhodobejším zámerom je vytvorenie makety
mesta a mestských častí, ktorá by mohla stáť v centre
mesta pri obchodnom centre a ďalšie.“ KP chce vyjadrovať svoje pripomienky i k príprave územného

plánu, rozpočtu mesta a monitorovať plnenie volebného programu. V súčasnosti má klub vyše 30 členov, začínal s 200. Jeho prácu zachytáva kronika KP,
ktorú dlhé roky viedol dnes už nebohý Július Maličký. Rada KP sa stretáva druhý utorok v mesiaci v
priestoroch kancelárie MsÚ v ZŠ na Dostojevského
ul. Vo svojich radoch privítajú každého Popradčana
s dobrými nápadmi a podnetmi.
Stretnutie pozdravil i primátor Popradu Jozef Švagerko: „Som rád, že pri 70. výročí spojenia Popradu,
Spišskej Soboty a Veľkej obnovuje tento klub svoju
činnosť. Vítam takúto občiansku iniciatívu, pretože
kluby niektorými svojimi aktivitami pomáhajú mestu, môžu pomôcť takisto pri zostavovaní participatívneho rozpočtu, pri riešení rôznych problémov, ako

to cítim v Matejovciach, Spišskej Sobote, Veľkej,
Strážach.“
Medzi zakladajúcimi členmi KP bol Ján Skok,
ktorý za pribrzdenie činnosti považuje i chýbajúce stále sídlo, podobne ako majú ostatné občianske kluby. Verí však, že sa to zmení. Dodal:
„Som toho názoru, že ľudia sa majú vyjadrovať k
veciam verejným a dianiu v meste, tak ako sme to
robili v začiatkoch.“ Ján Simkanič, ďalší z prvých
členov, podotkol: „Je škoda, že ten entuziazmus,
ktorý vládol po zmene spoločenskej situácie, nevydržal až do dnešných dní. Po KP vznikli kluby
aj v iných častiach mesta, ale nemajú jednotiacu podobu a často sa izolujú samé pre seba, čo je na
škodu. Tiež nám chýbajú mladí členovia, ale verím, že
časom sa pridajú.“ Zaspomínal na tvorbu erbu, ktorý
pôvodne ani nebol erb, ale akoby dopravná značka
s červenou šípkou doľava. Mnohí sa vtedy červenej
farby desili, hoci v erbovej symbolike má iné významy. Samotný Poprad síce nemal erb, ale mal historický znak, kde bol sv. Egídius. Hľadali sa súvislosti k
celému Popradu, lebo moderný veľký Poprad potreboval svoj erb. „Tak sa vzal symbol sv. Egídia - atribút
šípu a potom sa bojovalo o výtvarnú podobu. Zostali
dva šípy a hlavne zostali tri štíty, čo je dosť vydarené, pretože sa odvodili od erbu, ktorý udelila Mária
Terézia spišským mestám, keď ich znova vrátila pod
správu Uhorska,“ vysvetlil J. Simkanič.
(mar)
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Kino Tatran
17. novembra o 19. hod.
EGON SCHIELE
AT/LU, životopisný/dráma, 109
min., titulky, MP15
Maliar a grafik Schiele je fascinovaný secesiou, vlastné výrazové prostriedky nachádza i v
expresionizme a odvážnych aktoch. Jeho inšpiráciou sú krásne a mladé ženy. Nielen v tvorbe, ale i v živote. Vstupné: 4 €

LOUISA DRAXA
GB/CA/USA,
mysteriózny triler,
108 min., titulky, MP12
Sfilmovaný knižný bestseller
Liz Jensenovej o deväťročnom
chlapcovi, ktorý už osemkrát
zažil stretnutie so smrťou. Deviate sa mu stane osudným, no
v márnici Louis začne znovu
dýchať. Vstupné: 4 €

18. a 19. novembra o 19. hod.
NESPOZNANÝ
SK, dokumentárny, 84 min.,
slovenská verzia, MP12
Dokumentárny film nekompromisne a bez pretvárky nahliada do vnútra Richarda Müllera a do zákulisia jeho turné s
kapelou Fragile. Vstupné: 4 €

21. novembra o 13.30 hod.
UČITEĽKA - PRE SENIOROV
SK/CZ, dráma, 102 min., slovenská verzia, MP12
Skutočný príbeh o milej a láskavej učiteľke v podaní Zuzany
Mauréry poukazuje na jej rafinovaný spôsob manipulácie
žiakmi a ich rodičmi. Vstupné: 0,50 €

19. a 20. novembra o 16. hod.
TROLLOVIA
USA, animovaná dobrodružná
komédia, 92 min., slovenský
dabing, MP Trollovia sú vždy
veselí a šťastní, milujú hudbu,
tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou starosťou sú Bergeni.
Tí si totiž myslia, že môžu byť
šťastní jedine vtedy, keď budú
mať Trolla v žalúdku. Vstupné:
4 €; 3,50 € deti

21. novembra o 19. hod.
5 OCTOBER - PROJEKT 100
SK/CZ, dokumentárny, 61 min.,
slovenská verzia, MP15, FK
Príbeh o mužovi, ktorý čaká
na dôležitú operáciu. Keď sa
dozvie, že mu možno ostáva
iba pár mesiacov života, vydá
sa na cestu bez cieľa, no s „konečným termínom“, ktorým je
5. október. Vstupné: 4 €, 2 € s
preukazom FK

20. novembra o 19. hod.
DEVIATY ŽIVOT

Cena za najlepší vedecký článok

V rámci celoslovenskej súťaže Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo
SR bol minulý týždeň ocenený ako autor najlepšieho
vedeckého článku v SR Peter
Madzík z Katolíckej univerzity Ružomberok, Katedry
manažmentu Pedagogickej
fakulty KU v Poprade.
Rozhodla tak hodnotiteľská
komisia súťaže pod názvom
Cena za najlepší publicistický
príspevok v oblasti kvality prá-

ce, produkcie a života 2016 a
získal ju za článok Zvyšovanie
presnosti modelu Kano - prípadová štúdia, ktorý bol uverejnený v júni tohto roku v jedinom
špecializovanom časopise z
oblasti komplexného manažérstva kvality na svete - zahraničnom karentovanom časopise
Total Quality Management and
Business Excellence.
P. Madzík si ocenenie prevzal v Primaciálnom paláci
v Bratislave za účasti členov

vlády SR.
Cieľom súťaže je upriamiť
pozornosť na prácu novinárov, publicistov, redakcií,
vedeckých pracovníkov a
absolventov vysokých škôl,
zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za
výnimočné príspevky, ktoré
zachytávajú túto tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre
spoločnosť.
(ppp)

Pozvánky

PRIESTOROCH Podtatran•skejVknižnice
v Spišskej Sobote bude

od piatka 18. novembra sprístupnená
nová výstava Miloslava Turzáka s názvom Jubilejná.
V SOBOTU 19. novembra o 19. hod.
vystúpi v športovej hale Aréna Poprad
populárny spevák Tomáš Klus s jeho
Cílovou skupinou. Koncertná šnúra je
špecifická tým, že samotní fanúšikovia si
zvolili, aké piesne na koncertoch známy
český spevák s kapelou zahrá.
POPRADSKÁ umelecká agentúra
Bell Canto uvedie vo štvrtok 17. novembra v Dome kultúry vo Svite muzikál Frida.		
(ppp)

•

V okolí multifunkčného ihriska na Tomášikovej ulici prebiehajú zemné práce sprevádzajúce osadenie
prefabrikovaných palisád. Ich úlohou bude zabrániť
erózii priľahlých svahov a zmývaniu pôdy na plochu
ihrísk. Kvôli tomuto účelu budú priľahlé svahy spevnené aj jutovou fóliou.
FOTO - Marián Galajda

•

Matejovčania sú proti komunitnému centru

Popradská radnica nedávno predstavila zámer
vybudovať v Matejovciach komunitné centrum (o tejto téme sme informovali v predchádzajúcom vydaní
novín Poprad), čo rozvírilo medzi
obyvateľmi tejto mestskej časti hladinu nevôle. Rozhodli sa spísať petíciu.
Petícia proti výstavbe komunitného centra (KC) v Matejovciach má
byť podľa jej autora a člena petičného výboru Ľuboša Stankovena jedným z krokov k riešeniu dlhodobého
problému neprispôsobivých občanov
v mestskej časti Matejovce. „Je nutné
začať sa týmto zaoberať vážne a vyvolať verejnú diskusiu k tomuto závažnému problému. Týka sa to nás všetkých,
pretože tento problém časom bude nezvládnuteľný,“ vyhlásil. Podľa neho je
petícia vyjadrením názoru občanov.
„Majú na to právo a samospráva je povinná zaoberať sa ich názormi,“ dodal.
Iniciatíva vznikla z dôvodu zabránenia segregácie neprispôsobivých občanov z mesta a okolia do Matejoviec
a zabránenia nárastu počtu týchto občanov v Matejovciach. „Taktiež sa obávame, že budú zbytočne vyhodené peniaze na túto výstavbu. Len na samotný
projekt je vyčlenených až 33 000 eur. To,
že sa uskutoční výstavba KC na Staničnej, problém Matejoviec nevyrieši,“
zdôraznil Ľ. Stankoven a uviedol aj dôvody: „KC sa má postaviť v osade, kde

sú čierne stavby, pričom je k dispozícii
aj právna analýza. Ľudia tam žijúci nemajú poriadnu strechu nad hlavou, nemajú základné životné podmienky. Nie
sú tu dodržané predpisy Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, osada
s plánovaným KC sa nachádza v povodňovom pásme. Taktiež vznikla na
nebezpečnom mieste, v tesnej blízkosti
obchvatu hlavného cestného ťahu na
Kežmarok. Pobyt Rómov v tejto lokalite mal podľa dohody trvať len do doby
ukončenia výstavby cestného obchvatu.
Dohoda sa nedodržala a problém sa
stupňuje.“ Už v minulom čísle sme priniesli informácie vedenia mesta k tejto
problematike. Ako podčiarkol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, nejde
o rozširovanie tamojšej osady, ale o vytvorenie vzdelávacieho a hygienického

centra, aby sa rómski občania školili a
zlepšovali sa ich životné podmienky.
Ako zopakoval 1. viceprimátor Igor
Wzoš, mesto do tejto lokality nejde
sťahovať ďalších Rómov. Komunitné
centrum bude slúžiť iba pre Staničnú
ulicu a ostatných Rómov žijúcich v
Matejovciach. Dodal, že v tejto časti je
problém s vodou a elektrinou a mesto
je povinné postarať sa o bezpečnosť
ostatných Matejovčanov aj zo zdravotného hľadiska. KC umožní, aby mali
znevýhodnení obyvatelia bývajúci v
zlých podmienkach prístup k lepšej
hygiene. Tiež zdôraznil, že čo sa týka
čiernych stavieb, na mestských pozemkoch žiadna stavba nepribudla a
do tejto lokality pravidelne chodia terénni pracovníci, mestská polícia i stavebný úrad, ktorý by v takom prípade

okamžite začal konať.
Ľuboš Stankoven je tej
mienky, že plánované KC nebude plniť
svoj účel. „Bude tu vysoká pravdepodobnosť zničenia KC, nezabráni sa nástrahe
vzniknutia epidémie, zbytočne sa budú
v KC umývať, starať o hygienu, vzdelávať, tak či tak sa títo občania budú musieť vrátiť naspäť do svojich súčasných
chatrčí, kde budú opäť v rovnakej neznesiteľnej situácii. Pokiaľ sa najprv nevyrieši otázka bývania neprispôsobivých
v danej lokalite, investované peniaze do
KC sa vyhodia akoby von oknom. V prvom rade je potrebné zabezpečiť bývanie formou svojpomocnej výstavby a to
na takom mieste, kde by sa títo neprispôsobiví občania nesegregovali len do
Matejoviec a až potom riešiť otázku KC.
Myšlienka výstavby komunitných centier má svoje opodstatnenie, je to dobrý krok, ale výstavba KC na Staničnej
v Matejovciach je neprijateľná,“ dodal
autor petície, ktorá obsahuje vo svojej
online podobe už viac ako 260 podpisov a v písomnej podobe približne 600.
Petícia pokračuje a podpisy pribúdajú.
Bude prebiehať dovtedy, dokiaľ občania budú prejavovať záujem ju podpisovať. „Petičný výbor mal prvé a pevne
veríme, že nie posledné rokovanie so zástupcami mesta. Sme presvedčení, že sa
nájde aj iné kompromisné riešenie, ktoré uspokojí všetkých, ktorých sa to týka,“
uzavrel Ľ. Stankoven.
(ppv)
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Biografický slovník osobností mesta Poprad (2)
V novembri si pripomíname:
200 rokov od narodenia
kňaza Karola POLLÁGHA
(*1. 11. 1816 Levoča - †22. 1.
1911, pochovaný vo Veľkej).
Dňa 5. 11. 1839 bol ordinovaný za kňaza. Vynikal
pamäťou, vzdelaním a pohybovými
schopnosťami.
Napriek zdravotným problémom (choroba zraku)
a hlavne vďaka svojim vlastnostiam a cirkevnej činnosti
bol nazývaným diecéznym
nestorom.
Na začiatku svojej kariéry
pôsobil v Zubrohlave, v Námestove (1840), neskôr v Ružomberku (1842), v Starej Ľubovni (1842), v Spišskej Novej
Vsi (1843), kde sa stal slovenským spolupracovníkom
Ladislava Zábojského v Hubovej (1845). Neskôr pôsobil
ako farár v Spišskom Bystrom
(1879) a v Lomničke.
V rokoch 1884 - 1911 bol
farárom vo Veľkej. Tu počas
jeho pôsobenia v roku 1905
bol opravený hlavný oltár,
bočný oltár Sedembolestnej
Panny Márie, rokoval s evanjelickou a. v. cirkvou o vlastníctve zvonov.
240 rokov od narodenia
spisovateľa, učiteľa a kazateľa Jakuba GLATZA (*17.
11. 1776 Poprad - †25. 9. 1831
Bratislava).
Študoval v Kežmarku, Miškolci, Bratislave, od roku 1796 na
univerzite v Jene. Po skončení štúdií pracoval ako učiteľ,

farár, neskôr slobodný spisovateľ.
Vyšiel z okruhu spišských
nemeckých vzdelancov, s
ktorými udržiaval styky. Na
kežmarskom lýceu študoval
najmä pod vedením dvoch
vynikajúcich osobností, historika Kristiána Genersicha a zakladateľa modernej
uhorskej štatistiky Martina
Schwartnera. Literárne debutoval počas štúdia v Bratislave, veršami a prejavmi
na počesť profesorov lýcea.
Vydal 97 prác, z toho vyše
polovice
viaczväzkových.
Písal najmä literatúru pre
deti a mládež od predškolského veku po dospelosť
(didakticko-moralizátorské
a náboženské poviedky, rozprávky, čítanky, obrázkové knižky). Rozsiahla bola
aj jeho náboženská tvorba
(agenda, modlitebné knižky,
spevníky, kázne). Jeho moralizátorsko-didaktické i náboženské práce boli v tom čase
populárne, vyšli v niekoľkých vydaniach a prekladali
sa aj do iných jazykov. Vo
Viedni redigoval mesačník
Der Wiener Jugendfreund,
v roku 1812 vyšiel kalendár
Tolerantz-Bote.
Jeho syn Ján Jozef vyštudoval Akadémiu výtvarných
umení vo Viedni a rád sa vracal do otcovho rodného kraja,
kde využíval motívy okolia
Popradu a Vysokých Tatier vo
svojej tvorbe.

30 rokov od úmrtia rímskokatolíckeho kňaza Jozefa
HOLLÉHO (*22. 11. 1914
Ružomberok - †7. 11. 1986
Poprad)
Rímskokatolícky kňaz, ktorý bol ordinovaný 2. 2. 1939
v Spišskej Kapitule. Účinkoval v Spišských Vlachoch,
Valašskej Dubovej, Spišskej
Kapitule, Batizovciach, Tvarožnej a v Poprade. Pochovaný bol v Poprade 12. 11.
1986.
60 rokov od úmrtia kultúrneho pracovníka a športovca Václava HOLÉHO
(*14. 4. 1888 Praha - †19. 4.
1956 Liptovský Mikuláš).
Na Spiši pôsobil od 1918
najprv ako mestský inžinier
v Spišskej Novej Vsi, neskôr,
po roku 1939, ako spolumajiteľ firmy Ing. Holý, Šašinka
a Janeček v Poprade. Počas
SNP bojoval ako štábny kapitán povstaleckej armády
na Považí a v Nízkych Tatrách. Po vojne sa stal predsedom MsNV v Liptovskom
Mikuláši a od 1950 pracovníkom Slovenskej keramiky
v Bratislave. Patril medzi
popredných regionalistaov
Spiša a zakladateľov kultúrnych a športových inštitúcií. Aktívny bol aj v ČSČK.
Vyznamenali ho Radom
SNP II. triedy a Československým vojnovým krížom
(1939).
Zuzana Kollárová

Maľby Tatier v Scherfelovom dome
V Galérii Scherfelovho
domu vo Veľkej pripravili
výstavu, ktorou trochu porušili tradíciu. Galéria bola
založená preto, aby sa v nej
prezentovali rodáci - veľčianski a popradskí umelci.
Ale ponuke obrazov českého umelca Otakara Štáfla sa
nedalo odolať.
Symbolický cintorín pod
Ostrvou v Tatrách na obrazoch pripomenul obdobie Pamiatky zosnulých. Vo
Veľkej chceli vzdať hold aj
obetiam Tatier a manželom
Štáflovcom, ktorí mali naše
hory veľmi radi. Predseda
klubu Veličanov Milan Hámor povedal: „Táto výstava
je čerešničkou na torte, aj keď
tento rok bol pre našu galériu
veľmi pestrý. Prezentujeme
hodnotné výstavy, napr. na jar
to bola India v obraze aj s návštevou indického veľvyslanca.“
Otakar Štáfl mal prelezené
celé Tatry, poznal ich dokonale. Bol maliarom, ale aj
zanieteným horolezcom,
dá sa povedať českým
Tatrancom. Rád vraj
chodieval ako skialpinista na Popradské pleso
v nedeľu na kávu. Bol
totiž
spolunájomcom
chaty pri Popradskom
plese. Kurátor výstavy
Ján Simkanič (na foto)
povedal: „Bol pôvodcom
myšlienky a prispel k vybudovaniu symbolického
cintorína. Podarilo sa to
v roku 1938, keď odišiel

späť do Česka. Na symbolickom cintoríne osobne osadil
50 krížov, ktoré vyrezal umelec
z Detvy. V Detve sa zachovali
3 originály z tejto doby.“ Dva
z nich sú súčasťou výstavy.
Patria múzeu v Detve, ktoré
ich zapožičalo galérii vo Veľkej.
V medzivojnovom období
žil O. Štáfl trvale v Tatrách.
Prenajal si ateliér na Štrbskom
Plese a maľoval obrazy s horskými motívmi. Krásu Tatier
zachytil na mnohých olejových a akvarelových maľbách.
Dva obrazy s motívmi z Vysokých Tatier boli vydané na
poštovných známkach.
Pri bombardovaní Prahy vo
februári 1945 bol umelec vo
svojom ateliéri na Vinohradoch a zomrel spolu s manželkou po dopade bomby
spojeneckých lietadiel na jeho
dom. Výstava diel O. Štáfla
bude v Scherfelovom dome do
10. januára 2017.
(kpa)

svetliť fakty fenoménu
Poradenské
cenVzdelávanie
verejnosti
poradenským
centrom
Progresfem
násilia na ženách a potrum PROGRESFEM
v Poprade rozbehlo pilotný
tuje ženám bezplatné so- prejavovania. Rovnako ľu- skytnúť citlivejší pohľad do
projekt s názvom „Ľudské
ciálne, právne, ekonomické dia nevedia, ako sa zachovať problematiky. Zároveň dáva
práva pre všetkých - rova psychologické poraden- v situáciách násilia, či už ako možnosť lepšie pochopiť
nosť bez stereotypov“, ktostvo. Novinkou sú realizo- pozorovatelia alebo priamo genézu vývinu a samotnej
Vzdelávanie existencie
problematiky
rý bude prebiehať do konca dôsledkoch a príčinách, pre vané podporné skupiny pre zúčastnení.
roku 2016. Projekt je realizo- ktoré sa udržiava v spoloč- ženy, kde môžu otvorene má za cieľ pomenovať a vy- násilia v našej spoločnosti.
vaný s finančnou podporou nosti. Násilie páchané na a zároveň diskrétne o svojej
Ministerstva zahraničných ženách je jedným z najčastej- situácii hovoriť s inými žeČinnosť
združenia mináciu násilia páchaného
vecí a európskych záležitos- šie porušovaných ľudských nami.
PROGRESFEM i realizo- na ženách v spoločnosti
Potreba
vzdelávania
tí SR v rámci dodatočného práv na svete. Projekt sa zavaný projekt v regióne Kež- porastie. Zvyšovaním poveprogramu Podpora a ochra- meriava na zníženie výskytu a osvety vyplynuli z kažmarok teda reflektuje na ne- domia o násilí prispejeme
na ľudských práv a slobôd. rodovo podmieneného nási- dodennej praxe centra pri
vyhnutnosť a naliehavosť k lepšej budúcnosti nielen
Na základe tejto podpory sa lia prostredníctvom preven- práci so ženami a priamej
potreby šírenia informácií, pre nás, ale aj naše deti.
v regióne Kežmarok usku- cie na školách, vzdelávaním skúsenosti toho, že verejv oblasti problematiky ná- Neváhajte nás kontaktovať
toční vzdelávanie študentov odbornej verejnosti, ako aj nosť nevie jednoznačne,
silia páchaného na ženách, na
www.progresfem.sk,
stredných škôl, pedagogic- šírenie myšlienky rovnosti ako sa k fenoménu násilia
matkách, dcérach a ses- alebo tel. čísle 0919/235820
postaviť.
V spoločnosti
kých i nepedagogických pra- v spoločnosti.
trách. V minulosti sa usku- v čase od 8. - 16. hod.
covníkov a komunít.
Poradenské
centrum chýba povedomie o tom, aké
točnilo vzdelávanie žiakov
Cieľom vzdelávania je PROGRESFEM sa od roku správanie je už považovastredných škôl v Poprade
hlavne zvyšovanie verejné- 2012 venuje ženám, ktoré né za násilné, aké sú formy
a okolí a veríme, že záujem
ho povedomia o téme násilia zažívajú násilie zo strany a vzorce násilia páchaného
subjektov o prevenciu a eli- PP-141
páchaného na ženách, jeho partnera / manžela. Posky- na ženách a dynamika ich
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Strach nás núti k odvahe.

OVIDIUS

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 16. novembra má meniny Agnesa, zajtra 17. novembra
Klaudia, Svetový deň študentstva, Deň boja za sloboddu a demokraciu, v piatok 18. novembra Eugen, v sobotu 19. novembra
Alžbeta, v nedeľu 20. novembra Félix, v pondelok 21. novembra
Elvíra a v utorok 22. novembra Cecília.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 10. novembra 2016
vo Veľkej s

Jánom Paračkom,
57-ročným

Vo štvrtok 10. novembra 2016
v Tatranskej Lomnici so

Štefanom Kredatusom,
67-ročným

V sobotu 12. novembra 2016
vo Veľkej s

Emíliou Gabčovou,
68-ročnou

V sobotu 12. novembra 2016
vo Veľkej s

Annou Kurnátovou,
93-ročnou

V pondelok 14. novembra 2016
vo Veľkej s

Máriou Krajčovou,
76-ročnou

V pondelok 14. novembra 2016 Margitou Schmeckovou,
63-ročnou
vo Veľkej s

Pozor na cestách

Príroda v tomto jesennom
období skúša vodičov najmä
aquaplaningom a poľadovicou. „Väčšie množstvo vody
na povrchu vozovky vytvára
podmienky na stratu smerovej
a pozdĺžnej stability vplyvom
aquaplaningu. Takýto jav môže
nastať už pri rýchlostiach 80
km/h a viac, na ktoromkoľvek
povrchu a na ktoromkoľvek kolese vozidla,“ vysvetľuje Milan
Holéci, znalec v odbore cestná doprava. Aquaplaning je
ovplyvnený viacerými faktormi, ako napríklad tiaž vozidla,
pneumatiky, dezén pneumatík, sklon a povrch vozovky,
technický stav náprav vozidla
a podobne. Znamená to, že v
určitom prípade - pohyb vozidla rýchlosťou vyššou ako

80 km/h za dažďa už nie je
bezpečný, je to pohyb so zvýšeným rizikom.
Rizikovým prechodným javom je aj poľadovica. Za priaznivých podmienok sa začína
vrstva ľadu na vozovke tvoriť
pri teplote 0 až -3 stupne. Takýto jav sa môže vyskytnúť v
prípade tienistých miest alebo
miest so zvýšenou vlhkosťou
(údolia, mosty, cesty, pozdĺž
vodných tokov, priehrad a
podobne). Rovnaký vplyv na
zjazdnosť vozovky má aj vrstva
mokrého blata na vozovke po
prejazde poľnohospodárskych
strojov. Za takýchto podmienok je nevyhnutné prispôsobiť
jazdu stavu a povahe vozovky,
poveternostným podmienkam
a svojim schopnostiam. (krp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 17. novembra do 23. novembra

Trollovia 2D - o 13. hod. (hrá
sa len cez víkend a 17.11.)
a o 16.30 hod., Fantastické
zvery a ich výskyt 3D - o 15.
hod. a o 20.40 hod., Fantastické zvery a ich výskyt 2D o 13.20 hod. (hrá sa len cez víkend a 17.11.) a o 17.50 hod.,
Richard Müller: Nepoznaný:
o 18.40 hod., Prvý kontakt
- o 20.50 hod., Detské kino
- Tajný život maznáčikov o 13.10 hod. (hrá sa len cez

víkend a 17.11.), Bociany 2D
- o 15.20 hod., Doctor Strange 2D - o 17.20 hod. (nehrá
sa 19.11. a 22.11.), Hacksaw
Ridge: Zrodenie hrdinu o 19.50 hod. (nehrá sa 19.11.)
a o 20.40 hod. (hrá sa 19.11.),
Artmax filmy - Bobo - o 17.40
hod. (hrá sa 22.11.), Artmax
koncert - André Rieu: Vianoce s Andrém - o 17.50
hod. (hrá sa 19.11.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Deviaty ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže

Ministerstvo
školstva,
vedy, výskumu a športu SR
s mestom Poprad a Prešovským
samosprávnym
krajom usporiada IX. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade.
Podujatie sa uskutoční pod
záštitou primátora mesta
Poprad Jozefa Švagerka,
hlavným organizátorom a
hostiteľom účastníkov je
Základná umelecká škola
na Štefánikovej ulici. Uskutoční sa oddnes 16. do piatka 18. novembra v popradskom Dome kultúry.
Dnes 16. novembra sa
súťaž začne seminárom pre
akordeonistov. Slávnostné
otvorenie a koncert mladých
talentov zaznie o 19. hod.
Vo štvrtok 17. novembra

bude súťaž prebiehať od 9. do
17.30 hod., o 19. hod. odohrá
svoj koncert hosť podujatia
Mika Väyrynen z Fínska. Je
jedným z najznámejších svetovo uznávaných akordeónových umelcov súčasnosti.
Na akordeóne začal hrať ako
5-ročný. Akordónovú hru
študoval na konzervatóriu v
Tampere, následne na Sibeliovej akadémii a neskôr k
akordeónu pridal aj štúdium
organu. Debutoval už ako
17-ročný a odvtedy koncertuje po celom svete.
V piatok 18. novembra
bude súťaž pokračovať až do
16. hod., o 17. hod. sa očakáva
vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov. Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.
Riaditeľka ZUŠ na Štefáni-

kovej ulici Katarína Kočišová
uviedla, že na tento ročník
sa prihlásilo 98 súťažiacich
zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska a
Chorvátska. Doplnila: „Súčasťou podujatia sú koncerty,
ktoré sú zaradené do podujatí
Popradskej hudobnej jesene
a sú prístupné verejnosti. V
porote súťaže okrem umeleckého riaditeľa Borisa Lenka
budú ďalšie osobnosti akordeónového umenia z Litvy,
Poľska, Čiech a Slovenska.
Popradčania medzi súťažiacimi tohto roku nebudú, ale
ZUŠ na úvodnom koncerte
budú reprezentovať husľový
orchester pod vedením Terezy
Novotnej a žiaci tanečného
odboru pod vedením Jozefa Solusa.“
(ppm)

Kultúrny program mesta Poprad

Sobota 19. november o 19.
hod. / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
SIMA MARTAUSOVÁ
AND BAND TOUR 2016
Predpredaj: www.predpredaj.
sk, MIK Poprad 052/436 11 92

Nedeľa 20. november o 10. hod./
divadelná sála DK v Poprade
KLAUNOVANIE
S BUBLINAMI
Teáter komika
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 20. november o 18. hod.
/ divadelná sála DK Popradskej
ONDREJ KANDRÁČ
A HOSTIA
Hostia: M. Kandráčová, M.
Červienka, duo La Femme, orchester J. Selčana.
Predaj
vstupeniek:
MIK
052/436 11 92.

Pondelok 21. november o 18. hod.
/ divadelná sála DK Popradskej
FRANTIŠEK Z ASSISI
Těšínske divadlo/CZ

Dielo o živote svätého Františka z Assisi.
Réžia: Jaroslav Moravčík
Predaj vstupenik: PMD 0948
747 559, 0948 747 999.

Streda 23. november o 19. hod.
/ divadelná sála DK Popradskej
ANETA LANGEROVÁ
Koncertné turné s kapelou a
sláčikovým triom.
Predaj
vstupeniek:
MIK
052/436 11 92.

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 16. novembra - Tília, štvrtok 17. novembra Dr. Max - OC Max, v piatok 18. novembra - Benu
- Kaufland, v sobotu 19. novembra - Dr. Max
- Monaco, v nedeľu 20. novembra - Lekáreň
Nemocnice Poprad, v pondelok 21. novembra
- Zlatý had a v utorok 22. novembra - Primula.
Tília: Banícka ul., Dr. Max - OC Max: Dlhé
hony, Benu - Kaufland: Moyzesova ul., Dr. Max

- Monaco: Francisciho ul., Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka ul. 2, Zlatý had: Novomeského
19, č. t. 773 10 26, Primula: Dostojevského
12, č. t. 773 13 95.
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
Tento týždeň je priaznivý na presadzovanie svojich
názorov na pracovisku. V rodine
bude vládnuť pokoj.
Dávajte si
pozor
na
svoju prchkosť, ktorou si môžete
iba poškodiť. Rozvaha nezaškodí.

Z aujímavé
cesty a zaujímaví ľudia vám prinesú veľa nových
myšlienok. Budú schopné realizácie.
Vďaka vašim
skúsenostiam sa vám podarí vyhnúť chybám,
ktoré by vám mohli veľmi poškodiť.

Odhalíte
bočné
úmysly niekoho, na kom vám
veľmi záleží. Z danej situácie vyvodíte dôsledky.
Dáte si do
poriadku
nejaký vzťah, ktorý už nie je funkčný.
Zdá sa však, že osud to zariadi sám.

Budete uvažovať, ako
ďalej. Rozhodnutie ovplyvní váš
život na dlhú dobu.

Prežijete krásne
chvíle s rodinou. Budete sa tešiť
z mnohých maličkostí, ktoré vám
prinesú radosť.

Poradíte si
s neprajníkmi a ukážete im, že ste oveľa
schopnejší ako oni.

Dočkáte sa
kritiky, ale
nepripustíte si ju. Starosti vám
budú robiť staršie osoby.

Obvykle si
z názorov
iných ľudí nerobíte ťažkú hlavu,
ale tentoraz vás budú mrzieť.

Dokážete,
že na nejakú prácu máte všetky predpoklady. Presadíte si svoj názor.
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície:

elektrotechnik - údržbár
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
stredoškolské vzdelanie,
odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č.
508/2009 Z. z.,
prax v uvedenom odbore výhodou,
bezúhonnosť,
vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška do výberového konania,
overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti,
štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického
kontaktu,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 23. novembra 2016 do 16. hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“ posielajte
na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie 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 nebudú spĺňať požadované podmienky.			
PP-132

•
•
•
•
•
•
•
•
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MESTO POPRAD
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemku parc. č. KN-E 1377, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 191 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota,
obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 29,- €/m², t. j. vo
výške 5 539,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. novembra 2016
do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel.
052/716 72 81.
PP-128

MESTO POPRAD
ruší obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemku parc. č. KN-C 1223/8, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 885 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota, obec
Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Vyhlasovateľ súťaže dňom 3. 11. 2016 ruší verejnú obchodnú súťaž
vyhlásenú podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenú
dňa 24. 10. 2016 s výzvou na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Spišská Sobota, pozemku
parc. č. KN-C 1223/8, ostatné plochy o výmere 885 m2.
Podľa bodu c), článku „Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže“
uverejnených podmienok súťaže, si vyhlasovateľ vyhradil právo
súťaž zrušiť. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel.
052/716 72 81.
PP-129

Zaujalo
nás

Pribudnú cyklistické trasy

Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo
Tatier bol schválený monitorovacím výborom
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020. Znamená
to, že na jar 2017 sa bude môcť začať výstavba
ďalších cyklistických úsekov na poľskej a slovenskej strane Cesty okolo Tatier, ktorá je strategickým projektom Euroregiónu Tatry.
Vo vlajkovom projekte bude vybudovaných
ďalších 60 km cyklistických trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ na východ
cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Lapsze
Nižne až k hraničnému priechodu Kacwin -

Inzercia

Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane
bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier
a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów - Suchá Hora na západe až po
hranicu Kacwin - Veľká Franková na východe.
Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru v
smere na Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej
do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v L. Mikuláši,
Trstenej a úsek Hniezdne - Stará Ľubovňa.
Investičné aktivity sa začnú realizovať už
na jar 2017, plánovaný koniec projektu je
na jeseň 2018. Výška projektu je približne
6 mil. eur.			
(rkr)

č. t. 0915 906 574.

51/16-P

Rôzne

P r e da j
• Hudobná dvojica Plaček
lacno drevený ob- (husle, spev) a harmonikár ale•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hra-

noly, aj dlážkovicu na podlahy.
Inf.: č. t. 0908 234 866. 4/16-P
Predám prívesný vozík
1,3 m x 1 m, cena 110 €. Inf.:
č. t. 0905 381 177. 49/16-P
Predám dlhé sánky s odnímateľnou ohrádkou, trojmiestne, nové, 100% stav.
Kvalitné, slovenské, nie
poľské, cena 30 €. Inf.: č. t.
0915 906 574.
50/16-P
Predám lekársky ortuťový teplomer, nový, nepoužívaný, v originálnom balení.
Aj viac kusov. Cena 5 €. Inf.:

•
•
•

bo gitarista a spev stále aktívne hrávajú. Silvester 2016 ešte
máme voľný. Inf. č.t.: 052/776
76 33, 0902 519 954. 96/16-R
Dám do prenájmu dlhodobo garáž na Okružnej ul. v Poprade (za Bielym domom). Inf.: č. t.
0903 051 761.
99/16-R
Pizzeria Utopia Poprad
prijme do pracovného pomeru čašníka/-čku. Nástup
ihneď. Inf.: č. t. 052/773 22
22 alebo osobne na prevádzke (Dostojevského ul. č.
23).
100/16-R

•
•

GYMNÁZIUM,

ULICA DOMINIKA TATARKU, POPRAD
pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium u nás.
22. 11. 2016 (utorok)
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
24. 11. 2016 (štvrtok)
Ulica Dominika Tatarku 4666/7, gymnázium - štvorročné štúdium
Program: 8:15 prezentácia účastníkov
8:45 - 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-137

Cenník inzercie v novinách Poprad

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

Hotel POPRAD, s.r.o.
prijme
do trvalého
pracovného pomeru
pracovníka na pozíciu

ČAŠNÍK/SERVÍRKA.
Prax v odbore je vítaná.
Životopisy zasielajte
na e-mail
riaditel@hotel-poprad.sk
Kontakt: 052/787 08 11,
052/787 08 05. PP-138

Penzión
SABATO

v Poprade - Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6
p r i j m e ihneď

UPRATOVAČKU.

Kontakt:
č. t. 0905 634 727.

PP-131
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Projekt Godzone už žije novembrovým turné, zastavil sa aj v Poprade

Každoročné evanjelizačné
turné projektu Godzone aj
tohto roku navštívi viaceré
miesta na Slovensku. Podujatie je určené mladým aj starším - ktorí chcú zažiť spoločenstvo veriacich a zároveň si
užiť večer plný piesní, pôvodnej videoprodukcie, divadla
a svedectiev. V pondelok sa
turné zastavilo i v Poprade.
Godzone - Nový level, znamená evanjelizovať novým,
moderným jazykom. Spoluorganizátorka Ivana Šalgová povedala: „Prichádzame
k mladým ľuďom rečou, ktorej

rozumejú. Preto do programu
patria svedectvá - ako príbehy
mladých ľudí, ktorí niečo zažili s Bohom, ale aj zábava a
hudba. Vieme, že nemôžeme
prísť iba „vyučovať“, ale dať
mladým niečo, čo ich zaujme.
Posolstvo evanjelia dávame
do častí programu takým spôsobom, aby sa dotklo mladého človeka a aby to pochopil.
Vieme, že mladšia generácia je
náročnejšia na vizuálne, aj sluchové - hudobné efekty.“
Nový level je povzbudením,
aby bolo viac Boha v nás - byť
šťastní a zostať v pokoji, aj

• FARBY - LAKY, predajňa Limba

- Podtatranská 4559, Poprad (sídlisko Západ)

• predajný sklad - Teplická 4 Poprad
• predajňa Svit - Ulica SNP 264/3 Svit

PP-133

keď by na to nebol dôvod.
Žiť v prítomnosti, neočakávať nič, len dať to, čo
chceme dostať. Každý prežíva ťažké chvíle. Aj keď
to vyzerá ako dráma, vždy
sa deje to najlepšie a Boh
to má pod dohľadom. Aj
to sú myšlienky, ktoré veriaceho človeka posúvajú
k väčšej dôvere.
Predseda
Združenia

kresťanských
spoločenstiev mládeže Ján Buc povedal: „V novembri si pripomíname sviatok - deň,
kedy k nám prišla sloboda.
Jednou z vecí, ktorú sme
v tom čase chceli mladým
ponúknuť bola Godzone
tour. Najprv to bola len
šnúra koncertov a postupne
sa projekt stával evanjelizačným a formačným. Nie-

kedy sa zastavíme na určitej úrovni našej viery, alebo
vo vzťahu k Bohu, ale Boh
chce, aby sme stále rástli.
To by si mohli mladí z tohto
večera odniesť.“
Godzone tím je na cestách od 14. do 21.novembra
2016. Po Poprade nasledujú Košice, Žilina, Banská
Bystrica, Bratislava a po
prvýkrát aj Praha. (kpa)

Pri Cirkevnej spojenej škole
a pri novom kostole na sídlisku Juh prebiehali v pondelok
dobrovoľnícke aktivity súvisiace s projektom Godzone
tour 2016. Účastníci čistili
verejné priestranstvo, pripravovali terén pre telocvičňu
a ďalšie. Na večernom koncerte v popradskej Aréne sa
zúčastnilo takmer 2900 ľudí.

Záchranné akcie v horách

V SOBOTU popoludní pomáhali horskí
•záchranári
českému turistovi, ktorý sa pod

sedlom Váhy pošmykol na skale a padal
asi 200 metrov do doliny. Po páde ostal nehybne ležať, ale bol pri vedomí. Utrpel však
vážne poranenia hlavy a jeho stav bol vážny.
Pre nepriaznivé podmienky nebolo možné
nasadenie leteckej techniky. Turistovi sa podarilo za pomoci kamarátov dostať ku Chate
pod Rysmi, tam mu prvá skupina záchranárov poskytla prvú pomoc pred náročným
transportom. Žiaľ, aj napriek maximálnemu
úsiliu záchranárov sa muža nepodarilo za-

chrániť a zraneniam podľahol.
V NEDEĽU popoludní pomáhali horskí záchranári 29-ročnému slovenskému
turistovi, ktorého pod vrcholom Lomnického štítu strhla lavína a poranil si hlavu
a hornú končatinu. O vzlet sa aj napriek
nepriaznivému počasiu pokúsil záchranársky vrtuľník, no neúspešne. Turistu našli
horskí záchranári v spodnej časti žľabu
Kartárik. Podchladeného pacienta záchranári ošetrili a transportovali do Tatranskej
Lomnice, kde ho prevzala do opatery RLP
z Kežmarku.		
(hzs)

•

Pomáhali leteckí záchranári

PP-121

Leteckí záchranári z Popradu leteli v piatok do Slovenského raja, kde ich pomoc
potreboval 13-ročný chlapec.
Počas zlaňovania Tomášovského výhľadu sa pošmykol a padal približne 10 metrov. Po
páde utrpel zlomeninu hornej a dolnej končatiny a niekoľko ďalších odrenín. Lekárka leteckých záchranárov mu zranenia ošetrila a následne bol pacient v stabilizovanom stave
letecky prevezený do popradskej nemocnice.				
(zuh)
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Futbalisti neudržali vedenie a opäť si zavarili

Futbalisti FK Poprad
odohrali v sobotu
v rámci 15. kola II.
ligy Východ posledný zápas na domácej
pôde v jesennej časti proti Liptovskému Mikulášu. Situáciu v prvej
postupovej šestke si pred zimnou
prestávkou skomplikovali ďalšou
prehrou.
Zbabraný domáci zápas so Spišskou Novou Vsou síce dokázali
Popradčania odčiniť minulý týždeň v Rimavskej Sobote, uplynulú
sobotu však opäť premrhali šancu
bodovať pred vlastným publikom,
keď v mrazivom počasí neustrážili
dvojgólové vedenie a nakoniec prehrali s Liptovským Mikulášom 2:3.
Cez víkend ich čaká posledné jesenné vystúpenie v Košiciach u lídra
z VSS. Cez zimu avizuje tréner FK
Poprad František Šturma zmeny

v kádri. Na jar majú pred sebou popradskí futbalisti už len dva dôležité
zápasy v rámci základnej časti, ktoré rozhodnú o tom, či budú bojovať
v skupine o postup alebo o záchranu. „Vstup do zápasu bol dobrý, strelili sme rýchle dva góly. Mali sme byť

na koni, ale opak bol pravdou. Zaspali sme a súper prevzal iniciatívu.
Zápas sme si prehrali sami a beriem
to na seba. V zime sa budeme musieť
rozlúčiť s viacerých starými a zahraničnými hráčmi,“ povedal po zápase
F. Šturma.

Výsledok: 15. kolo II. ligy Východ v sobotu 12. novembra FK
Poprad - MFK Tatran Liptovský
Mikuláš 2:3 (2:1), góly Popradu: 3.
Slavomír Kica, 16. Jozef Tropp.
Program: 16. kolo II. ligy Východ
v nedeľu 20. novembra o 13. hod. FC
VSS Košice - FK Poprad.
(ppv)

Tabuľka II. ligy - sk. Východ
S

B

1. VSS Košice

Z

15 12 2

V R P
1

21:6

38

2. Bardejov

15 9 1

5

26:16 28

3. Lokomotíva KE

15 8 2

5

30:20 26

4. L. Mikuláš

15 7 4

4

20:13 25

5. FK Poprad

15 5 7

3

21:14 22

6. Sp. N. Ves

15 7 0

8

27:30 21

7. Zvolen

15 5 5

5

24:19 20

8. Haniska

15 2 6

7

22:34 12

9. Lipany

15 2 3

10

10:33

9

10. R. Sobota

15 1 4

10

8:24

7

Kamzíci prekvapili a konečne zabrali naplno

Hokejistom HK Poprad
trénerská výmena počas reprezentačnej prestávky zjavne prospela.
Z obávaného dvojzápasu v Nitre a Košiciach
sa veľa bodov neočakávalo, no
kamzíci premiéru novému trénerskému tandemu osladili dvoma víťazstvami. Sériu zápasov na
súperových ihriskách ukončia Popradčania dnes v Martine.
Doma sa predstavia už v piatok

proti Banskej Bystrici.
Výsledky: 18. kolo v piatok 11.
novembra HK Nitra - HK Poprad
2:5 (0:3, 2:0, 0:2), góly Popradu:
6. Peter Lichanec (A. Štrauch, J.
Semorád), 8. Andreas Štrauch (P.
Lichanec, M. Krempaský), 15. Branislav Rapáč (T. Troliga, M. Kurali), 43. Martin Krempaský (P. Lichanec), 60. Marek Zagrapan (A.
Lapšanský), 19. kolo v nedeľu 13.
novembra HC Košice - HK Poprad
1:2 (1:0, 0:0, 0:2), góly Popradu:

Futbalistky majú jeseň za sebou
V nedeľu odohral ženský tím FK
Poprad posledný jesenný zápas základnej časti II. ligy Východ sk. C.
Bola to domáca dohrávka 4. kola
proti Humennému, kde si dievčatá
schuti zastrieľali.
Popradčanky zdolali Humenné,
ktoré pricestovalo pod Tatry s výrazne oslabeným kádrom, vysoko
12:0 a zimovať budú
na štvrtom mieste so
ziskom 14 bodov za
štyri víťazstvá, dve
remízy a štyri prehry,
so skóre 33:13. „Uhrali sme na záver dobrý
výsledok. Som spokojný s tým, že dievčatá
si schuti zahrali, ukázali kolektívny výkon
a dopriali góly jedna
druhej. Dievčatá na
jeseň očakávali ešte
lepšie umiestnenie, ale
je pravdou, že prípra-

va nebola dokonalá. Niektoré hráčky
chodili do práce a nebolo nás dosť.
V zime sa budeme snažiť naháňať
hlavne kondičku. Verím, že sa dostaneme do telocvične a odohráme nejaké prípravné zápasy. Partia ostáva
pokope a možno káder ešte doplníme,“ zhodnotil tréner ženského tímu
FK Poprad Ján Mlynár.
(ppv)

51. Adam Lapšanský (J. Brejčák, K.
Henderson), 58. Peter Lichanec (E.
Bagin, B. Rapáč).
Program: 20. kolo v stredu 16.
novembra o 18. hod. MHC Martin
- HK Poprad, 21. kolo v piatok 18.
novembra o 17. hod. HK Poprad HC ´05 iClinic Banská Bystrica,
22. kolo v nedeľu 20. novembra o 17.
hod. MHk 32 Liptovský Mikuláš HK Poprad, vložený zápas 22. kola
v utorok 22. novembra o 17. hod. HK
Poprad - HK Orange 20.
(ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
Vp Pp P

Skóre

B

1. B. Bystrica

21 14

Z

V

3

1

3

84:40

49

2. Košice

20 11

4

1

4

78:43

42

3. Nitra

19 10

1

3

5

68:56

35

4. Žilina

20 9

2

2

7

70:59

33

5. L. Mikuláš

20 8

2

2

8

54:59

30

6. Zvolen

20 8

1

1

10

57:73

27

7. Martin

16 8

0

2

6

48:49

26

8. Trenčín

21 6

2

4

9

53:59

26

9. N. Zámky

20 5

3

4

8

49:54

25

10. HK Poprad 20 5

3

1

11

44:62

22

11. SR 20

0

0

14

14:65

3

15 1

BAM Poprad

Basketbalistky BAM
Poprad prehrali v sobotu v rámci 9. extraligového kola v Košiciach s Good Angels
vysoko 29:105. O dva týždne pocestujú do Šamorína.
Výsledok: 9. kolo Extraligy žien
v sobotu 12. novembra Good Angels Košice - BAM Poprad 105:29
(33:7, 29:16, 25:4, 18:2), najviac
bodov BAMP: Zuzana Ivančáková - 9.		
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. Piešťany

8/0

100

2. GA Košice

8/1

88,89

3. Ružomberok

6/2

75

4. Šamorín

5/3

62,50

5. BAM Poprad

3/5

37,50

6. B. Bystrica

2/6

25

7. Nitra

2/6

25

8. Slovan BA

2/7

22,22

9. Cassovia KE

1/7

12,50

NOVÝ FLORBALOVÝ KLUB DETÍ

Sport Club For All zakladá úplne nový florbalový klub pre deti od 2.
ročníka ZŠ.
Nábor detí sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra od 10. do 12. hod. v telocvični Gymnázia Kukučínova. Záujemcovia o tento rozvíjajúci sa šport si
musia so sebou priniesť športové oblečenie a „florbalku“, ktorú klub aj požičia. Bližšie informácie na t. č. 0918 070 328.			 (ppp)

www.noviny-poprad.sk

16. 11. 2016

Strana 11

Medailový Shihan v Tvrdošíne Október patril popradskému džudu

Vyše štyristo štartujúcich sa začiatkom novembra stretlo na 19.
ročníku Trstenského pohára v karate. Turnaj bol zároveň prvým kolom
Stredoslovenského pohára mládeže
pre sezónu 2016/2017 a otvorenými
Majstrovstvami Stredoslovenského
zväzu karate mladších dorastencov,
kadetov a juniorov pre rok 2016.
Karate klub Shihan Poprad ukázal svoju silu a vybojoval množstvo
cenných kovov. V súbornom cvičení kata vybojoval Benjamín Hyben medzi 6-7 ročnými chlapcami
- začiatočníkmi striebro. Veronika
Jalowiczorová medzi ml. žiačkami
vybojovala zlato a medzi st. žiačkami Simona Bednarčíková striebro.
Martin Stříž získal medzi st. žiakmi začiatočníkmi bronz. Kategóriu kata
uzavreli Vanesa Jankurová (na foto
druhá zľava) v kategórii ml. dorasteniek a Samuel Bednarčík medzi kadetmi. Obaja vybojovali vo svojich
kategóriách titul Majster Stredoslo-

venského zväzu karate pre rok 2016.
V športovom zápase kumite pridala
zlato do zbierky medzi ml. žiačkami
do 28 kg Veronika Jalowiczorová.
Strieborné skončili medzi st. žiačkami
Ema Zacharová v kategórií do 35 kg
a Barbora Glatzová do 40 kg. Ďalšie
zlato a majstrovský titul do popradského tábora vybojoval medzi ml. dorastencami do 50 kg Marko Jalowiczor. Adam Chudík skončil v kategórií
do 45 kg bronzový. Rovnako bronzová skončila aj Slavomíra Špaková
medzi ml. dorastenkami nad 50 kg.
Zlato a ďalší majstrovský titul vybojovala medzi ml. dorastenkami do 50
kg Kristína Tapferová. Medzi kadetmi
do 52 kg bol Igor Hauser strieborný.
Posledný titul a zlatú medailu pre
popradské farby vybojovala medzi
kadetkami nad 54 kg Monika Pekarčíková. V súťaži klubov sa Shihanisti
po prvom kole usadili na štvrtom
mieste za prvou Prievidzou, Žiarom
nad Hronom a Nitrou.
(jgz)

Bowling Tour mesta Poprad

V stredu 9. novembra sa stretli už štvrtýkrát priaznivci Bowling Tour
mesta Poprad 2016/2017. Turnaj sa odohral v dvoch rundách a zúčastnilo
sa ho 31 hráčov.
V skupine A sa najviac darilo Vladimírovi Pavlikovskému, ktorý vyhral základnú časť výkonom 1270 s priemerom 211,67. Vo vyrovnanom finále sa
stretol s Jánom Petrasom, ktorý sa napokon stal celkovým víťazom tejto skupiny výkonom 236 a s celkovým priemerom 201,25.
V skupine B sa víťazom kvalifikácie stal Dušan Evinic výkonom 1137 s priemerom 189,5. Vo finále narazil na Antona Paločka, ktorý sa tešil z celkového
triumfu výkonom 205 s celkovým priemerom 185,25.		
(luk)

Štyri súťaže, štyri dni plné stresu
a napätia, no hlavne štyri podujatia plné medailovej žatvy pre džudistický oddiel TJ Mladosť Poprad.
Začiatkom októbra sa konala medzinárodná veľká cena GRAND
PRIX JUDO v Považskej Bystrici. O
prvenstvo sa pobilo cez 500 džudistov z takmer celej Európy. V takejto
silnej konkurencii sa ukázalo, kde sa
nachádza popradské džudo. Najlepší
a najskúsenejší pretekári vybojovali
päť medailí. Najcennejší kov si odniesli dvaja - Ridvan Iseni a Diana
Chalachanová.
O týždeň neskôr boli Popradčania
pripravení na ďalšie dva medzinárodné turnaje. V polovici októbra sa

predstavili v českej Karvinej. S pocitom víťazstva sa vracalo až šesť zo
štrnástich džudistov - Jakub Lach,
Diana Chalachanová, Riki Iseni,
Zuzka Mikolajčíkova, Miška Vaculíkova a Miško Novotný.
V ten istý deň v sobotu sa trénerský tím rozdelil a pod vedením hlavného trénera Miroslava Franického
zastupoval TJ Mladosť na turnaji
v susednom Zakopanom. Prvým
miestom sa zaskvel Tobias Greňa.
O ďalší týždeň neskôr sa v Bardejove konali Majstrovstvá Slovenska dorastencov. Mladí Popradčania mali
stopercentnú bilanciu. Zo šiestich
zúčastnených to bolo šesť medailí,
chýbala však zlatá.		
(mif)

V Žiline sa v sobotu konalo záverečné 6. kolo Olympiády Sever žiakov a žiačok
v jude. Judo klub Poprad získal opäť cenné kovy: Adamko Jacák - 1. miesto
v kat. mini do 34 kg (víťaz celkového hodnotenia pretekárov za rok 2016
a tiež najúspešnejší pretekár klubu), Natália Štefániková - 2. miesto (do 36
kg), Michal Litvín - 3. miesto (kat. ml. žiakov do 46 kg), Nikola Štefániková - 2. miesto (kat. dorasteniek do 73 kg).
FOTO - archív JK Poprad

Krátko zo športu

týždeň v stredu sa zápas•mi MINULÝ
skupiny A rozbehli obvodné kolá

vo futsale žiakov základných škôl. Do
okresného finále postúpila ZŠ vo Veľkej, ktorá nestratila ani bod a triumfovala s celkovým skóre 17:0. Druhá
skončila ZŠ Štrba, za ňou ZŠ Komenského Svit a posledné miesto obsadila
ZŠ Sp. Teplica.
V SOBOTU 12. novembra zvíťazili
Popradské hokejistky v domácom zápase 4. kola celoslovenskej fázy základnej časti Extraligy žien nad Šarišankou
Prešov 4:1. Vo štvrtok 17. novembra
cestujú do Zvolena, doma sa predstavia v nedeľu 20. novembra o 17.45 hod.
proti poľskej Krynici.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
prehrali minulý týždeň v stredu v Komárne 62:95. V sobotu si napravili chuť
víťazstvom nad Nitrou v pomere 84:76.
V sobotu 19. novembra privítajú v Iskra Aréne o 18. hod. Lučenec a v stredu

•

•

23. novembra v tom istom čase aj Levických Patriotov.
NA kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji Jerichow Cup 2016
v Dánsku obsadili basketbalistky BAM
Poprad do 12 rokov 2. miesto, dievčatá
do 14 rokov skončili na treťom mieste
a družstvo do 16 rokov sa umiestnilo
na 5. mieste.
CENTRAL karate klub Poprad sa v
sobotu 12. novembra 2016 v Košiciach
zúčastnil na 1. kole žiackej ligy v karate, kde si vybojoval spolu 13 medailí.
Súťaž začala disciplínou karate agility,
kde sa v kategórii dievčat na prvých
miestach umiestnili Linda a Laura
Klempové. V kategórii kata mladšie
žiačky súperkam šancu nedala Ina Paľová a suverénne si vybojovala zlato. V
kategórii kata družstvá kadetky v zložení Zoja Paľová, Zuzana Nedoroščíková a Nikola Bušovská si do Popradu
odniesli zlatú medailu.
(ppv)

•

•
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Balíčky v predaji na aqua
pokladniach, alebo shop.aquacity.sk

BALÍČKY SÚ V PREDAJI NA POKLADNIACH V AQUACITY POPRAD ALEBO ONLINE CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD.
PLATNOSŤ POUKAZOV JE DO 31.3.2017. DARČEKOVÉ BALÍČKY NIE JE MOŽNÉ VYUŽIŤ V DEŇ ZAKÚPENIA.
AQUAPARK POPRAD

ŠPORTOVÁ 1397/1

058 01 POPRAD

TEL.: +421 52 78 51 111

WWW.AQUACITY.SK/VIANOCE

INFO@AQUACITY.SK
PP-140

