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Aj popradskí vodiči sa učia striedavo radiť

Dopravné značenie sa časom
mení a dopĺňa. Aj v Poprade pribúdajú značky, ktoré sú v západných
krajinách už dávno samozrejmosťou. Už dlhé mesiace usmerňuje
vodičov na problémovom úseku
neďaleko zimného štadióna v Poprade stále ešte nová značka striedavé radenie C30, no o kolízne situácie tam aj tak nie je núdza.
„Na tomto úseku väčšinou riešime
tzv. „drobné ťukesy“. Už dlhší čas tu
máme osadené dopravné značenie
striedavé radenie C30, podobne ako na
križovatke pri Tescu, kde sa nám vodičov už podarilo naučiť striedavo radiť,“ rozhovoril sa riaditeľ Okresného
dopravného inšpektorátu v Poprade
Štefan Takáč a dodal: „Striedavé radenie sa umiestňuje tam, kde potrebujeme zvýšiť plynulosť cestnej premávky.
Význam tohto značenia je v miestach,
kde sú dva jazdné pruhy, z toho jeden
končí a druhý pokračuje ako priebežný.
Vodič, ktorý prechádza v priebežnom
jazdnom pruhu je povinný umožniť
plynulý prejazd vodičovi, ktorému
jazdný pruh končí a dáva znamenie

o zmene smeru jazdy. Takýto vodič
zároveň nesmie ohroziť vodiča idúceho
za ním. Veľakrát toto striedavé radenie
vodiči nerešpektujú alebo nevyužívajú,
pritom je to klasická „zipsovitá“ jazda.
Ak takáto značka osadená nie je, tak
vodiči jazdiaci v priebežnom jazdnom
pruhu majú prednosť, ale je to vždy
o tolerancii a dohode.“
Na podobné úseky dopravní policajti často dohliadajú a vodičov neustále

usmerňujú, aby si na takéto značenia
zvykli. „Príde však aj čas, kedy boli vodiči vychovávaní už dosť a musí nastúpiť takzvaná represia. Vodič, ktorý neumožňuje striedavé radenie môže byť
pokutovaný sumou 50 eur,“ upozornil
Š. Takáč. Podľa neho vznikajú najčastejšie kolízie v smere z Popradu do
Kežmarku a pri tejto príležitosti zdôraznil aj ďalšiu významnú chybu, ktorej sa vodiči dopúšťajú. „Rád by som

dal do povedomia paragraf 20/3 zákona č. 8 z roku 2009, a to je jazda cez
križovatku. Pokiaľ vodič cez ňu nemôže prejsť plynulo, tak nemôže do nej ani
vojsť. Výnimka platí len vtedy, ak dáva
prednosť chodcom, alebo oprotiidúcim
vozidlám. Za porušenie tohto predpisu
hrozí vodičom taktiež pokuta vo výške
50 eur. Problémovým je najmä úsek na
križovatke Ulice Štefánikovej s výjazdom od Tatravagónky.“
(ppv)

Poprad pripravuje medzinárodnú súťaž na rekonštrukciu centra mesta

Mesto Poprad pripravuje
medzinárodnú architektonickú súťaž na rekonštrukciu centra mesta. Vzhľadom
na očakávanú komplexnosť
riešenia, ktorého súčasťou
by okrem samotného Námestia sv. Egídia mali byť
aj priľahlé ulice, chce samospráva pripraviť podklady
mimoriadne dôkladne.
Osobitný prístup si súťaž
vyžaduje aj z dôvodu členitosti
námestia a jeho rozličnosti v
prevládajúcich funkciách využitia. „Mesto si preveruje využitie jednotlivých častí námestia a
postupne fixuje zadanie pre sú-

ťaž. Práve z tohto dôvodu
sme sa rozhodli zosumarizovať všetky podklady formou drobných štúdií, ktoré nám preukážu najlepšie
možné riešenia v určitých
smeroch - využitie vody,
použitie rôznych prvkov
drobnej architektúry, riešenie oddychových zón a
podobne. Po vyhodnotení
týchto štúdií budú všetky
získané poznatky implementované do súťažných podmienok.
Samotná súťaž by mala byť
dvojkolová, do druhého kola by
mali postúpiť tie návrhy, ktoré
ponúknu najlepšie čiastkové

riešenia. V druhom kole tak
budú súťažiaci mať možnosť
to najlepšie uplatniť do svojich návrhov. Takýto postup sa
uplatňuje pri výnimočných a
náročných riešeniach,“ infor-

moval vedúci odboru urbanizmu a priestorového
plánovania MsÚ Ľuboslav Mlynarčík.
Centrum mesta predstavuje priestor, v ktorom
je potrebné súťažou riešiť
viacero funkcií a potrieb
jednotlivých záujmových
skupín. „Občanov, ktorí
tvrdia, že tam nemajú
možnosť zaujímavo tráviť
voľný čas, obchodníkov, ktorých
trápi málo ľudí v centre mesta,
podnikateľov, ktorí hovoria o
problémoch s parkovaním, terasami či iným využívaním verejného priestranstva,“ doplnil

Ľ. Mlynarčík.
„Mesto nechce direktívne
rozhodnúť a povedať - bude to
takto. Chceme nájsť také riešenie, ktoré bude vyhovovať väčšine. Chceme, aby bolo možné
v centre mesta použiť čo najviac najlepších možných riešení, ktoré vzídu z medzinárodnej súťaže,“ uviedol primátor
Popradu Jozef Švagerko.
Všetky podmienky a podklady chce mať mesto skompletizované do konca roka
tak, aby ich mohla odsúhlasiť
Rada pre priestorové plánovanie a komisia výstavby pri MsZ.
(mag)
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Stručne

ODOVZDÁVANIE Janského plakiet za viacnásobné darovanie krvi
darcom z okresov Poprad a Kežmarok organizuje územný spolok Slovenského Červeného kríža dnes 22.
novembra o 15. hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade.
DEVÄŤ nemocníc z východného
Slovenska uspelo vo výzve Ministerstva zdravotníctva SR o možnosť čerpať peniaze z eurofondov. Najvyššiu
sumu vo výške takmer 7,4 mil. eur
získala Nemocnica Poprad. Investuje
ju do vytvorenia urgentného príjmu
II. typu - akútneho nemocničného
pracoviska. Bude poskytovať vysokošpecializovanú neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s
polytraumou (zranením viacerých
orgánov).
KATARÍNSKA zábava - kultúrno-zábavné stretnutie členov a priateľov Klubu Sobotčanov sa uskutoční
v sobotu 25. novembra od 19. hod.
v divadelnej sále v Spišskej Sobote.
Hrať bude hudobná skupina Jožka
Tomečka, vystúpi DFS Venček, pripravené sú súťaže aj tombola.
PRVÝ ročník Lego master builder
sa uskutoční v sobotu 25. novembra
od 10. do 16. hod. v Legovni na Popradskom nábreží 17. Súťažiť budú
deti od 6 do 9 a od 10 do 13 rokov.
ADVENTNÉ hudobno-poetické
stretnutie s básnikom Vladom Vaľkom a hudobníkom Vincentom Jašom sa uskutoční 29. novembra o 18.
hod. v kníhkupectve Christiania.
v Kine Tatran sa 24. až 26. novembra skutoční seminár dramaturgov filmových klubov na Slovensku
určený aj verejnosti. Tri dni budú
plné filmových noviniek a predpremiér, doplnené o odborné prednášky
a zaujímavých hostí. Bližšie informácie priamo v kine Tatran alebo
v Mestskej informačnej kancelárii.
MISS Supranational 2017, svetová
súťaž krásy so zastúpením takmer 90
krajín sveta, sa po úspešnom minulom ročníku opäť koná v Poľsku a na
Slovensku. V týchto dňoch pricestovali na predfinálové sústredenie finalistky tejto súťaže do Vysokých Tatier
do hotela Horizont Resort. Finále sa
uskutoční 1. decembra 2017 v kúpeľnom meste Krynica Zdrój.
V PONDELOK 27. novembra
o 19. hod. v kine Tatran osobne uvedie známa slovenská herečka Zuzana
Kronerová oscarový film Obchod na
korze, ktorý bol zdigitalizovaný.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení
nízkeho napätia.		
(ppš)
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Do otvorenia novej expozície už veľa nechýba

Rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia Podtatranského múzea v Poprade sa postupne blíži k
záveru. Ešte síce nie je jasný presný
termín otvorenia po rekonštrukcii
interiéru, ale stane sa tak čoskoro.
Vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková (na foto hore vľavo) na
kontrolnom dni v múzeu, ktorý sa
týkal aj rekonštrukcie areálu, minulý
utorok povedala: „Nie je veľmi šťastné, aby bolo múzeum takú dlhú dobu
zatvorené (približne 2,5 roka), ale aj
po dnešku je pred nami ešte veľa práce. Nie som si istá, že sa nám podarí
dodržať avizovaný termín pred Vianocami. Radšej treba počkať nejaký
mesiac, aby bolo všetko ako má byť.“
Pri prehliadke rekonštrukčných prác
podotkla, že sa jej veľmi páčia vitríny,
ktoré sú urobené profesionálne a na
mieru. Pripomienky mala k deliacim

panelom.
Rekonštrukcia
druhého
podlažia
Podtatranského múzea si doteraz vyžiadala približne 150
tisíc eur, komplexná
rekonštrukcia budovy, ktorú financoval
zriaďovateľ - PSK 2,5
mil. eur. Ďalšie väčšie peniaze bude ešte
treba na inštaláciu
hrobky kniežaťa z Popradu - Matejoviec, pre ktorú sú určené miestnosti
na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne múzea. Kraj mieni na
ňu dať toľko financií, koľko bude treba. Svojím dielom prispelo múzeu aj
mesto Poprad, keď poslanci schválili
na nové vitríny 50 tisíc eur.
Riaditeľka Podtatranského múzea
Magdaléna Bekessová skonštatovala: „Návštevníci očakávajú hrobku,
ale zanedlho budeme otvárať zatiaľ
len druhé nadzemné podlažie, kde
bude inštalovaná expozícia Poprad
a okolie v zrkadle vekov. Je venovaná
hlavne histórii mesta Poprad a jeho
najbližšieho okolia. Budú sa v nej nachádzať aj nové exponáty, ktoré neboli prezentované od druhej svetovej
vojny alebo sa reštaurovali. Máme už
zreštaurovaných napr. 16 historických
knižničných dokumentov. Časť z nich
bude vystavená, v súčasnosti prebieha reštaurácia ďalších exponátov ako
napr. olejomalieb zakladateľov popradskej papierne Cziserovcov. Máme
tiež zreštaurované niektoré mince, v

histórii múzea sme ešte numizmatickú
expozíciu nemali. Zaujímavá je napr.
i doteraz nevystavovaná krásna dverová mreža z pôvodnej Spišskej izby z
Veľkej a ďalšie.“ V skratke sa dá povedať, že na zrekonštruovanom 2. podlaží múzea bude zhromaždených sedem storočí až po dnešok. Autorom
architektonicko-výtvarného riešenia
expozície Poprad a okolie v zrkadle
vekov je Marek Ružinský, ktorý sa
vyjadril: „Riešenie je koncipované tak,
aby bola možná čo najväčšia variabilita v rámci deliacich priečok, panelov,
vitrín a pod. Vo veľkej miere sme akceptovali pôvodný pôdorys historickej
budovy múzea - „plášť“ si zachoval
svoju históriu a vo vnútrajšku sa odohráva príbeh, ktorý sa môže kedykoľvek obmieňať. Najpodstatnejšími
prvkami sú univerzálnosť, neutrálnosť, súčasnosť a veľká variabilnosť.“
Expozícia bude brať do úvahy všetky vekové kategórie návštevníkov
vrátane znevýhodnených skupín a
využívať najmodernejšie multimediálne technológie.		
(mar)

Aktuality z mesta priamo do mailu

Popradská samospráva umožňuje prostredníctvom
svojej oficiálnej webovej stránky www.poprad.sk získavať
najnovšie novinky z mesta formou Email hlásnika. Slúži
pre ďalšie skvalitnenie informovanosti o dianí v meste.
Zaregistrovaní používatelia takto dostanú aktuality z Popradu do svojho mailu. Informácie môžu dostávať z rôznych

oblastí, ktoré si zvolia pri registrácii na mestskej webovej
stránke, kde je uvedený postup zaregistrovania. Môžu to byť
údaje o kultúrnych či športových podujatiach, verejných
záležitostiach (zasadaniach, prijatých všeobecne záväzných nariadeniach), meteorologických výstrahách, informácie o odstávke dodávky vody, elektriny a pod. (ppm)

Hand made trh

Benefičné podujatie na pomoc Materskému centru Bambino v Poprade Predvianočný Hand made trh.
Organizuje ho MC Bambino v spolupráci s mestom Poprad pod záštitou primátora mesta Jozefa Švagerka v nedeľu
26. novembra od 10. do 18. hod. v popradskej Aréne. Príde viac ako 60 predajcov a výrobcov hand made výrobkov,
primátor s viceprimátorom budú piecť
palacinky, pre deti sú pripravené rôzne
atrakcie, občerstvenie aj pre dospelých
a vystúpenia rôznych športovcov a tanečníkov, ako 3al biketrial club Poprad,
Alimah Fusion a divadlo alchýmie,
Capoeira oxumare Poprad, Faerless
Poprad a tanečný klub Trend. (ppp)
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Aj popradskí žiaci dobrovoľne testujú svoje vedomosti

Práve dnes aj popradskí piataci skladajú testy počas národného Testovania 5. Každý
chce uspieť, každý chce
zistiť, v čom má ešte
medzery. Deviatakov
čaká monitor až v apríli, no minulý týždeň sa
mohli dobrovoľne otestovať, ako sú pripravení oni. Ponúka im to
projekt Komparo.
„Školy sa do tohto testovania môžu zapojiť dobrovoľne a túto možnosť
využívajú najmä preto,
že sa žiaci stretávajú s podobnými zadaniami, ako
pri samotnom Testovaní
5 a 9,“ uviedla vedúca
odboru školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová a dodala: „Ak chceme skontrolovať úroveň
niečoho, musíme to otestovať. Dôležité
je, aby bola skúška absolútne merateľná. Testovaním by sa nemali školy porovnávať. Každý rok majú triedy úplne
iné zloženie. Škole však môže takýto
test slúžiť na to, aby si urobila obraz
o svojom fungovaní. Ak sa pravidelne
deťom v testoch nedarí, tak je to signál,
že treba niečo v škole zmeniť.“
Na testovanie Komparo sme sa minulý týždeň vo štvrtok pozreli v ZŠ
s MŠ Komenského. „Toto testovanie
je zamerané na žiakov od piateho do
deviateho ročníka. Preverujú sa vedomosti hlavne z matematiky a zo
slovenského jazyka, ale ôsmaci majú
pridanú hodnotu každý druhý rok,
keď im pribudne buď geografia a biológia, alebo fyzika a dejepis, prípadne

a Majster Pavol je ná•zovPETER
výstavy akademického maliara
Petra Pollága, ktorú otvorili minulý
piatok v Galérii mesta Levoča a potrvá do 29. decembra 2017.

žien v Podskalke pozýva
•na ÚNIA
Vianočnú výstavu ručných prác

spojenú s predajom. Uskutoční sa v
piatok 24. novembra od 8. do 18.
hod. a v sobotu 25. novembra od 8.
do 14. hod. v miestnosti nad poštou
na prvom poschodí.

V DOME kultúry v Štrbe sa 24.
•novembra
predstavia herci Otto

Culka, Helena Krajčiová, Csongor
Kassai, Lenka Barilíková a Kamil
Mikulčík v divadelnom predstavení
s názvom Nevyliečiteľní.

všeobecnovzdelávacie predmety. Testy
prebiehajú formou anonymity, kde
majú žiaci pridelené kódy a na ich
základe si vedia s rodičmi cez internet
pozrieť výsledky,“ povedala zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ Komenského
Poprad Eva Bednárová. Podľa nej na
hodnotenie školy v tomto testovaní,
tým, že je dobrovoľné, chýba väčšia
vzorka žiakov. „V tomto roku absolvovalo testy len 25 deviatakov, čo je
asi polovica. V ôsmom ročníku sa do
projektu prihlásilo len desať žiakov
z päťdesiatich,“ spočítala. „Z môjho
pohľadu tam neboli ťažké príklady,
ale myslím si, že najväčší problém bol
v tom, že žiaci nečítali zadania s porozumením. Všetko si ešte raz preberieme aj na hodinách matematiky, či pri
doučovaní,“ prezradila učiteľka matematiky v ZŠ s MŠ Komenského Eva
Neupaverová.

Deviatakom ponúknutá možnosť
vyhovuje, pretože sa bez stresu vedia pripraviť na povinný test. „Takto
zistím, ako na tom som pred Monitorom. Nebolo to ťažké, ale museli sme
logicky premýšľať,“ povedala žiačka
9.B Emma Tomaľová. „Chcel som
vedieť, čo sa budem musieť doučiť.
Matematika mi celkom ide, problém
som mal so slovenčinou,“ priznal jej
spolužiak David Ertel. „Uvedomoval
som si, že je to pre mňa dôležité a mal
som aj trému. Boli tam aj chytáky, ale
väčšina úloh bola podobná s tými,
ktoré preberáme na hodinách,“ pridal sa Tomáš Bobák. „Niektoré úlohy boli náročnejšie a zistila som pri
nich, že som si neopakovala všetko
dostatočne. Do Monitoru je ešte čas,
takže budem pracovať na tom, aby
som sa zlepšila,“ uzavrela Tamara Skysľaková z 9.C.
(ppv)

Ustanovujúce zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Poprade
a mesto Poprad zvolávajú v rámci konania o pozemkových úpravách ustanovujúce zhromaždenie účastníkov
pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká.
Uskutoční sa v stredu 29. novembra o 15. hod. vo
veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Poprade. Prezentácia účastníkov bude od 14.30 do 15. hod. Na ustanovujúcom zhromaždení utvoria na obstaranie svojich

spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia.
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových
úprav v katastrálnom území Spišská Sobota bude vo
štvrtok 30. novembra o 15. hod. vo veľkej zasadacej
miestnosti na Mestskom úrade v Poprade. Prezentácia
bude pol hodiny pred začiatkom zhromaždenia.
(ppp)

Ľuďom bez domova pomáha prežiť popradskú zimu aj vojenský stan

V areáli Zariadenia sociálnych
služieb pre občanov bez prístrešia
na Levočskej ulici už stojí vojenský
stan.
„V súčasnosti v ňom pravidelne nachádza strechu nad hlavou v priemere
sedem bezdomovcov. Okrem možnosti prenocovať v stane môžu ľudia bez
vlastnej strechy nad hlavou využívať
všetky sociálne služby, ktoré poskytuje zariadenie. Ide nielen o stredisko
osobnej hygieny, ale aj služby práčov-

Krátke správy

ne, výdajne šatstva, môžu dostať teplú polievku,“ informovala vedúca
sociálneho odboru MsÚ v Poprade
Etela Lučivjanská. Mesto Poprad v zariadení vytvorilo tiež podmienky pre
OZ Korene, ktoré zabezpečuje distribúciu časopisov Notabene predajcom,
ktorí tak majú možnosť zvýšiť si príjem. Klienti majú možnosť tiež využiť
sociálne poradenstvo, pracovníci sociálneho odboru sú pripravení
pomôcť im v ich sociálnej situácii pri

vybavení dokladov, umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb či pri
zapojení sa do aktivačných prác organizovaných mestom.
Po celý rok vyhľadávajú pracovníci
sociálneho odboru MsÚ v Poprade
priamo v teréne ľudí bez strechy nad
hlavou a ponúkajú im možnosť využiť
služby zariadenia na Levočskej ulici.
Samospráva však nemá dosah na ľudí,
ktorí sa aj napriek tomu slobodne
rozhodnú pre „život na ulici“. (mag)

národný park osla•vujePIENINSKÝ
v tomto roku polstoročnicu.
Jeho príbeh sa začal ale už skôr,
keď bola v roku 1932 vyhlásená
Slovenská prírodná rezervácia v
Pieninách, vôbec prvé takéto niečo
v Európe. Pri príležitosti výročia sa
začiatkom novembra konala slávnostná konferencia, počas ktorej
minister životného prostredia SR
László Sólymos odovzdal ďakovné
listy bývalým a súčasným zamestnancom správy Pieninského národného parku.

2018 sa dôchodko•vý VvekROKU
predĺži o 63 dní, teda od 1.
januára 2018 je dôchodkový vek
stanovený na 62 rokov a 139 dní
pre poistencov narodených po 31.
decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. Vyplýva to
z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viac na
www.socpoist.sk.
ZION SPA LUXURY v Grand
•Hoteli
Kempinski na Štrbskom Ple-

se opäť zvíťazilo v kategórii Slovakia‘s Best Hotel Spa 2017 v rámci
ocenenia World Spa Awards. Stalo
sa tak najlepším hotelovým spa na
Slovensku. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo počas
gala večera 10. decembra v hoteli
JW Marriott Phu Quoc Emerald
Resort & Spa vo Vietname.
NADÁCIA pre deti Slovenska
•podporila
tento rok 17 projektov

zameraných na bezpečné športovanie detí a prevenciu detských úrazov v rámci grantového programu
Športujem rád a bezpečne. Výberová komisia dostala 106 žiadostí o
podporu, z ktorých odsúhlasila 17.
Medzi nimi je aj Združenie rodičov
pri materskej škole v Štrbe, ktoré
chce v rámci schváleného projektu
vybudovať detské ihrisko.
(ppš)
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PApiER PlAStY

PATRIA SEM noviny, časopisy, kancelársky
papier, reklamné letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly, papierové tašky.
V malom množstve aj papier s kancelárskymi
sponkami alebo skartovaný papier.

PATRIA SEM neznečistené stlačené alebo
zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové
a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén,
tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích
a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

SkLO KOvY

PATRIA SEM nevratné obaly zo skla z alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre,
tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo
patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

PATRIA SEM kovové obaly, konzervy, kovové
výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.
Odhadzujte ich podľa pokynov obce.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov,
napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.

SNAŽTE SA ODPAD NETVORIŤ VÔBEC.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte
ich do predajne. Trieďte odpad, oplatí sa to
ﬁnančne. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom
OZV ENVI – PAK.

ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 333 227 10
fax: +421 (0) 2 335 200 10

PRED VYHODENÍM
ZOŠLIAPNITE

www.envipak.sk
www.triedime.sk
PP-118

ENVI-plagat_Noviny_Poprad_205x275.indd 1

08/11/2017 17:17
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Seniori prednášali v knižnici

Okresná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Poprade tak ako
obyčajne, v jeden
z
novembrových
dní
zorganizovala
okresnú prehliadku
v umeleckom prednese seniorov z podtatranského regiónu.
Dôchodcovia z JDS
a z denných centier
sa opäť predviedli v
prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Je
to šanca prejaviť sa takýmto spôsobom a predniesť
pred publikom to, čo sa naučili, alebo im je blízke.
Predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poprade Ján Surmik
uviedol: „Seniori majú s prednášaním skúsenosti a vedia
precítiť to, čo literatúra, či už
poézia alebo próza ponúka.
Prednes pred publikom je pre
seniorov prejavom sebarealizácie a možno tak trochu
predchádzajú dôchodcovskej
rezignácii. Väčšinou sa neprezentujú inde, ako na dôchod-

covskej scéne. My sme kategória, ktorá sa teší sama sebe.“
JDS organizuje aj krajské
súťaže (v septembri to bola
krajská súťaž v prednese)
a celoslovenské súťaže (začiatkom októbra v Revúcej).
„Seniori, to je zvláštna kasta, nielenže sebe dokazujú,
na čo ešte majú, ale je to aj
cvičenie, tešia sa, že to ešte
dokážu. Postaviť sa pred publikum potrebuje aj úprimné
odkonzultovanie s niekým,
aby mi povedal, máš na to,
ale toto musíš zlepšiť a pod.,“
dodal J. Surmik.

Dôchodcovia sa častokrát
pokúšajú byť aj autormi
predneseného diela. Jednou
z odvážnych dôchodkýň je
Ružena Janiglošová (na foto
v hornom rade uprostred),
ktorá sa s divákmi podelila o vlastnú úsmevnú prózu o starnutí. „Píšem od
mladosti, a príležitostne sa
s mojimi dielkami podelím
s publikom. Človek sa musí
ventilovať pri dobrých aj pri
ťažkých chvíľach. Je mi potešením, keď môžem ľudí pobaviť, keď sa stotožnia s mojimi myšlienkami.“
(kpa)

Prešovský kraj získal dve ceny v Zlatom erbe

Prešovský samosprávny kraj si minulý
týždeň z vyhodnotenia súťaže ZlatyErb.
sk 2017 odniesol dve ceny - za Najlepšiu
stránku samosprávneho kraja a špeciálnu
cenu za Najlepšiu bezbariérovú stránku
samospráv. Do súťaže sa zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 63 kritérií v
11 kategóriách.
Víťazom kategórie Najlepšia stránka obcí

sa stala obec Jaslovské Bohunice, v kategórii
mestá a mestské časti bol najlepšou stránkou web Bratislavy, ktorá získala aj hlavnú
cenu súťaže Grand Prix eSlovensko. Tým
získala i nomináciu do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award.
Súťaž Zlatý erb vyhlasuje od roku 2004Unia
miest Slovenska a občianske združenie eSlovensko.				 (ftz)

Obchodná akadémia chce uspieť
v projekte Euroscola 2018

Projekt Informačnej kancelárie EP na Slovensku
Euroscola sa teší veľkému
záujmu zo strany študentov nielen zo Slovenska.
Mladí ľudia sa oboznamujú
s fungovaním EP, diskutujú
o aktuálnych problémoch a
uvedomujú si potrebu učiť
sa cudzie jazyky.
Samotnej návšteve EP
však predchádza množstvo
aktivít. Pripravili sme si zaujímavé podujatia pre rôzne
vekové kategórie, v ktorých
hlavnou témou bola Európska únia. Pozvali sme zaujímavých hostí, diskutovali
o kvalite potravín so zástup-

cami firiem.
Z tém, ktoré vyhlásila
IKEP, nás najviac oslovila
téma Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 - oslava rozmanitosti a bohatstva
európskeho dedičstva. Navštívili sme Sereď, Oponice,
Brodzany, Uhrovec. Chystáme sa do Levoče a Spišského
Podhradia.
V Seredi sme hľadali korene extrémizmu, v Oponiciach nás oslovila najkrajšia
interiérová Aponiho knižnica. V Brodzanoch nás upútal
príbeh Natálie von Oldenburg, ktorá zveľadila rodinný
majetok a ľudia v okolí ob-

divovali jej šľachetné srdce,
znalosť jazykov, maliarske
umenie. Postavila dve továrne, založila nemocnicu,
zriadila školu, poštu, nacvičovala divadlo. Realizovala
dožinky a majálesy.
Na otázky týkajúce sa jadra
EÚ nám odpovedal europoslanec Ivan Štefanec.
Ďakujeme všetkým, ktorí
nám boli ochotní pomôcť.
Veríme, že so svojím projektom a aktivitami uspejeme
a v roku 2018 sa ocitneme na
rokovaní EP v Štrasburgu.
Gabriela Štupáková,
žiačka III. D triedy
OA Poprad

Beseda s policajtom

K žiakom hospitalizovaným na detskom
oddelení v Nemocnici
Poprad prišiel minulú stredu na pozvanie
riaditeľky ZŠ s MŠ pri
ZZ v Dolnom Smokovci Márie Veselovskej
príslušník
Mestskej
polície v Poprade, koordinátor preventívnej
činnosti Martin Jakub.
Témou besedy bola
ochrana detí pred drogami a vplyv narkotík na
organizmus človeka. Prednášajúci poukázal na to, že
drogy nikdy nie sú riešením životnej situácie. Mladí
ľudia väčšinou siahajú po
droge zo zvedavosti, z nudy,
pod vplyvom okolia alebo
v ich užívaní dokážu vidieť
riešenie svojich problémov.
Žiaci sa dozvedeli, do akých
skupín sa drogy delia a následne sa zoznámili s ich
krátkodobým a dlhodobým
účinkom. M. Jakub ozrejmil
žiakom ako drogy menia
emócie, aký majú vplyv na
myseľ a ako dlhodobé experimentovanie s nimi dokáže
zmeniť správanie a intelekt
človeka. Upozornil na to, že
po možnom prvotnom príjemnom pocite prichádza
úzkosť a snaha nadobudnúť

KINO TATRAN
23. novembra o 19. hod.
ZÁHRADNÍCTO:
NÁPADNÍK
CZ / SK / PL, tragikomédia,
česká verzia, MP12
Tretí diel rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi,
poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom.
Vstupné: 5 €
26. november o 16. hod.
EARTH: DEŇ NA
ZÁZRAČNEJ PLANÉTE
UK, dokumentárny / rodinný,
95 min., dabing, MP
Počas jedného dňa budete
putovať spolu so slnkom od
najvyšších hôr k najvzdialenejším ostrovom, z hĺbok
exotickej džungle až do labyrintov veľkomiest. Vstupné: 5
€ / 4,50 € deti
26. novembra o 19. hod
WIND RIVER
USA, mysteriózny / krimi /
triler, 107 min., titulky, MP15
Stopár Cory objaví uprostred

drogu znova. A vzniká až
závislosť. Zdôraznil, že ani
užívanie ľahkých drog nebýva bez následkov na organizmus a upozornil, že závislosť
na drogách častokrát súvisí aj
s kriminalitou mladých ľudí.
Nasledovala diskusia, v ktorej
odpovedal na otázky žiakov.
Bolo ich neúrekom. Problém
so závislosťou na návykových
látkach každého druhu sa
nedá odignorovať, preto je
dôležité zaujímavo vysvetliť
deťom problematiku drog,
čo môže v budúcnosti dopomôcť k odradeniu od ich skúšania alebo užívania.
Beseda sa uskutočnila aj
vďaka ústretovému prístupu
primárky detského oddelenia Nemocnice Poprad Beáty
Šoltýsovej, ktorej patrí poďakovanie.
Eva Lecová
zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo indiánskeho dievčaťa. Divácka cena MFF Karl.
Vary 2017 a Najlepšia réžia
Cannes 2017. Vstupné: 5 €
27. novembra o 13.30 hod.
ČIARA - PRE SENIOROV
SK/UA, triler, 113 min., slovenská verzia, MP15
Najúspešnejší film tohto roka
v hlavných úlohách s E. Vášáryovou, T. Maštalírom, Z.
Fialovou a A. Hrycom.
Vstupné: 2 €
27. novembra o 19. hod.
OBCHOD NA KORZE
- PROJEKT 10O
- FILM OSOBNE UVEDIE
Z. KRONEROVÁ
SK/CZ, dráma, 128 min., slovenská verzia, MP15, FK
Oscarový Obchod na korze sa
v digitalizovanej podobe vracia na plátna kín.
Vstupné: 4 € / 2 € s preukazom FK
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
V novembri si pripomíname:

Týždeň s mestskou políciou

UTOROK 14. novem•braVpopoludní
oznámila oko-

hmôt bez zaplatenia. Podľa
záberov z bezpečnostnej kamery bol zákazník odhalený
a zistilo sa, že nezaplatil omylom. Vrátil sa na čerpaciu stanicu a za tankovanie zaplatil.
VO ŠTVRTOK 16. novembra popoludní bolo na linku
159 oznámené, že pri opustenej budove bývalej predajne
vozidiel sa nachádzajú osoby, ktoré farebným sprejom
striekajú po fasáde budovy.
Hliadka MsP Poprad na mieste zadržala tri osoby. Z protiprávneho konania boli podozriví dvaja 9-roční a jeden
11-ročný chlapec z Popradu.

130 rokov od narodenia
správcu parku Alfréda RAABA (*1887 Matejovce - †1938
Budapešť).
Bol správcom Krompecherovho parku a celého Krompecherovho hospodárstva vo
Veľkej, zakladateľom Popradsko-Velickej banky, cirkevným inšpektorom, veliteľom
hasičov (1921 - 1945) a aktívne sa zapájal do činnosti Tatranského múzea vo Veľkej.
60 rokov od úmrtia kňaza
Gustáva E. FÁBRYHO (*12.
4. 1890 - †15. 11. 1957 Matejovce).
Bol evanjelickým a. v. farárom v Matejovciach v roku
1931 až do 15. 11. 1957. Od
roku 1939 po náhlej smrti
sobotského kňaza pôsobil
aj v Spišskej Sobote. Keďže
so svojím cirkevným zborom dobrovoľne uznal právo
Slovenskej evanjelickej a. v.
cirkvi, služby Božie vykonával
v slovenskom jazyku a počas
2. svetovej vojny sa nacionalisticky neexponoval. Bol ponechaný v duchovnej službe
aj po roku 1945. Okolo tohto
roku pôsobil okrem Matejoviec aj vo Veľkom Slavkove,
Mlynici, Novej Lesnej, Starej
Lesnej, Veľkej Lomnici a v
Huncovciach.
70 rokov od úmrtia lekárnika PhMr. Gustáva
SCHRÉTERA (*1903 †1947, pochovaný vo Veľkej).
Majiteľ lekárne U Pelikána
vo Veľkej, ktorý bol na zákla-

de udania vyvezený do Ruska,
hneď po oslobodení. Pokúšal
sa už od roku 1938 preložiť
lekáreň do Svitu. „Vo Veľkej
lekáreň upadá, pretože z Veľkej sa vysťahovali lekári tu
obľúbení, a preto velické obyvateľstvo väčšinou navštevuje
lekárov v Poprade, kde si už
nakúpia aj lieky...“ Zo zajatia
sa pravdepodobne nevrátil.
340 rokov od úmrtia kňaza a učiteľa Juraja STRAKOCIUSA (Strakoczy) (*Banská
Bystrica - †1677 Lipsko, Nemecko).
Pochádzal z Banskej Bystrice. Najvyššie humanitné
vzdelanie získal na gymnáziu
v Prešove. V Spišskej Sobote
pôsobil ako učiteľ v rokoch
1665 - 1671. 21. apríla 1671
sa stal farárom. Zomrel vo
vyhnanstve v Lipsku, kde nad
jeho hrobom prehovoril Juraj
Lani.
450 rokov od úmrtia kňaza
Antona TOPERCZERA (Topercer, Topperczer) (+1567
Veľká).
Spočiatku bol silným katolíkom. Pôsobil ako učiteľ
v Mlynici. Jeho myšlienky
ovplyvnil Leudischer a stal sa
evanjelický učiteľom. V roku
1565 si kúpil dom vo Veľkej
a žil tu do svojej smrti. Bol
pravdepodobne prvým evanjelickým farárom v Poprade,
kňazom a seniorom Bratstva
24 spišských miest (1545 1552).
Zuzana Kollárová

Jedna z najúspešnejších
slovenských
divadelných
hier Na koho to slovo padne postavená na pätici oduševnených výkonov príde
na pódium popradského
Domu kultúry! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián
Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa v piatok
24. novembra predstavia v
grotesknom príbehu piatich indivíduí uzavretých v
jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Kto
ho má, ten má moc. Avšak
každý má o nej svoju vlastnú predstavu. Predstavenie,
ktoré sa môže pýšiť cenou
DOSKY ako Objav sezóny,
vypáli jeden gag za druhým.
Hru Na koho to slovo
padne hrávate roky a patrí k
najobľúbenejším. V čom je
čaro tejto hry, že jej Slováci

Na koho to slovo padne je nadčasová a stále aktuálna hra

ostali verní aj po rokoch?
Róbert Jakab: „To by bola
skôr otázka na našich divákov. V januári to bude dvadsať rokov, čo hráme túto hru.
Začiatok siaha na naše štúdium na Vysokej škole múzických umení, kde sme túto
hru naskúšali s režisérom
Petrom Mankoveckým. Sprevádza nás od začiatku našej
profesionálnej kariéry a odvtedy sa nám veľmi primkla
k srdcu. A je veľkým šťastím,
že Vlado Čierny ju zobral do
Astorky, pretože tak môže žiť
ďalej. Táto hra je pre nás veľmi
špecifická v tom, ako blízko k
nám má. Z hľadiska témy, že
v hre koluje zbraň a stále má v
rukách moc nejaký iný prototyp človeka si myslím, že bude
aktuálna stále. Keď bol jej

loidúca hliadke MsP Poprad
počas kontroly verejného poriadku v predstaničnom parku, že v budove železničnej
stanice sa nachádza muž, ktorý má príznaky epileptického
záchvatu. Išlo o 32-ročného
muža zo Spišskej Belej, ktorý
bol privolanou sanitkou prevezený do nemocnice.
V STREDU 15. novembra
popoludní požiadala mestských policajtov o pomoc obsluha čerpacej stanice, odkiaľ
jeden zo zákazníkov odišiel
po natankovaní pohonných

•

•

•

Policajné správy

VO veci zločinu krádeže spáchaného v súbehu s prečinom
porušovania domovej slobody začal minulý týždeň trestné stíhanie vyšetrovateľ OR PZ v Poprade. K uvedeným skutkom došlo na Baníckej ulici v Poprade, v dobe od 23. októbra do 13.
novembra. Doposiaľ neznámy páchateľ 35-ročnej majiteľke na
pivnici odstránil zámok a odcudzil horský dámsky bicykel i
priamočiaru pílu. Majiteľke vznikla škoda vo výške 360 eur.
POPRADSKÝ okresný vyšetrovateľ začal minulý týždeň
trestné stíhanie za zločin krádeže, ku ktorej došlo v pondelok 13. novembra krátko pred 12-tou hodinou, na parkovisku
pred jedným z obchodných domov v Poprade. Zatiaľ neznámy páchateľ na dodávke vypáčil zámok na strane spolujazdca
a z podlahy medzi sedadlami ukradol peňaženku, v ktorej bola
finančná hotovosť vo výške takmer 2 400 eur.
POČAS uplynulého víkendu neznámy páchateľ v Poprade rozkradol osobné auta Audi A4 combi. Zlodej prekonal zámok dverí
a z interiéru odcudzil voľné položené demontované predné svetlo,
demontoval a odcudzil navigačný systém s plastovými krytmi,
prístrojovú dosku s budíkmi, ovládanie klimatizácie, riadiacu jednotku a zosilňovač audiosústavy. Z vozidla taktiež demontoval a
odcudzil tri originál hliníkové kolesá so zimnými pneumatikami.
Majiteľovi auta vznikla škoda vo výške približne 4 800 eur. (krp)

•
•

maďarský autor Gábor Görgey na 200. repríze, tak nám
povedal, že sa veľmi teší, že sa
jeho hra prekladá do rôznych
jazykov a že je o ňu záujem.
Ale že je z toho zároveň aj trochu smutný, pretože jej téma
je taký smiech cez slzy.“
Hru ste naštudovali ešte
ako študenti. Ako ste sa k
nej dostali?
R. J.: „K tejto hre sme sa
dostali náhodou. Ďuro Kemka ešte predtým robil a hral v
Martinskom divadle, kde sa
hrávala hra Ide Pešek okolo.
Jemu sa to veľmi páčilo, tak
to doniesol Petrovi Mankoveckému, ktorý bol v tom
čase doktorantom na škole. A
potom to už bolo vybavené.“
Keď ste s hrou začínali,
Slovensko vyzeralo inak

a doznievali krušné časy,
parlamentné voľby v 1998
priniesli na post premiéra
Mikuláša Dzurindu. Aké
reakcie ste mali v začiatkoch s touto hrou? A aké
ich máte dnes?
R. J.: „Reakcie sú stále rovnaké, či to hráme doma alebo
vonku. Tá hra je nadčasová a
myslím si, že v každej jednej
dobe si nájde svojho diváka.
Nie sú v nej žiadne politické

Vec bola odovzdaná na OO
PZ v Poprade za účelom ďalšej
realizácie veci pre podozrenie
zo spáchania trestného činu
poškodzovania cudzej veci.
V PIATOK 17. novembra
podvečer preverili mestskí policajti oznam ohľadom muža ležiaceho na zemi pred jednou z
prevádzok na Námestí Svätého
Egídia v Poprade. Išlo o 42-ročného Popradčana, ktorý bol pod
vplyvom alkoholu, v dôsledku
čoho nereagoval na vonkajšie
podnety. K mužovi bola privolaná sanitka Záchrannej zdravotnej služby, ktorou bol muž
prevezený do nemocnice. (msp)

•

Kultúrny program
mesta Poprad

Piatok 24. november o 19. hod.
/ divadelná sála DK v Poprade
NA KOHO
TO SLOVO PADNE
Účinkujú: L. Latinák, J. Kemka,
M. Miezga, R. Jakab a V. Kobielsky.
Sobota 25. november o 19.
hod./divadelná sála DK Poprad
CHRISTMAS CONCERT
DESMOD
Predaj vstupeniek: Agentúra
Doremi 0907 353 843.
Nedeľa 26. november o 10. hod.
/ divadelná sála DK Poprad
PACI PAC
Pesničková encyklopédia
Predaj
vstupeniek:
MIK
052/436 11 92 a predpredaj.sk.

narážky, preto je jedno, či
to hráme teraz, v minulosti
alebo to budeme hrať o desať
rokov. Tým, že je hra nadčasová, je stále aktuálna.“
Aký odkaz ponúka dnes?
R. J.: „Budúcim divákom,
ktorí túto hru ešte nevideli,
by som odporúčal k nej pristupovať najmä z toho hľadiska, že si v nej každý nájde
prototyp toho svojho “mocipána” zneužívajúceho moc.
A myslím si, že to sa deje v
každej dobe.“
(shr)

Kto pôjde do divadla

V minulom čísle novín Poprad sme uverejnili súťaž o dve
vstupenky na inscenáciu Na koho to slovo padne 24. novembra o 19. hod. v Dome kultúry v Poprade. Jednu vstupenku
získala Patrícia Zamišková z Dostojevského ul. v Poprade
a druhú Ráchel Majerčáková z Baníckej ul. v Poprade. Výherkyne sa musia prihlásiť pri vstupe do divadelnej sály sú zapísané na zozname hostí.		
(ppp)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Môžeme sa stať svetlom v živote inej osoby, aj keby to malo trvať
len chvíľu.“				 Lorna Byrne

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 22. novembra je Cecília, zajtra 23. novembra má meniny
Klement, v piatok 24. novembra Emília, v sobotu 25. novembra
Katarína, v nedeľu 26. novembra Kornel, v pondelok 27. novembra Milan a v utorok 28. novembra Henrieta.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

V dennom centre v Limba v Poprade oslavujú svoje narodeniny v 4. štvrťroku 2017 títo členovia: Mária Litvínová, Libuša
Jakubóciová, Anna Perunková, Emília Chovanová, Zuzana Garajová, Mária Kromková, Ladislav Keresztény, František Zacher,
Mária Zacherová, Milan Žilka, Adam Brija, Františka Petríková,
Milan Talarčík, Elena Buvalová, Jarmila Kyseľová, Zdena Kovačičová, Zita Černá, Margaréta Mačurová.

MANŽELSTVO UZAVRELI
7. októbra 2017 - Andrea Fabínyová a Štefan Drevko, 4. novembra 2017 - Ing. Eliška Kopaničáková a Ľuboš Bjalončík.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 18. novembra 2017
vo Veľkej s
V pondelok 20. novembra 2017
vo Veľkej s

Mgr. Jaroslavom Michalom
Adamovom, 71-ročným
Milanom Bertókom,
33-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 22. novembra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Eduardom Števekom,
84-ročným

V stredu 22. novembra 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Jozefom Mihalikom,
84-ročným

Vo štvrtok 23. novembra 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Miroslavom Chomom,
56-ročným

V piatok 24. novembra 2017
o 14. hod. v Spišskej sobote s

Annou Šimčákovou,
88-ročnou

Oprava

V minulom čísle novín sme uverejnili interpelácie poslancov. V jednej z interpelácií poslankyne Anny Schlosserovej,
ktorá sa týkala návrhu na zmenu volebných obvodov z doterajších dvoch na osem v budúcich komunálnych voľbách, z
textu pri prepisovaní do počítača vypadli Stráže pod Tatrami. Za chybu sa poslankyni aj Strážanom ospravedlňujeme.
Správne teda A. Schlosserová navrhla ako jeden z volebných obvodov aj MČ Stráže, teda spolu 8 volebných
obvodov: centrum a sídlisko Západ, MČ Veľká, MČ Spišská Sobota, MČ Matejovce, MČ Stráže pod Tatrami, Juh I,
II a III, Juh V a VI a Kvetnica.		
(ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 23. novembra do 29. novembra

Predpremiéra - Paddington
2 - o 13.10 hod. (hrá sa len
cez víkend), Príšerákovci 2D: o 13. hod. (hrá sa len
cez víkend), Matky rebelky:
Šťastné a veselé: o 18. hod.
a o 20.20 hod., Justice League
3D - o 20.40 hod., Justice League 2D - o 17.40 hod., Bajke-

ri: o 13.20 hod. (hrá sa len cez
víkend), Thor: Ragnarok 2D:
o 15.20 hod., Vražda v Orient
exprese: o 18.20 hod., ARTMAX filmy: Happy End:
o 20.50 hod. (hrá sa len
28.11.), Wind River: o 20.50
hod. (nehrá sa 28.11.). Viac
na www.cine-max.sk (ppp)

Antibiotiká prestávajú byť účinné, ak sa nadužívajú

konať aj susedný štát. To je
Európskym dňom povedoDali ste nám vedieť dôvod, prečo urgentne potremia o antibiotikách bol 18.
november. Spotreba antibiotík rastie nielen bujeme v EÚ pravidlá, ktoré zabránia nepatu ľudí, ale aj u hospodárskych zvierat. Nie je ričnému podávaniu antibiotík zvieratám na
to len problém Slovenska, ale celej EÚ a je farmách. EÚ už má ambicióznu legislatívu,
ktorá čaká na schválenie. Členské štátny musia
nutné tento problém spoločne riešiť.
Spotrebiteľské združenia realizovali spoloč- bezodkladne tieto silné opatrenia rýchlo podnú online kampaň zameranú na zníženie spot- písať tiež,“ myslí si Michal Fáber, predseda
reby antibiotík na farmách u hospodárskych združenia S.O.S. Poprad, ktoré sa do kampazvierat. Členské štáty EÚ musia urgentne ne Zastavme nadspotrebu antibiotík na farprijať silné EÚ opatrenia na redukciu množ- mách takisto zapojilo. Varovným faktom je,
stva antibiotík používaných na farmách. Ak že najmenej 25 tisíc Európanov zomrie kvôli
nebudeme konať, medicína sa môže vrátiť do infekciám, ktoré spôsobili tzv. superbugs bakéry pred antibiotikami. Aby sa zastavil vývoj térie, odolné voči účinkom antibiotík. Nielen
mikróbov odolných voči antibiotikám, musí ľudia, ale i hospodárske zvieratá by mali konEÚ urgentne prijať legislatívu, ktorá výrazne zumáciu antibiotík obmedziť.
Posledné štatistiky European Medicine
obmedzí podávanie antibiotík hospodárskym
zvieratám na farmách. Čím viac antibiotík Agency ukazujú, že najviac antibiotík sa na
zvieratá (kurčatá, prasatá, kravy...) konzumu- farmách používa na Cypre, v Španielsku
jú, tým skôr vzniknú rezistentné baktérie, na a Taliansku. Naopak, krajiny ako Dánsko,
Švédsko, Litva a Nórsko majú tieto predaje
ktoré antibiotiká už nezaberú.
„Boj proti antibakteriálnej rezistencii je len najnižšie. Krajiny, ktoré prijali opatrenia na
taký silný, ako jeho najslabšie spojivko. Re- zníženie množstva používaných antibiotík
zistentné baktérie nepoznajú hranice, takže u hospodárskych zvierat dosiahli významné
exemplárne opatrenia prijaté v jednej krajine výsledky už za pár rokov. Holandsko a Fran(pvč)
môžu byť úplne neúčinné, ak nebude zároveň cúzsko môžu byť príkladom.

Zaujalo nás

Petícia Zastavme hazard!

Snahy petičného výboru, ktorý v Poprade zbiera
podpisy v rámci iniciatívy
Zastavme hazard, sa zrejme niekto pokúsil zmariť.
Neznáme osoby si údajne
zaplatili brigádnikov, ktorí
zbierali podpisy v uliciach
mesta. Na túto skutočnosť

upozornili aj kňazi v kostoloch. Ľudí vyzvali, aby
v Poprade podpísali petíciu
znova, ak svoj podpis pod
ňu dali v uliciach počas posledných dvoch týždňov.
Petičný výbor Zastavme hazard podal aj trestné oznámenie na neznámeho pácha-

teľa pre zneužitie dobrého
mena a pre podozrenie zo
zásahu do petičného práva
občanov. Odteraz budú mať
dobrovoľníci pri zbieraní
podpisov tričká s logom Zastavme hazard a rovnako aj
preukazy, aby sa odlíšili od
podvodníkov.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 22. novembra - Benu - Kaufland, vo
štvrtok 23. novembra - Dr. Max - OC Max,
v piatok 24. novembra - Limba, v sobotu 25.
novembra - Limba, v nedeľu 26. novembra
- Benu - Kaufland, v pondelok 27. novembra - Benu - Kaufland a v utorok 28. novembra
- Benu - Tesco.

Benu: Moyzesova ul. 3, Kaufland, Dr. Max - OC
Max: Dlhé hony 1, Limba: Podtatranská 5, Benu
- Tesco: Teplická cesta 3.
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
Neplytvajte
svojimi silami a presuňte niektoré povinnosti aj na iných.
Nejakú
záležitosť
úspešne uzavriete a v niečom si
vydýchnete. Čakajú vás nejaké
novinky.
Niekto
z
mladších
rodinných príslušníkov bude potrebovať vašu pomoc.
Budete sa
cítiť
plní
energie a novej sily. Prispeje k
tomu nová láska alebo zosilnenie
starej.

Týždeň
praje pracovným aktivitám, ktoré zavŕšite
úspechom. Pôjdete aj na príjemné stretnutie.
Pokojný
týždeň nenarušia žiadne nepredvídané
udalosti. Budete mať dostatok
času pre seba.
Neplytvajte
zbytočnými rečami na niečo, čo sa vyrieši
samé od seba.
Je načase,
aby ste nejakú dlhotrvajúcu záležitosť uzavreli a nechali minulosť minulosťou.

Z niečoho
budete mať
veľkú radosť. Polepší sa vám aj
zdravotný stav.
Spojíte príjemné
s
užitočným, lebo vás čaká cesta,
ktorá vám prinesie prospech.
Máte vhodné obdobie
na zmenu pracovnej pozície. Určite si polepšíte.
Dbajte o
svoju životosprávu, lebo neskôr môže byť
ťažšie zvrátiť zdravotné problémy.

22. 11. 2017
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V Tatrách napočítali vyše tisícdvesto kamzíkov

Na slovenskej a poľskej časti Tatranského národného parku bude
zimovať vyše tisícdvesto kamzíkov.
„Predpokladáme však, že stavy kamzičej zveri sú reálne o niečo vyššie, keďže
výsledky jesenného sčítania začiatkom
novembra ovplyvnili snehové i poveternostné podmienky,“ konštatuje Jozef
Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom
pravidelných kamzičích inventúr.
Zatiaľ čo jarné spočítanie kamzičej
zveri je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie
pred zimou. Podľa jeho výsledkov
bude v Tatranskom národnom parku
zimovať 1 263 kamzíkov, z toho je 94
mláďat.
„V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to trošku nižšie číslo. Sme radi,

že spočítanie sa nám vôbec podarilo
zorganizovať, keďže posledné týždne sa
s nami zahrávalo počasie. Napokon sme
namiesto dvoch dní kamzíky rátali len
jeden,“ okomentoval priebeh jesenného spočítania kamzičej zveri J. Hybler.
Zo spomínaného počtu zapísali do sčítacích hárkov na slovenskej strane 973
kamzíkov, z nich bolo 76 mláďat.
Najpočetnejšie kamzičie čriedy sa
už tradične preháňali po Belianskych
Tatrách, kde dokonca zaregistrovali
aj útoky orla na kamzíky, raritou bol
výskyt murárika červenokrídleho,
ktorého spozorovali v tejto lokalite na
dvoch rôznych miestach.
Len pre porovnanie, presne pred
rokom zimovalo na slovenskej strane Tatier 1 003 kamzíkov, v poľskej
časti národného parku ich vtedy
narátali 364.		
(mpe)

Ceny skipasov pôjdu dole

PP-116

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Inzercia

Opäť o vstupenky do AquaCity • Predám

Medzi čitateľmi novín
Poprad sú súťaže veľmi
obľúbené. Preto aj v tomto
vydaní pripravila redakcia
novín Poprad v spolupráci
s AquaCity Poprad súťaž
o vstupenky do vodného
sveta v našom meste.
V AquaCity si môžete
vychutnať 13 vonkajších a
vnútorných termálnych a
relaxačných bazénov, 350
vodných atrakcií, 3 vonkajšie
termálne bazény s vírivkami
a vodnými atrakciami, vnú-

Kupón

torné relaxačné bazény Blue
Sapphire s chromoterapiou a
večernou 3D laser show, vnútorné bazény Blue Diamond,
detský bazén Treasure Island
- Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén a parnú saunu.
Dvaja vyžrebovaní čitatelia
získajú dve celodenné vstupenky do AquaCity Poprad.
Podmienkou zaradenia do
súťaže je vystrihnúť kupón,
ktorý je súčasťou tejto súťaže
a zaslať ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad)
do pondelka 27. novembra
2017. Na súťažný lístok je potrebné uviesť aj číslo telefónu.
Mená vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v Novinách Poprad v stredu 29.
novembra 2017.
(ppš)
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Zimná sezóna sa blíži a prípravy intenzívne pokračujú aj v tatranských lyžiarskych strediskách. Lyžiarsku sezónu 2017/2018 v Jasnej, Tatranskej Lomnici,
na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci, ktoré prevádzkuje spoločnosť Tatry
mountain resorts (TMR), budú sprevádzať viaceré významné novinky. Najväčšia zmena sa týka nákupu skipasov, keď si lyžiari budú môcť vybrať z niekoľkých spôsobov nákupu a sami tak rozhodnúť, koľko za skipas zaplatia. Ceny
skipasov pôjdu dole. Vďaka vernostnému a zákazníckemu programu GOPASS,
ktorý už dnes predstavuje univerzálnu vstupenku k službám a zážitkom v rámci
stredísk TMR, sa nakupovanie skipasov presúva do online prostredia, čo lyžiarom okrem pohodlného nákupu prinesie aj zaujímavé úspory.
(fab)

tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám písací stôl s rysovacou doskou a sedaciu súpravu
zn. Harfa, rozťahovacia. Lacno.
Inf. č. t.: 0904 569 578. 31/17-P
Predám obrábanú záhradu
400 m2 pri Pebeku v Matejovciach za 800 € s malou chatkou. Inf.: č. t. 0902 095 288,

•

•

052/772 38 01.
33/17-P
svetlú gaučovú
súpravu Katka (vhodná aj
do firemných priestorov),
polohovateľné kreslo, kuchynský stôl, všetko nové, so
zľavou, uvoľnenie bytu. Inf.:
č. t. 0908 056 730. 36/17-P
RENAULT POPRAD prijme na zastupovanie upratovačku v termíne od 15. decembra
2017 do 31. januára 2018. Inf.:
č. t. 0905 316 883 alebo priamo
v autosalóne.
90/17-R
Dáme do prenájmu kan-

• Predám

•

•

GYMNÁZIUM,
ULICA DOMINIKA TATARKU, POPRAD
pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium u nás.
29. 11. 2017 (streda)
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
14.00 - 15.00 ukážky v školskom klube detí
Teší sa na vás škola,
ktorá patrí k „top“ na Slovensku!

PP-121

PP-123

celárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývalá AB Stavomontáže. Jeden mesačný
nájom „grátis“. Inf.: č. t.
0905 563 836, e-mail: pabamke@gmail.com 96/17-R
Hľadám podnájom alebo
kúpim menší byt Poprad,
Tatry a okolie. Volať večer. Inf.
č. t.: 0944 28 76 70. 97/17-R
Ponúkam hudbu na malé
svadby, na narodeniny
a iné príležitosti. Môžem
súčasne aj fotiť. Inf. č. t.:
0950 673 106.
99/17-R

•
•
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Kto si neváži seba, ani cudzí si ho nebudú vážiť...

Miestny odbor Matice slovenskej
v Poprade oslavoval 90. výročie
svojho založenia. Založil ho 27.
novembra 1927 kňaz Štefan Mnoheľ vtedy vo viacjazyčnom prostredí Popradu. Po 2. svetovej vojne
podľahla popradská MS rôznym
zmenám a činnosť bola nestála. Jej
aktivity sa podarilo znovu oživiť v
roku 1968, ale až v roku 1990 došlo k znovuzrodeniu tunajšieho
miestneho odboru MS. V tom čase
boli hlavnými iniciátormi vtedajší
riaditeľ Podtatranského múzea Peter Švorc, Dušan Tarageľ, Michal
Trembáč a ďalší.
Takto zaspomínala vo svojom príhovore na slávnostnej akadémii k
jubileu dlhoročná predsedníčka MO
MS v Poprade Ľudmila Hrehorčáková. Nádejá sa, že nová predsedníčka
Beáta Kalinová, ktorej odovzdala
žezlo v tomto roku, pritiahne mladú
a strednú generáciu. Povedala: „Zakladateľ miestneho odboru MS Štefan
Mnoheľ - skromný asketický kňaz v Poprade vykonal nesmierne veľa na poli
kultúrnom, na poli vzdelania a máme
mu byť za čo vďační. Vtedy aj dnes
bola a je Matica veľmi potrebná, chráni
naše kultúrne dedičstvo, národnú pamäť, reč... V dnešnej dobe, keď sú naše
deti „rozlietané“ po svete, každý sa ich

spýta: Odkiaľ si, kto si? A kto si neváži seba, ani cudzí si ho nebudú vážiť.
Presne to vystihuje Rúfusove vyznanie:
Mať kdesi korene, teda byť niečí, patriť,
tak osudovo, neodvolateľne, že odchod
znamenal by smrť...“
Ľ. Hrehorčákovej poďakovalo
množstvo hostí zo samotného ústredia MS, mesta Poprad, iných miestnych odborov MS a ďalších účastníkov slávnosti. Za obetavú prácu
v matičnom hnutí si zaslúžila slová
veľkého uznania. Pamätné medaily a
ďakovné listy dostali i ďalší členovia
MS z tohto regiónu. Zlatá medaila
MS bola udelená Igorovi Stavnému,
strieborná Jozefovi Kredátusovi a
Helene Suchej a bronzová Oľge Pastrnákovej z MO MS v Batizovciach.
Nový predseda MS Marián Gešper
sa pripojil ku gratulantom. Zhodnotil: „Odbor MS v Poprade patrí medzi
základné piliere matičného a národného života. Za tých 90 rokov povstávali a zanikali politické systémy, hospodárske štruktúry, menila sa mapa
Európy, ale Matica tu zostala stále
veľmi aktívna. Prajem popradskému
odboru MS, aby sa takto o ďalších 90
rokov stretli jej nasledovníci.“ Potvrdil trend omladenia MS, ktorá má
viac ako 150 rokov. Najviac miestnych odborov vznikalo v rokoch

1919 až 1938. V súčasnosti je ich 490
a väčšinou prežili odvtedy dodnes.
Pri príležitosti výročia prijal popradských matičiarov v obradnej sieni mesta Poprad viceprimátor Igor
Wzoš. Vyzdvihol: „Matica slovenská
zohrala v minulosti veľmi významnú
úlohu, keď istým spôsobom emancipovala Slovákov v tomto meste, kde
žilo niekoľko ďalších národností, ktoré boli kultúrne pred nami. Matica
tento náskok skrátila a rozprúdila v
Poprade veľmi silný kultúrny slovenský život.“ Svoje miesto má MS aj
dnes. Popradská samospráva jej vychádza v ústrety a spolupracuje pri
mnohých aktivitách ako bolo napr.
umiestnenie podobizne Ľ. Štúra a J.

M. Hurbana na autobusoch MHD,
súťaž v prednese slovenských povestí, poskytuje jej priestory na sídlisku
Západ a ďalšie. Medzi činnosť MO
MS v Poprade patrí i Literárny klub
Milana Rúfusa, organizovanie výstav
či tvorivých dielní atď.
Slávnosť požehnali v duchu moyzesovsko-kuzmányovskej matičnej
tradície duchovní otcovia za evanjelickú cirkev Libor Bednár a gréckokatolícku cirkev Miroslav Bartoš.
Podujatie umocnila svojimi piesňami Suita kráľa Mateja aj spevácka
skupina Slovenka. Vo vestibule mestského úradu otvorili tiež výstavu k
90. výročiu MO MS, ktorá potrvá do
15. decembra.		
(mar)

Godzone tour opäť aj v Poprade

Každoročne sa počas Týždňa Cirkvi pre mládež koná
projekt Godzone turné po
Slovensku. Zameraním projektu je evanjelizácia mladých. Organizátori chcú
mladej generácii priniesť
zjednotenie, motiváciu a
povzbudenie. Tohtoročné
turné sa začalo v pondelok
minulý týždeň v Poprade.
Ivana Šalgová z organizačného tímu uviedla: „Prichádzame k ľuďom, ktorí tradične
majú vieru, boli napr. aj na
birmovke, ale nemajú reálnu
skúsenosť viery. Chceme im

ponúknuť vzťah s Bohom. Tiež
pomôcť mladým ľuďom rozhodnúť sa pre život s Ježišom a
v spolupráci so spoločenstvami
im ukázať, kam môžu prísť
po tom, ako sú oslovení posolstvom evanjelia.“
Tohtoročné turné sa nesie pod mottom Odhodlaní
zmeniť svet. Mladí ľudia v
spoločenstvách a skupinkách
postupne preberajú zodpovednosť nielen za svoj život,
ale aj za to, čo sa deje okolo
nich. Dobrovoľníčka projektu 20-ročná Klára Kukucová
povedala: „Možno to spočíva

v malých skutkoch, ktoré robíme zo srdca. Tým meníme aj
srdcia ľudí, ktorým pomáhame. Meníme tým aj ich svet,
keď sa náš kúsok srdca dotkne
ich sveta.“
Každý deň na tour je plný
mnohých aktivít. Pozvánkové tímy navštevujú školy, kde
prebiehajú menšie evanjelizácie. Hovoria svedectvá zo
svojich životov a ukazujú, čo
to pre nich znamená žiť život
vo vzťahu s Bohom. Popoludní väčšinou prebiehajú
evanjelizácie na námestiach
a niektorí dobrovoľníci sa

venujú dobročinnej aktivite
v podobe praktickej pomoci
mestu. Členovia tímu kontaktujú občianske združenia,
charity a domovy pre seniorov, aby tam mohli prinášať
evanjelium - viac skutkom

ako slovom.
Minulý rok sa na Godzone
tour zúčastnilo 22 tisíc mladých
ľudí. V Poprade začali organizátori 9-ty ročník. Nasledovali
mestá Košice, Brezno, Žilina,
Bratislava a Praha.
(kpa)

V apríli budúceho roka teda
Nelu Gloríkovú medzi písomnými a ústnymi maturitnými skúškami čaká cesta do

ruskej metropoly, kde bude
reprezentovať nielen svoju
školu či Poprad, ale celé Slovensko.
Zdeno Suchý

Na krídlach netopierov do Moskvy

Viete, čo je večernica Saviho? Je to malý druh netopiera, ktorého hmotnosť dosahuje len niekoľko gramov.
Donedávna žil predovšetkým
v subtropických oblastiach,
v Európe boli jeho domovom stredomorské krajiny
- Grécko, Taliansko, Španielsko, južné Francúzsko. Pred
pár rokmi zaznamenali jeho
výskyt aj na Slovensku. Klíma sa mení. Práve rozšírenie

tohto nenápadného živočícha
v našich zemepisných šírkach
bolo témou odbornej práce,
do ktorej sa „zahryzla“ študentka Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade Nela
Gloríková. Na jeho prítomnosti u nás postavila svoju
hypotézu o postupnej zmene
klimatických
podmienok.
Práca zaujala odborníkov
a pred pár dňami sa 18-ročná
študentka posledného roční-

ka štúdia na „starom gympli“
dočkala veľkého úspechu. Na
celoslovenskom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET vybrali jej projekt medzi
tie, ktoré budú v apríli reprezentovať Slovensko na celosvetovom stretnutí mladých
výskumníkov
Vernadsky
National Contest v Moskve.
Ide o medzinárodnú súťažnú
prehliadku
vedecko-technických projektov mladých.
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Medzi kamzíkmi je už Kroták, vrátil sa aj Buc

Popradskí hokejisti odohrali po reprezentačnej
prestávke porciu troch
zápasov a všetky prehrali.
Minulý týždeň v utorok
nestačili doma na maďarský Miškolc v prvom zápase semifinále
Vyšehradského pohára, v piatok
podľahli pred svojimi fanúšikmi
aj vojakom z Trenčína v rámci 20.
kola Tipsport Ligy a body nepriniesli ani v nedeľu z Košíc.
Už v utorok v pohárovom zápase
proti Miškolcu nastúpil po dlhej maródke aj popradský matador Arne Kroták (na foto vľavo) a uviedol sa gólom.
„Na ľade som sa cítil dobre, ale výsledok
zápasu bol pre nás veľmi zlý. Nehrali
sme vôbec dobre,“ povedal v utorok po
zápase A. Kroták. „Nie sme spokojní
s predvedenou hrou. Chýbala nám bojovnosť a maďarský tím bol o ten jeden
gól lepší,“ doplnil ho asistent trénera
HK Poprad František Štolc.
Výsledkovo to kamzíkom nevyšlo

ani počas víkendu v Tipsport Lige.
V piatok sa síce uviedol prvým gólom
do siete Trenčína Dávid Buc (na foto
vpravo), ktorý sa vrátil do Popradu po
piatich rokoch, ale na body to nestačilo.
„Škoda, že to nebola víťazná premiéra.
Bol to vyrovnaný zápas, ktorý rozhodla
jediná chyba v tretej tretine. Teší ma, že
som dal gól, ale chýba mi ešte zápasová
prax. Verím, že sa rozohrám a budem
môcť ešte viac pomôcť tímu,“ uviedol po
prehre s Trenčínom D. Buc. „Chlapci
pristúpili k zápasu zodpovedne, no jediná chyba nás stála všetky body. Bolo
to kruté, ale my musíme ísť ďalej,“ dodal tréner HK Poprad Marcel Ozimák.
Popradčania prehrali aj v nedeľu v Košiciach, najbližšie sa predstavia doma
opäť v piatok proti Novým Zámkom.
Výsledky: 1. zápas semifinále Vyšehradského pohára v utorok 14. novembra HK Poprad - DVTK Miškolc 2:3
(0:2, 1:1, 1:0), góly Popradu: 23. Arne
Kroták (S. Mlynarovič, P. Svitana), 56.
Ľubomír Dinda (P. Svitana, S. Mlyna-

rovič). 20. kolo Tipsport Ligy v piatok
17. novembra HK Poprad - HK Dukla
Trenčín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1), gól Popradu:
13. Dávid Buc (Š. Fabian, S. Mlynarovič). 21. kolo Tipsport Ligy v nedeľu
19. novembra HC Košice - HK Poprad
3:1 (1:1, 1:0, 1:0), gól Popradu: 20. Aleš
Ježek (Š. Fabian, D. Buc).
Program: 22. kolo Tipsport Ligy

Tabuľka Tipsport Ligy
Vp Pp P

Skóre

B

1. Trenčín

22 15

Z

V

4

0

3

67:34

53

2. Košice

23 15

0

2

6

72:52

47

3. B. Bystrica

23 12

2

3

6

88:57

43

4. Zvolen

22 10

4

2

6

73:60

40

5. Nitra

22 10

3

2

7

77:65

38

6. HK Poprad 23 9

4

2

8

61:62

37

7. Žilina

23 9

1

2

11

61:62

31

8. N. Zámky

23 7

2

1

13

54:70

26
24

9. L. Mikuláš

22 6

1

4

11

48:55

10. Detva

23 3

0

2

18

41:87

11

11. SR 20

16 3

1

2

10

32:70

13

Ružomberčanky nad sily Popradu

Popradské basketbalistky
v sobotu prehrali na domácej palubovke s favorizovaným Ružomberkom
o 41 bodov 36:77 v rámci 8. kola
ženskej basketbalovej extraligy.
Mládežníckym kategóriám sa cez
víkend darilo o čosi viac.
„Ružomberok bol stopercentný hlavne v obrane. Fyzická prevaha bola jasná a my sme sa veľmi ťažko presadzovali. Nepadalo nám to spod koša a tlak

na naše hráčky bol obrovský. Nevedeli
sme si s tým poradiť,“ zhodnotil duel
s Ružomberkom tréner BAM Poprad Milan Černický. „Z našej strany
to bol nevydarený zápas, veľmi zlé to
bolo najmä v obrane. Proti takémuto
súperovi musíme vychádzať práve z
dobrej obrany a neponáhľať sa do útoku. Takto sme úplne vyhoreli a rozdiel
v skóre je obrovský,“ dodala Zuzana
Ivančáková, ktorá bola spoločne s Michaelou Grigerovou najlepšou strelky-

ňou Popradu so 7 bodmi.
Výsledok: 8. kolo extraligy žien
v sobotu 18. novembra BAM Poprad
- MBK Ružomberok 36:77 (23:44),
najviac bodov BAMP: Zuzana Ivančáková a Michaela Grigerová - 7.
Program: 9. kolo extraligy žien
v sobotu 25. novembra o 18. hod. Piešťanské Čajky - BAM Poprad. (mav)

Tabuľka Extraligy žien
Z

V

P

B

1. GA Košice

9

9

0

18

2. Ružomberok

8

6

2

14

3. Piešťany

6

5

1

11

4. BAM Poprad

8

3

5

11

5. B. Bystrica

8

3

5

11

6. Šamorín

8

2

6

10

7. Nitra

7

2

5

9

8. Slovan BA

8

1

7

9

Z kuchyne BAM Poprad
Žiačky: v nedeľu 19. novembra Poprad - Tydam KE 54:12 a 71:15.
St. mini žiačky: v nedeľu 19. novembra Poprad - Rožňava 41:24 a 30:42.

v piatok 24. novembra o 17. hod.
HK Poprad - HC Nové Zámky, 23.
kolo Tipsport Ligy v nedeľu 26.
novembra o 17. hod. HKM Zvolen HK Poprad.		
(mav)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 18. novembra Slovan BA - Poprad 3:2sn, v nedeľu 19.
novembra Skalica - Poprad 5:4pp.
Dorast: v sobotu 18. novembra Poprad - Košice 6:1, v nedeľu 19. novembra Poprad - Michalovce 4:2.
Kadeti: v piatok 17. novembra B.
Bystrica - Poprad 4:2, v nedeľu 19.
novembra Poprad - Žilina 3:1.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 18. novembra Humenné - Poprad 0:16.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 18. novembra Humenné - Poprad 0:27.
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 18. novembra Poprad - Humenné 15:0.
Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu 18. novembra Poprad - Humenné 25:0.

VK Junior
2012 Poprad

Spomedzi všetkých
mládežníckych kategórií VK Junior
2012 Poprad, ktoré
cez víkend odohrali
svoje ligové zápasy, najviac oslnili staršie žiačky, ktoré vstúpili do
nadstavbovej skupiny na východe dvojnásobným víťazstvom nad
Svidníkom bez straty jediného
setu.
Výsledky: Turnaj ml. žiačok
v 3-kovom volejbale v Stropkove:
v piatok 17. novembra Poprad Stropkov A 0:2, Poprad - Lendak
0:2 a Poprad - Stropkov B 0:2. St.
žiačky: v sobotu 18. novembra Poprad - Svidník 3:0 a 3:0. Turnaj ml.
žiakov v 4-kovom volejbale v Prešove: v nedeľu 19. novembra Poprad
- Prešov 2:1, Poprad - Svidník 0:2
a Poprad - Prešov B 2:0.
(ppv)

www.noviny-poprad.sk
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Na záver jesene zosadili lídra

Futbalisti FK Poprad
odohrali posledný zápas
jesene minulý týždeň
v piatok na ihrisku dovtedajšieho lídra tabuľky II. ligy
z Lokomotívy Košice.
O dôležitom víťazstve v Košiciach
pred zimnou prestávkou rozhodol
jediným gólom kanonier Stanislav
Šesták v 74. minúte. S. Šesták je zároveň po jeseni v tabuľke strelcov II.
ligy s 12 gólmi na druhom mieste.
Druholigový kolotoč sa na jar rozbehne 3. marca 2018 18. kolom a Poprad privíta Bardejov.
Výsledok: 17. kolo II. ligy v piatok
17. novembra FC Lokomotíva Košice - FK Poprad 0:1 (0:0), gól Popradu: 74. Stanislav Šesták.
(ppv)

Tabuľka II. ligy mužov
V R

P

S

1. Skalica

Z

17 10 4

3

23:12 3 4

B

2. Sereď

17 10 3

4

41:22 3 3

3. Lokomotíva KE

17 10 3

4

27:14 3 3

4. Žilina B

17 10 2

5

44:21 3 2

5. FK Poprad

17 9

4

4

28:13 3 1

6. Sp. N. Ves

17 8

5

4

27:24 2 9

7. L. Mikuláš

17 6

5

6

29:24 2 3

8. Bardejov

17 6

5

6

27:23 2 3

9. Zvolen

17 6

4

7

19:29 2 2

10. Pohronie

17 4

7

6

25:21

19

11. Šamorín

17 5

3

9

22:20

18

12. Trebišov

17 5

3

9

14:30

18

13. N. Mesto n. V.

17 5

3

9

15:33

18

14. Inter BA

17 5

2

10

25:34

17

15. Komárno

17 4

4

9

26:50

16

16. Podbrezová B

17 2

5

10

15:37

11

Podtatranská volejbalová liga

Už viac ako 20 rokov sa hrá pod
vysokou sieťou Podtatranská volejbalová liga, ktorá spája rôzne generácie aktívnych i rekreačných volejbalistov. Hrávajú ju muži i ženy
z celého regiónu.
Podtatranská volejbalová liga má
štyri kategórie. V okolitých telocvičniach medzi sebou v tomto ročníku
súperí viac ako dvadsať tímov. Titul
v mužskej kategórii obhajuje družstvo Regina, ktoré je so súťažou späté
od samého začiatku. „V jednom týždni sa hrajú mužské a ženské zápasy,
v druhom týždni zasa mixové zápasy. Súťaž začína v októbri a finišuje
na prelome apríla a mája budúceho
roka,“ uviedol vedúci tímu Regina
Radovan Brutovský. Počty tímov sa
rokmi menia, ale organizátorov teší
fakt, že sa do súťaže neustále zapájajú

mladí volejbalisti. „Keďže už nehráme
ligu kadetov, tak sa tešíme, že sa opäť
stretávame a môžeme ukázať starším,
že volejbal hrať vieme,“ povedal hráč
tímu VK Junior 2012 Poprad - Kadeti
Daniel Faix. Minulý týždeň vo štvrtok si to medzi sebou v dvojzápase
rozdali práve popradskí kadeti s obhajcom víťazstva z Reginy, ktorý má
vo svojich radoch bývalých trénerov
týchto chlapcov. „Pre mňa to bolo špecifické v tom, že som týchto chlapcov
vychovával viac ako päť rokov. Zápasy, ktoré odohrajú proti niekdajším
ligovým hráčom ich posúvajú omnoho
ďalej, ako samotný tréning,“ zdôraznil
člen tímu Regina a tréner VK Junior
2012 Poprad Andrej Vojčík. Mladíci napokon prvý zápas vyhrali 2:1
na sety, v druhom sa rovnakým výsledkom tešila Regina.
(mav)

Minulý týždeň sa v Matejovciach odohral turnaj
okresného kola v stolnom
tenise žiakov stredných
škôl. Z troch základných skupín postúpili
do okresného finále SPŠ
Poprad, SOŠ technická
Poprad a SSOŠ ul. 29.
augusta Poprad. Najviac sa darilo „technikom„ (na foto), ktorí
porazili oboch súperov
4:1. V pondelok odohrali okresné kolo aj dievčatá zo základných škôl a tu si prvenstvo vybojovala ZŠ Dostojevského.			
FOTO - archív P. Procházku

Krátko zo športu

•

HOKEJISTKY ŽHK Poprad dohrávali zápas 4. kola celoštátnej fázy
ženskej hokejovej extraligy v piatok
17. novembra v Prešove. Šarišankám
podľahli Popradské líšky 1:4. V sobotu 25. novembra privítajú o 18.45
hod. v rámci 7. kola hráčky Zvolena.
VO ŠTVRTOK 16. novembra sa
v telocvični ZŠ Komenského konalo
okresné kolo v minivybíjanej koedukovaných družstiev najmladších
žiakov a žiačok. Zvíťazila ZŠ Spišská
Teplica pred SŠ letná a organizá-

•

torskou školou. Víťazi si vybojovali
postup na krajské kolo, ktoré sa odohralo v utorok po uzávierke vydania
novín Poprad.
POD Tatrami si rozložili svoj reprezentačný stan basketbalisti Slovenska, ktorí vo štvrtok 23. novembra
odohrajú v Aréne Poprad o 18. hodine úvodný zápas skupiny A predkvalifikácie ME 2021 proti Macedónsku.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
dokázali v sobotu 18. novembra
na domácej palubovke zdolať bratislavskú Karlovku 85:77 v rámci
13. kola SBL.		
(ppv)

•
•

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

Podtatranská florbalová liga

V sobotu 18. novembra pokračovala 5. a 6. kolom Podtatranská
florbalová liga.
Darilo sa Veľkej Lomnici, ktorá
uštedrila prvú prehru doterajšiemu
lídrovi - Starej Ľubovni. Dvojciferne
vyhrala nad Spišskou Novou Vsou.

Liga pokračuje už najbližšiu sobotu.
Voľno má družstvo Legendy Spišské
Podhradie. Výsledky: Sp. Podhradie - Sp. N. Ves 9:3, St. Ľubovňa V.
Lomnica 4:5, Poprad - Sp. Podhradie
3:3, V. Lomnica - Sp. N. Ves 11:3, St.
Ľubovňa - Poprad 0:4.
(ppv)

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.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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premietalo 5 dokumentárnych filmov pre verejnosť. Do
každého mesta priniesla tour
aj diskusiu Smart City - základné predpoklady pre rozumné mesto.
Prvým premietaným dokumentom bol Život v oblakoch, o tatranských kamzíkoch. Druhý film Dojedz to
poukázal na plytvanie jedlom,
z ktorého 50 percent končí
ako odpad. Tretí film v poradí Budúcnosť našich miest sa
zaoberal aj minulosťou a súčasnosťou urbanizácie. Štvrtá
snímka ukázala snahu o spomaľovanie rýchlej módy, keď
nakupujeme lacné plastové
oblečenie, ktoré bez možnosti rozkladu po krátkom čase

končí na skládke. Program
uzavrela Ganga, svätá (zne)
svätená rieka, o indickom veľtoku (2500 km), ktorý uctieva
miliarda ľudí. 500 miliónov
ľudí je na rieke závislých. Je
zdrojom života a inšpirácie,
ako aj znečistenia a smrti.
Marketingová manažérka
projektu Gabriela Sičáková
uviedla: „Snažíme sa meniť
vzťah spoločnosti k životnému
prostrediu. Festival je určený
pre každého, pretože všetci žijeme na Zemi, pijeme vodu, najradšej čistú a dýchame vzduch.
Filmy nás majú naladiť na správnu cestu,
zároveň však majú
v sebe niečo znepokojujúce. V každom
z nich sa nájde aj
nádej a inšpirácia
na riešenie. Ľudia by
z kina nemali odchádzať frustrovaní, ale
s červíkom v hlave,
ako to na našej Zemi vyzerá, čo sa deje a zamyslieť sa,
ako to začať meniť každý od
seba. V moriach vznikol nový
plastový kontinent vytvorený
z odpadu. Ideálne je odpad nevytvárať a prispôsobiť tomu aj
nakupovanie. Nekupovať vodu
v plastových fľašiach, ale vodu
z prameňa plniť do sklenených
fliaš. Existujú aj miesta, kam
prídete s vlastnou nádobou,
ktorú vám naplnia (ekologickým) pracím práškom. V obchode vždy premýšľať, čo kupujem, čo potrebujem a koľko.“
Tour dokumentárnych filmov o našej planéte pokračuje
v Prešove, v Martine, v Dolnom
Kubíne a v Šamoríne. Na jar sa
uskutoční ďalší ročník. (kpa)

Charitatívny večer s názvom
Žena žene sa konal v sobotu 18. novembra vo Veľkej.
Módna prehliadka, na ktorej
diváci videli modely od známej módnej návrhárky Jany
Jurčenko či Slávky Šromekovej alebo Janky Ľuptákovej,
sa divákom veľmi páčila. Večerom sprevádzal moderátor
Marcel Forgáč. O kultúrny
zážitok sa postarali speváčka
a moderátorka Veronika Hatala, folklórny súbor Vagonár,
saxofonista Lubor Batka či
malá speváčka Sofia Alžbetkinová. Celý výťažok zo vstupného a sponzorské dary boli
venované na pomoc pre týrané ženy. Z rúk organizátoriek
Lucie Rusnákovej a Zuzany

Kriššákovej si dary prevzala riaditeľka Karin Jureková
z popradského poradenského
centra Progresfem (na foto
dole druhá sprava), ktoré
vzniklo v roku 2012. Odvtedy
pomohlo 281 ženám zažíva-

júcim násilie zo strany partnera. Toto centrum ponúka
ženám komplexné špecializované poradenstvo či už v oblasti sociálnej, ekonomickej,
právnej alebo psychologickej.
Charitatívny večer sa zaradil
do podujatí v rámci Medzinárodného dňa eliminácie
násilia páchaného na ženách,
ktorý pripadá na 25. novembra 2017.
Podujatie podporili aj popradskí hokejisti, ktorí sprevádzali modelky v svadobných šatách (na foto hore).
Obraz Anjel, ktorý bude
zdobiť priestory poradenského centra venovala Martina Šedlbauer.
(ppš)

Nezabudnuteľný muzikál Na skle maľované, ktorý na Slovensku preslávil
zosnulý legendárny herec Michal Dočolomanský a neskôr sa do roly Jánošíka v novšej verzii vžil jeho mladší
kolega Ján Slezák, mohli diváci vidieť
aj v Poprade v polovici novembra. V
jeho podaní bolo Na skle maľované
plné humoru, tanca a známych pesničiek s rockovým podkladom. Predstavenie pod režisérskou taktovkou Jána
Ďurovčíka vypredalo popradskú športovú halu Aréna a hlavní protagonisti
si na záver vyslúžili obrovský potlesk.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 29.11.2017 od 8:00 do 10:30

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM LIFE ACADEMY – Rovná 597/15, 058 01 Poprad – 0918 473 448

LIFE ACADEMY DOD 29.11.2017

V kine Tatran bol minulý
štvrtok večer festival Ekotopfilm - Envirofilm. Je najstarším
medzinárodným
filmovým festivalom na
svete s environmentálnou
tematikou. Tento celoročný
projekt inšpiratívnym spôsobom vzdeláva verejnosť
v otázkach ochrany životného prostredia a mení (aj)
životný štýl Slovákov.
Junior festival predpoludním vzdelával žiakov a študentov ZŠ a SŠ o budúcnosti
našej planéty. Popoludní sa

Pomohli týraným ženám

Zúčastnite sa na žrebovaní,
aby ste na konci nášho DOD mohli vyhrať pekné darčeky.

Diváci videli najlepšie
svetové filmy o ekológii
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