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V nedeľu sa rozžiari prvá sviečka na adventnom venci

V nedeľu 3. decembra sa rozsvieti
prvé adventné svetlo a v Poprade na
Námestí sv. Egídia pri tejto príležitosti otvoria Adventné mestečko.
O 18. hod. posvätí adventný veniec
so štyrmi sviecami okolo fontány
dekan rímskokatolíckej farnosti
v Poprade Ondrej Borsík za účasti predstaviteľov mesta. Za zvuku
trúbky zaznejú vianočné koledy a o
18.15 hod. zahrá na veži Kostola sv.
Egídia DH Tatramat z Matejoviec
prvý adventný koncert.
Adventné mestečko bude naplnené vôňou a chuťou vianočného punču, ale i inými maškrtami s príchuťou blížiacich sa Vianoc.
Popradské deti už tiež túžobne
očakávajú príchod Mikuláša. Pre

deti z jednotlivých mestských častí príde Putujúci Mikuláš v nedeľu
3. decembra. Svoje mikulášske putovanie začne o 12. hod. v priestore
pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda
na sídlisku Juh. O 13. hod. poteší
deti v Kvetnici, o 14. hod. vo Veľkej,
o 15. hod. v Spišskej Sobote, o 16.
hod. v Matejovciach a o 17. hod. v
Strážach pod Tatrami.
Hlavný program Príchod Mikuláša v Poprade sa uskutoční v
utorok 5. decembra o 17. hod. na
Námestí sv. Egídia. Ako nás informovalo oddelenie kultúry MsÚ,
pódium na program spoločného
vítania Mikuláša bude postavené v
rovnakej lokalite ako vlani.
(Pokračovanie na str. 4)

Predvianočné trhy pomáhali materskému centru

V nedeľu sa v priestoroch
Arény Poprad konalo benefičné podujatie na pomoc
Materskému centru Bambino pod názvom Predvianočný Handmade trh,
ktorý podporilo aj mesto
Poprad.
„Takýto trh sme zorganizovali vôbec po prvýkrát, pretože sme chceli vymyslieť niečo,
čo by pomohlo nášmu mater-

skému centru. Celý výťažok
z podujatia poputuje na jeho
podporu,“ uviedla štatutárna
zástupkyňa MC Bambino
Miriama Lukáčová.
Na podujatí sa zišlo šesťdesiat predajcov vlastnoručne vyrábaných produktov
od Košíc až po Žiar nad
Hronom. Celou Arénou sa
šírila vôňa Vianoc a k tomu
prispeli aj primátor mesta

Poprad Jozef Švagerko a viceprimátor Igor Wzoš. Popoludní na seba navliekli zástery a pustili sa do prípravy
palaciniek. „Myšlienka v čase
pred adventom je pekná. Pomôže dobrému účelu a verím, že bude mať aj pokračovanie,“ povedal J. Švagerko,
ktorý palacinky ozvláštnil
svojimi domácimi džemami.
„Chceli sme vytvoriť dobrý

dojem z toho, že aj
predstavitelia mesta
vedia pracovať rukami. Boli sme tu
pre ľudí a dúfam, že
im chutilo,“ dodal
I. Wzoš, ktorý zasa
palacinky dochucoval svojou domácou čokoládou. Po nich sa prípravy
palaciniek chopil profesionál až z Nemecka.

V bohatom kultúrnom
programe vystúpili rôzne
domáce zoskupenia umelcov či športovcov. Zlatým
klincom programu bolo
bábkové divadlo Hoki Poki,
ktoré je s popradským materským centrom úzko späté. „Som členom Bambina,
takže som sa podieľal aj na
organizácii tohto podujatia.
V rámci spolupráce je to tiež
poďakovanie za to, že Hoki
aj Poki môžu nacvičovať
v priestoroch materského centra,“ uzavrel Marcel Cebula
alias Hoki, ktorý podujatie
moderoval.
(mav)
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Stručne

zastupiteľstvo v Poprade
•budeMESTSKÉ
zasadať vo štvrtok 7. decembra o

9. hod. v zasadačke MsÚ. Najdôležitejším bodom programu bude návrh
rozpočtu mesta na rok 2018.
POČAS tohtoročného XV. tradičného vianočného jarmoku 8. - 10.
decembra v Poprade sa v sobotu 9.
decembra od 14.30 do 15. hod. uskutoční vypúšťanie balónov so želaniami Ježiškovi. Podujatie podporujú
Motorkári Slovenska, Anna Schlosserová a zúčastnia sa na ňom i nepočujúci a ľudia so špeciálnymi potrebami,
Gabika Kijovská a ďalší.
VÝSTAVA ruskej realistickej maľby
Pieseň duše v Tatranskej galérii zaznamenala veľký záujem. Od jej otvorenia
na začiatku októbra do minulého týždňa ju navštívilo 2400 ľudí. Ukončí ju
derniéra v nedeľu 3. decembra o 17.
hod. v TG a v piatok 1. decembra o 17.
hod. tiež Večer ruskej poézie.
ČLENOVIA Slovenskej parkovacej asociácie, odborníci na dopravu,
predstavitelia samospráv, štátnej i
mestskej polície a zahraniční hostia
diskutovali od 21. do 23. novembra
vo Vysokých Tatrách o problémoch v
parkovaní a príslušnej legislatíve. Na
konferencii hovorili o regulácii parkovania v centrálnych zónach miest,
ale aj o verejnej doprave. Posledné
prieskumy o využívaní druhov dopravy na Slovensku ukazujú, že verejnou
dopravou cestuje 25 perc. a individuálnu dopravu využíva 75 percent
cestujúcich. Napr. vo Viedni je tento
podiel opačný.
USTANOVUJÚCE zhromaždenie
účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká sa uskutoční
v stredu 29. novembra a ustanovujúce
zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území
Spišská Sobota sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra. Začiatky oboch
zhromaždení budú o 15. hod vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade
v Poprade.
MINULÝ týždeň bolo odovzdané
stavenisko stavby - verejné osvetlenie Popradskej brigády - vnútroblok
Slnečnica. Z dôvodu nevyhnutných
zemných prác, kvôli uloženiu káblov
do zeme, žiada mesto občanov o toleranciu pri krátkodobom obmedzení
dopravy v uvedenej lokalite.

•

•

•

Poprad chce v smart téme
napredovať so svetom

Popradská samospráva venuje
smart koncepcii veľkú pozornosť
a zbiera skúsenosti doma aj vo
svete. V minulých dňoch sa primátor Popradu Jozef Švagerko
zúčastnil na kongrese zameranom práve na smart technológie
v španielskej Barcelone. Keďže
Poprad sa čoraz viac presadzuje
ako inteligentné - smart mesto,
získaval poznatky, kam sa v tejto
oblasti posúva svet.
„Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia aj z takých miest ako je New
York, Montevideo, Moskva, Viedeň...
Poprad nechce zaostávať v smart
riešeniach, chceme sa učiť od najlepších a chceme v tomto smere poznať
najnovšie trendy. V súčasnosti je informácií neskutočne veľa, chceme ich
dokázať zbierať, vyhodnocovať, ale aj
ochraňovať pred zneužívaním, teda v
budúcnosti využívať aplikácie, ktoré
budú bezpečné,“ uviedol primátor.
Minulú stredu sa tiež zúčastnil v Bratislave na konferencii Moderné trendy v európskej energetike za účasti
predsedu vlády. Podčiarkol, že vo
sfére energetickej efektívnosti sa mu

potvrdili veľké možnosti Popradu,
lebo má vlastnú mestskú Popradskú
energetickú spoločnosť. Doplnil, že
samospráva podniká kroky i v oblasti verejného osvetlenia a v krátkej
dobe predstaví model rekonštrukcie
VO na sídlisku Juh vrátane rôznych
segmentov ako sú kamerový systém,
wifi, nabíjacie stanice atď.
Popradský primátor sa v minulých dňoch zúčastnil aj na stretnutí
v Miláne s predstaviteľom OZ Pre
mesto Fabiom Bortolinim a ďalšími hosťami. Hlavným bodom
bola príprava festivalu Viva Italia
v Poprade, ktorý sa uskutoční po
ročnej prestávke v roku 2018. Na
budúci rok si pripomenieme tiež
sté výročie skončenia 1. svetovej
vojny a krutých bojov na rieke
Piava v Taliansku, kde bojovalo aj
veľa Slovákov. „V Spišskej Sobote
máme pamätník obetiam tejto vojny a chceli by sme zrekonštruovať i
hroby padlých vojakov, ktorí zomreli
v tých rokoch v sobotskom lazarete.
Poznatky z tohto úseku histórie plánujeme sprostredkovať žiakom našich škôl.“		
(mar)

•

•

Pozvánka

POZÝVAME vás na vianočnú aukciu
umeleckých diel, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2017 o 17.
hod. v hoteli Poprad na Partizánskej
ul. 677/17 v Poprade. Obhliadka diel
bude možná už od 16. hod. Informácie na www.art-gallery.sk alebo na tel.
čísle 0915 956 695. 100/17-R (ppš)

PP-7

Bezdomovci
z nocľahárne
si vyhrnuli rukávy

Mesto Poprad získalo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
dotáciu vo výške 3000 eur v rámci
programu Podpora rozvoja sociálnych služieb. Tieto prostriedky
budú využité na výmenu podláh a
dverí v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez
prístrešia na Levočskej ulici.
V súvislosti s pripravovanými výmenami si rukávy vyhrnuli aj samotní klienti nocľahárne. Priestory
vypratali, vlastnoručne vymaľovali
a pripravili tak na výmenu podláh
a dverí. „Táto nocľaháreň má kapacitu 35 osôb a od svojho otvorenia v
roku 2003 pomohla stovkám osôb v
rôznych kritických situáciách vrátiť sa
späť do života. Touto drobnou rekonštrukciou, ktorú chceme stihnúť ešte
pred Vianocami, by sme mali vymeniť
prvky na konci životnosti nachádzajúce sa v obytnej časti nocľahárne,“
vysvetlila Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade.
Zariadenie na Levočskej ulici poskytuje okrem možnosti prenocovania
aj služby výdajne šatstva, strediska
osobnej hygieny a práčovne. Vytvára
podmienky pre prípravu jedla a prostredníctvom SČK v Poprade ponúka
bezplatne teplú polievku s chlebom.
Občianske združenie KORENE ponúka ľuďom bez domova možnosť
predaja časopisov NOTA BENE a
získať tak finančné prostriedky prácou. V súčasnosti je v nocľahárni
35 klientov, služby vyhrievaného
vojenského stanu pred nocľahárňou
využíva ďalších 8 klientov. Sociálni
pracovníci počas celého roka vykonávajú terénnu prácu zameranú
na vyhľadávanie a monitorovanie
tejto klientely, s cieľom poskytnúť
sociálne poradenstvo, intervenciu a
predísť tak fatálnym následkom na
životoch ľudí na ulici.
(mag)
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Ocenili tých, ktorí majú ľudskosť v krvi

Rok sa s rokom minul a Územný
spolok Slovenského Červeného kríža minulú stredu opäť oceňoval viacnásobných bezpríspevkových darcov
krvi. Bolo ich neúrekom. Bronzovú
Janského plaketu za 10-násobné darovanie získalo 270 darcov, striebornú za 20 odberov 105 darcov, zlatú u
žien za 30 a u mužov za 40 darovaní
dostalo 37 darcov. Diamantovú Janského plaketu za 60 odberov u žien
a 80 u mužov odovzdali šiestim darcom (na foto dole): Štefanovi Dlugošovi a Marcelovi Mitzovi z Popradu,
Jozefovi Ambrozovi z Gánoviec, Milanovi Jabrockému zo Spišskej Starej
Vsi, Miroslavovi Kovácsovi zo Svitu
a Stanislavovi Pitoňákovi z Kežmarku. Najvyššie ocenenie Medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického si
prevzal František Novák z Popradu
- Matejoviec za viac ako stonásobné
darovanie krvi.
F. Novák, ktorý pracuje ako majster v Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, má za sebou
102 odberov. Povedal: „Krv som začal
darovať po vojenčine v roku 1978. Je
to už pre mňa určitý pevný zvyk. Mám
krvnú skupinu 0 RH faktor negatívny, takže môžem darovať každému.“
Darcovstvom prejavuje svoj postoj k
životu a zdraviu, lebo vie, že sú najvzácnejšie. Daroval krv aj vtedy, keď
ju jeho svokor potreboval po operácii
kĺbu a aj on sám spoznal jej potrebu,
keď bol na dvoch operáciách.
I Popradčan Štefan Dlugoš (na foto
tretí sprava) berie
darcovstvo ako svoje poslanie a chce
v ňom pokračovať.
Krv daroval už 82krát a „vyslúžil“ si
tak
diamantovú
Janského plaketu.
Povedal: „Začal som
darovať pred dvadsiatimi rokmi a v
podstate náhodou
- oslovil ma inzerát
na internete, že po-

trebujú krv. Na popradskú „transfúzku“ chodím pravidelne štyrikrát ročne,
nemám žiadne problémy, prospieva mi
to a som vlastne pod zdravotným dozorom. Je tam skutočne veľmi príjemný
personál a prostredie. Pamätám si ešte
starú transfúznu stanicu, dnes je po rekonštrukcii, a je to pokrok oproti minulosti.“ Vychoval si už aj nasledovníčku
- dcéru, ale krv chodí darovať takisto
jeho brat i spolupracovníci.
Ďalší „diamantový“ Popradčan
Marcel Mitz (na foto druhý zľava),
ktorý daroval krv 80-krát, prezradil, že
k darcovstvu ho priviedol kolega ešte
vo Vagónke a vydržalo mu dodnes: „Je
to už taký rituál, veď niekedy sa tak liečilo, že sa púšťalo žilou a vytvorila sa
nová krv. Telo si pýta, že by bolo treba
ísť darovať krv. Som rád, že dnes už aj
syn ide v mojich šľapajach a verím, že
keď iní vidia dlhoročných darcov, možno sme pre nich vzory a darcovstvo ich
osloví.“ Nikdy nerozmýšľal nad tým,
koľkým ľuďom zachránil život, ani to
nerobil pre pocty. Tešilo ho však, že
spolupracovníci vo Vagónke aj na daňovom úrade ho podporovali a nadriadení mu vychádzali v ústrety.
Vedúci lekár Národnej transfúznej
služby v Poprade MUDr. Pavel Repovský vyjadril darcom vďačnosť a
podotkol: „Som rád, že každým rokom
máme viac odberov a krvou našich darcov pomáhame tiež v krajskom a hlavnom meste. Teraz prebiehala Študentská kvapka krvi, mali sme vyše 1500

František Novák z Popradu (druhý
zľava) získal Medailu prof. Kňazovického.
odberov a získali sme 180 prvodarcov.
Tohto roku celkovo dosiahneme pravdepodobne 9 tisíc odberov, ale ešte máme
celý mesiac pred sebou.“ P. Repovského
teší, že darcovia majú „ľudskosť v krvi“,
vedia pochopiť, keď ich pozývajú alebo
absolvujú za nimi mobilné výjazdy, a
prídu. Najbližšie chystajú Mikulášsku
a Vianočnú kvapku krvi.
Ku gratuláciám pridal slová uznania
i predseda ÚS SČK v Poprade Ladislav
Moravčík: „Červený kríž je medzinárodnou organizáciou, ktorá združuje
štáty z celého sveta a prezentuje humanitárne myšlienky. U nás sa dá humanita určite najviac dokázať darcovstvom
krvi. Darcovia si zaslúžia obdiv a úctu,
za to, že svojou krvou zachraňujú zdravie a životy.“ Slová poďakovania vyslovili takisto mnohí starostovia, ktorí na
slávnosť SČK prišli, za mesto Poprad
viceprimátor Igor Wzoš.
(mar)

POPRADSKÉ nákupné centrum
Forum získalo nomináciu na medzinárodné ocenenie European Shopping
Centre Awards 2018, ktoré udeľuje
združenie nákupných centier ICSC.
V kategórii stredne veľkých nových
projektov s ním súťažia konkurenti
z belgického mesta Charleroi a britského Leeds. Víťazné projekty budú vyhlásená na budúci rok v apríli.
NAJVÄČŠIU atrakciu zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Tatranský
ľadový dóm, sprístupnia verejnosti
v piatok 8. decembra. Tatranci tak oficiálne otvoria zimnú turistickú sezónu. Špeciálne chladenie pod kupolou
na Hrebienku ukrýva 190 ton ľadu
v 1 440 ľadových blokoch. O detaily
pri tvorbe ľadového chrámu v téme
Sagra Familia Gaudi sa postará Adam
Bakoš s tímom slovenských, českých a
španielskych sochárov.
PORTÁL o daniach pre skupinu
užívateľov od 9 do 25 rokov spustila
Európska komisia minulý týždeň. Jeho
obsah je k dispozícii v 22 jazykoch
EÚ vrátane slovenčiny. Formou hier,
videoklipov, príbehov či kvízov tu
budúci daňovníci nájdu odpovede na
otázky súvisiace s platením, rozdeľovaním financií, ich prínosom, životnými
situáciami ovplyvňujúcimi daňové odvody a podobne. Súčasťou portálu je aj
priečinok pre učiteľov, v ktorom nájdu
materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti.
V MÚZEU v Kežmarku bola minulý piatok otvorená výstava, ktorá predstavuje pôvodný interiér niekdajších
lekární na poľsko-slovenskom pohraničí z 19. storočia. Výstava prezentuje
zreštaurovaný a zrekonštruovaný nábytok, historické exponáty, lekárenské
vybavenie, figuríny historických postáv v dobovom oblečení a dokumentárny film o Klementyne Baczkowskej.
Potrvá do 21. decembra.
NAJNOVŠIA výstava v Galérii
ÚĽUV v Tatranskej Lomnici predstavuje keramiku manželov Pečukovcov,
ktorú spoločne tvoria už viac ako tri desaťročia. Návštevníkom prináša pohľad
na širokú paletu úžitkových a dekoratívnych majolikových výrobkov. Výstava s názvom Ako doma - majolikový
príbeh manželov Pečukovcov bude verejnosti prístupná do 28. februára 2018.
OBČIANSKE združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických
osôb tento rok už takmer 64 miliónov
eur. Podporiť činnosť týchto subjektov
sa zatiaľ rozhodlo takmer 840 000 daňovníkov. Vyplýva to z aktuálneho stavu spracovania asignácie dane.
MEMORANDUM o spolupráci Vysokej školy ekonomiky a manažmentu
verejnej správy v Bratislave a mesta Kežmarok bude podpísané v pondelok 4. decembra v kine Iskra v Kežmarku. (ppš)

•

•

•

•

Mestskí policajti namerali dievčaťu viac ako promile

V sobotu 25. novembra 2017 v
neskorých večerných hodinách sa
na teritóriu mesta Poprad uskutočnila preventívno - bezpečnostná
akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami.
„Policajti počas akcie kontrolovali,
či nedochádza k porušovaniu zákazu
podávania, predávania, alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
V 6 skontrolovaných prevádzkach v

•

meste Poprad bolo vykonaných celkom 9 orientačných dychových skúšok, z ktorých jedna bola u mladistvého 17 ročného dievčaťa pozitívna, kde
bola zistená hladina požitia alkoholických nápojov 0,53 mg/l, čo je 1,10
promile. Zároveň bola riešená aj jej
kamarátka, ktorá jej umožnila požiť
alkoholické nápoje, čím sa dopustila
priestupku, za čo jej bola uložená na
mieste bloková pokuta,“ informoval
náčelník MsP Poprad Štefan Šipula.
Súbežne bola vykonaná aj kontrola
mládeže na verejných priestran-

stvách v blízkosti reštauračných a
pohostinských zariadení s predpokladom konzumácie alkoholických
nápojov týmito osobami.
Z dlhodobého hľadiska Mestská
polícia Poprad eviduje v problematike konzumácie alkoholu osobami
mladšími ako 18 rokov v prevádzkach reštauračného a pohostinského
charakteru výrazné zlepšenie, avšak
aj vzhľadom na zistené okolnosti
bude mestská polícia aj naďalej pokračovať v podobných preventívno bezpečnostných akciách.
(mag)

Krátke správy

•

•
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Pomáhajú ženám vystúpiť z bludného kruhu násilia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách
pripravila polícia na Slovensku v spolupráci s organizáciami pomáhajúcimi takýmto ženám celoslovenské
preventívne aktivity. V Poprade sa k nim v utorok minulý týždeň zaradila prednáška a beseda so študentmi
tunajšej Strednej zdravotníckej školy. Okrem zástupkyne Policajného zboru SR
s mladými debatovali Karin
Jureková a Leona Bašistová z
popradského poradenského
centra Progresfem.
Riaditeľka K. Jureková ozrejmila: „Hovorili sme o formách,
vzorcoch a dynamike násilia
páchaného na ženách i o kontaktoch pomáhajúcich organizácií v SR. Naše centrum
funguje v Poprade už piaty rok.
Za ten čas sa na nás obrátilo
281 žien a poskytli sme 2248
potrebných úkonov. Organizujeme rôzne kampane, aktivity,
prednášky, prispievame tiež aj
do národných politík SR - mali
sme medziiným možnosť pri-

V nedeľu
sa rozžiari...
(Dokončenie zo str. 1)

Zabezpečili takisto led obrazovku, aby mohol každý
návštevník v centre mesta dobre vidieť pripravené
predstavenie. Zostáva síce
kvôli prekvapeniu pre deti
tajomstvom, ale plagát napovedá, o čom tohtoročný
program bude. Ako každoročne sa Mikuláš so sprievodom chystá rozsvietiť aj
vianočný stromček a všetkých občanov poteší tiež
pyromuzikálny ohňostroj.
Deti s rodičmi môžu využiť
i fotografovanie s Mikulášom, anjelom a čertom vo
fotoateliéroch umiestnených
v medzikostolí, čakajú ich
sladkosti a pravá mikulášska
atmosféra.
Podrobné informácie budú
uvedené na www.poprad.sk
v najbližších dňoch. (pmm)
Redakciu novín

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

pomienkovať zákon o obetiach
trestných činov, ktorý vstúpi do
platnosti na budúci rok.“ Podľa poznatkov Progresfemu sú
ženy v poslednom období viac
otvorené hovoriť o probléme
domáceho násilia, je väčšia
osveta, viac medializovaných
prípadov a spoločnosť začala
venovať tomuto problému väčšiu pozornosť a nebagatelizovať
ho. Fyzické a psychické, ale aj
ekonomické násilie, sú najmarkantnejšie. „Spolupracujeme s
políciou už na 3. ročníku preventívnej kampane zameranej na
problematiku násilia páchaného
na ženách. Polícia je totiž často
prvý kontaktný bod, kde hľadá

Napísali ste nám
Klub Popradčanov spolu
s mestskými klubmi v snahe
oživiť spoluprácu so susediacimi krajinami, navštívil 17.
novembra 2017 poľské mesto
Stary Sacz nachádzajúce sa
na úpätí Beskydu Sadeckého,
v rozvetvení rieky Poprad a
Dunajec. Prirodzené cesty
južného Malopoľska a Spiša
určujú tri rieky. Jednou z nich
je rieka Poprad, prameniaca
na južnej strane Tatier, ktorá
odbočuje na sever, prechádza
cez karpatské pohorie v okolí
Plavča a Leluchowa a potom
prudko tečie do Dunajca a
Baltického mora.
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce mesto Poprad, jeho komisia mládeže
a športu a komisia životného
prostredia Združenia región
Tatry spolu s komisiou ochrony srodowiska Euroregiónu
Tatry, Zespol Szkol Zawodowych - Technikum Ochrony Srodowiska v Starym Saczu
a mestom Stary Sacz umiestnili 24. septembra 2009 v blízkosti sútoku rieky Poprad a
Dunajec pamätnú turistickú
tabuľu. Zvestuje, že rieka Poprad ako jediná zo Sloven-

žena pomoc. Preto považujeme
za potrebné, aby ju dostala na
odbornej a profesionálnej úrovni, čo z mojej skúsenosti vždy tak
nie je,“ dodala riaditeľka.
Psychologička z Progresfemu L. Bašistová vysvetlila,
že pre laikov je niekedy ťažké rozpoznať znaky týranej
ženy. Okolie by malo byť viac
všímavé, lebo násilie sa deje
najmä za zatvorenými dverami. Postihuje ženy všetkých
kategórií, sociálnych vrstiev,
kultúr a etnických skupín.
„Ženy majú rôzne dôvody,
prečo zotrvávajú v násilnom
vzťahu. Hlavne je to strach,
pretože z našej poradenskej

praxe poznáme, že násilník sa
im vyhráža. Rovnako nemajú
peniaze, nemajú s deťmi kam
ísť, nemajú rodinu, známych,
zázemie... Pod vplyvom násilného partnera majú častokrát
skreslené vnímanie o sebe a je
pre ne veľmi ťažké vystúpiť z
kruhu násilia. Preto je veľmi
dôležité, aby pomoc prichádzala zvonku, aby boli poradenské
centrá a mali sa na koho obracať. Ženy majú často veľký
problém hovoriť o násilí. Majú
pocity hanby, viny, lebo tak je
im to prezentované, že ony sú
tie vinné, hysterické, preháňajú atď. Takmer každý vzťah je
vytvorený z lásky, čiže pre ženu
je veľmi ťažké pochopiť, že niekto, kto ma miluje, sa dokáže
zároveň správať násilne. A násilne sa nemusí správať stále.
Po násilnom správaní prídu
„medové týždne“ - darčeky, odprosovanie, a tým pádom žena
dáva partnerovi ďalšiu šancu,“
uviedla L. Bašistová. Prvým
krokom na vystúpenie z bludného kruhu násilia môžu byť
vonkajšie zdroje, niekedy sa
vzbúria deti a povedia mame

- poďme preč od násilníka,
alebo si zlú situáciu všimne
rodina a pomôže žene odísť
z násilného vzťahu. Rovnako
môžu zbadať signály aj sociálne pracovníčky a odporučiť
ženu do poradenského centra.
Pomoc a kontakty ženy nájdu
na www.progresfem.sk.
Polícia zdôrazňuje, že život,
zdravie, sloboda, ľudská dôstojnosť či iné práva, sú hodnoty spoločnosti, ktoré chráni
Trestný zákon. Ak dochádza k
ich ohrozeniu alebo porušeniu,
treba zasiahnuť. V prípadoch
násilia má polícia okrem iného
zákonné oprávnenie vykázať
násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia na 10 dní (lehota sa zmenila
od 1. 1. 2016 z pôvodných 48
hodín). Počas vykázania zo
spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať
sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.
Ako uviedol PZ SR, v roku
2016 polícia realizovala toto zákonné oprávnenie u 642 osôb, v
prvom polroku 2017 vykázala z
obydlia 417 osôb.
(mar)

Klub Popradčanov v Starom Saczi

ska spolu s Dunajcom ústí do
poľského veľtoku Visla, ktorá
sa vlieva do Baltického mora.
Rieka Poprad spája Slovensko
a Poľsko a mestá Poprad a Stary Sacz.
Klub Popradčanov, vychádzajúci z týchto faktov, sa
rozhodol spoznať mesto Stary Sacz, prevziať starostlivosť
nad umiestnenou pamätnou
tabuľou a nadviazať nové kontakty s podobným združením
v meste.
Oceňujeme, že prvých
účastníkov klubu oficiálne
privítal primátor Jacek Lelek
na Úrade mesta za účasti konzula Generálneho konzulátu
SR v Krakove Adriána Kromku, poslancov Mestského zastupiteľstva z Popradu, čestnej členky Euroregiónu Tatry
Oľgy Marhulíkovej a bývalého

predsedu cezhraničnej komisie Euroregiónu Tatry Jozefa
Pavlíka, ktorí sa pred 8 rokmi
zúčastnili na odhalení pamätnej turistickej tabule.
Z videoprojekcie Stareho Saczu, ktorú prezentoval
primátor mesta, sme mali
možnosť oboznámiť sa s jeho
dejinami, kultúrnymi i prírodnými hodnotami. Mesto,
hlavne vďaka mimoriadne
cenným pamiatkam, ako aj
zachovanému urbanizmu je
turistami veľmi navštevované.
Láka ich čisté prírodné prostredie, bohatstvo sveta rastlín
i zvierat, pekná krajina a zaujímavá kultúra. K najväčším
pamiatkam patria: kláštorný
komplex klarisiek, urbanistické usporiadanie Starého Sacza
a farský Kostol sv. Alžbety.
Spolu s miestnymi sprie-

vodcami sme si v časti kláštora sprístupnenej verejnosti
pozreli Kostol Svätej Trojice,
kláštorné hradby a tiež Múzeum Jána Pavla II. nachádzajúce sa v Pápežskom oltári,
vybudovanom špeciálne na
návštevu pápeža v roku 1999.
Mesto Stary Sacz podľa dobrých európskych zvykov má na
Slovensku partnerské mesto
Levoču. So súhlasom primátora mesta nadviaže Klub
Popradčanov partnerstvo s
podobným klubom v Starom
Saczi. Pracovné rokovanie k
príprave návrhu dohody o vzájomnej spolupráci sa uskutoční
v prvom štvrťroku budúceho
roka v Poprade. Navrhli sme
uskutočniť v máji stretnutie pri
pamätnej turistickej tabuli, vysadiť stromy - slovenskú lipu a
poľský dub a zúčastniť sa podujatia tradičnej kuchyne sondeckých Lachov. Zároveň sme
ponúkli pozvanie do mesta
Poprad, aby sme prezentovali
bohatstvo našej kultúry, cenné
prírodné a historicko-umelecké pamiatky.
Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka Klubu
Popradčanov
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Školáci budú opäť zdobiť
vianočné stromčeky

Mesto Poprad a OZ Pre
mesto pripravili aj v tomto
roku prehliadku vianočných stromčekov vyzdobených žiakmi popradských
škôl. Podujatie „Vyzdobme
si vianočný stromček“ tak
bude opäť prehliadkou tvorivosti a kreativity žiakov.
Každá škola, ktorá sa zapojí, bude mať v centre Popradu
vyhradený jeden stromček,
ktorý vyzdobí vlastnoručne
vyrobenými ozdobami. Tie
môžu byť vytvorené ľubovoľnými technikami s prihliadnutím na exteriérové
podmienky. Na výzdobu
stromčekov nebudú môcť
byť použité priemyselne vyrobené ozdoby dostupné v
obchodnej sieti. „Stromčeky
budeme zdobiť vo štvrtok 7.
decembra od 9. hod. priamo
na Námestí sv. Egídia. Zdobiť
stromčeky budú deti pod dozorom pedagogických pracov-

níkov,“ uviedla Edita Pilárová
z odboru školstva, mládeže a
športu MsÚ v Poprade.
Vecné ceny pre autorov výzdoby všetkých vianočných
stromčekov venuje mesto
Poprad a OZ Pre mesto 8.
decembra 2017 o 10. hod. počas otvorenia XV. tradičného
vianočného jarmoku. Stromčeky budú do 17. decembra
vystavené v priestore medzi
evanjelickým kostolom a
chodníkom na južnej strane
námestia. „Vyzdobené vianočné stromčeky budú robiť radosť nielen na námestí, ale od
18. decembra ich budeme distribuovať ďalej - darujeme ich
klubom a domovom dôchodcov, ako aj nemocnici,“ doplnil
primátor Popradu Jozef Švagerko. Do prehliadky vianočnej tvorivosti sa školy môžu
prihlásiť ešte do 30.novembra
na MsÚ - odbore školstva,
mládeže a športu.
(mag)

Matematicko-fyzikálna súťaž mala náboj

Už po šiestykrát sa v priestoroch
Gymnázia na Kukučínovej ulici
konala medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné
tímy žiakov základných škôl pod
názvom Junior Náboj 2017.
Podujatie každoročne organizuje
Občianske združenie Trojsten na
celom Slovensku, v Čechách, ale aj
v Poľsku. „V niektorých úlohách je
potrebné využiť tzv. sedliacky rozum,
pretože nie všetky príklady sú úplne
jednoznačné. OZ Trojsten pozostáva
z vysokoškolákov a práve oni túto súťaž pripravujú,“ uviedla Kamila Kmeťová z OZ Trojsten.
„Touto súťažou sa snažíme ukázať žiakom, že
matematika a fyzika nie je pre nich postrachom. Motiváciou je porovnanie ich vedomostí
so žiakmi z celého Slovenska, ale aj okolitých
krajín. Veľa príkladov je tvorených tak, že sa
nad nimi musia žiaci naozaj zamyslieť a sú
z reálneho života,“ doplnila lokálna organizátorka z OZ Trojsten Michaela Dlugošová.
Súťaž je určená predovšetkým pre deviatakov. Mnohí sa svojimi vedomosťami neskôr
dokážu uplatniť aj v laviciach gymnázia, ktoré
ich pre toto podujatie každý rok prichýli. „Žiaci
vždy preukazujú veľmi dobré vedomosti a nám

sa s nimi následne veľmi dobre pracuje. Za to
patrí poďakovanie učiteľom v základných školách. Väčšinou prídu takíto žiaci študovať k nám
a sú úspešní,“ povedala učiteľka z Gymnázia na
Kukučínovej ulici Zuzana Tobisová.
V piatok súťažilo v našom meste 24 tímov
z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne,
či Spišskej Starej Vsi. Riešili 41 úloh a náročnosť sa stupňovala. Z minulého roka prvenstvo
v našej lokalite obhájilo 8-ročné gymnázium
Kukučínova s 29 bodmi. V rámci Slovenska
obsadil jeho tím 11. miesto, v celkovom medzinárodnom rebríčku skončilo na 39. mieste. Medzinárodný víťaz je zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici, ktorý nazbieral 41 bodov. (mav)

Stredná priemyselná škola v Poprade má kontakty v Európskej únii

Už desať rokov sa Stredná priemyselná škola v Poprade aktívne zapája
do kultúrnych, jazykových a odborných medzinárodných projektov.
V roku 2007 sa prvýkrát zapojila do
odborného projektu Leonardo da
Vinci a navštívila talianske mesto
Forino. V nasledujúcom roku už
učitelia odborných predmetov - informatiky putovali na 16 dňovú
pracovnú stáž do Švédska, do mesta
Övertorneå, kde prebiehalo vzdelávanie „Implementácia metodiky
vo vyučovaní správy systému a teória počítačových sietí“ na Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten.
Úspešnosť tohto projektu viedla
k ďalšej, ale už študijnej stáži v roku
2010, v rámci komunikačných a informačných technológií v spomínanom
vzdelávacom stredisku. Na stáži sa
zúčastnili študenti v odbore elektrotechnika (informačné a komunikačné
systémy).
Začiatok školského roka 2009/2010
zavial našich učiteľov k neďalekým
susedom, kde v rámci projektu Leonardo da Vinci absolvovali zahraničnú stáž za účelom vyškolenia sa na
robotických pracoviskách na Strednej
priemyselnej škole v Ústí nad Labem.
Na jeseň 2011 a na jar 2012 sa zúčastnili dve skupiny študentov z odboru mechatronika a strojárstvo so
zameraním na grafické systémy na
projekte „Robotické pracovisko v praxi mechatronikov“ v Taliansku. Part-

nerom v tomto projekte bola ITIS-LS
„Francesco Giordani“ stredná odborná škola so sídlom v meste Caserta
neďaleko mesta Neapol v Taliansku.
Najrozsiahlejšie poznatky prinieslo
v rámci projektu Leonardo da Vinci vzdelávanie v meste Holzminden
v Nemecku, ktoré
úspešne
prebiehalo
v rokoch 2013 - 2015.
Projektu „Teória overená v praxi“ sa zúčastnili študenti našej
školy z odborov mechatronika, elektrotechnika a strojárstvo
so zameraním na
grafické systémy. Pobyt jednotlivých
skupín sa uskutočnil v štyroch stážach
od jesene 2013 do jari 2015. Partnerom v tomto projekte bola firma „Stiebel Eltron GmbH & Co. KG,“ so sídlom v meste Holzminden v Nemecku.
Certifikovaná stáž na zariadeniach s
nemeckou metodikou a ich riadiacimi
systémami absolventom stáží poskytne širšie možnosti uplatnenia na trhu
práce vo firmách s nemeckou účasťou
(Tatramat, AEG, Stiebel Eltron a pod.)
v podtatranskom regióne. Jedným z
dôležitých cieľov je aj zlepšenie komunikačných zručností a schopností
získavať nové vedomosti v nemeckom
jazyku.
Projekt Leonardo da Vinci nie je
jediným úspešným projektom, v ktorom bola SPŠ zapojená. K zahranič-

ným odborným projektom je dôležité
zaradiť a spomenúť významný kultúrny a jazykový projekt Erasmus+, ktorý
prebieha od roku 2015. Erasmus+ je
nový program Európskej únie, ktorý
podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a

športu počas programového obdobia
v rokoch 2014-2020. Od septembra
2015 študenti a učitelia našej školy
realizujú projekt Erasmus+ s názvom
„History a (very) bit different“. Projekt
bol realizovaný spoločne s učiteľmi a
študentmi z miest Adana (Turecko),
Kaunas (Litva), Koper (Slovinsko) a
Poprad. To sú štyri krajiny zahrnuté do tohto projektu, každá krajina s
odlišnou históriou a odlišným národným dedičstvom, týkajúcim sa hradov. To, čo majú spoločné, sú tínedžeri, ktorí sa chcú oboznámiť s históriou
iným, zaujímavejším spôsobom, a to
formou reálneho zážitku.
V školskom roku 2016/2017 bola
naša škola znova úspešná a sme zapojení do nového projektu Erasmus+
s názvom „Education, Profession and

European Citizenship“ („Vzdelanie,
profesia a euroobčianstvo.“). Koordinujúcou inštitúciou projektu je grécka
škola GENIKO LYKEIO ALIKIANOU so sídlom v meste Chania na
ostrove Kréta. Okrem koordinátora
budeme v rámci projektu spolupracovať od októbra tohto roku až do konca
školského roka 2017/2018 aj s partnerskými školami z Poľska, Maďarska
a Rumunska.
V súčasnej dobe nezaháľame a učitelia SPŠ absolvovali ďalšiu z odborných stáží v rámci projektu Erasmus+
- „Nové trendy v odbornom vzdelávaní“, v nám už známom nemeckom meste Holzminden. V priebehu
úvodných stretnutí boli pedagógovia
oboznámení s výrobou produktov
a ich vývojom, mali možnosť spoznať
systém vzdelávania ako aj využitie
moderných technológií vo výrobe.
V ďalších rokoch nezabúdame ani na
dizajnérov, ktorí plánujú navštíviť stáž
v Českej republike a elektrotechnici
a mechatronici sa chystajú do Španielska.
Aj vďaka zapojeniu sa do projektov
sa ukazujú výsledky. Jedným z nich
je percentil na maturitných skúškach,
ktorý bol v tomto roku vysoký: anglický jazyk B1 94%, B2 95%, nemecký
jazyk B1 79%.A k číslam je samozrejme potrebné pridať jazykové skúsenosti, nové medzinárodné priateľstvá,
úsmevné zážitky a veľa spomienok.
Marcel Slavkovský, SPŠ Poprad
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Popradskí študenti patria medzi najlepších sieťarov v SR

Viac ako 60 stredných a vysokých
škôl v SR je zapojených v Networking Academy Programe spoločnosti Cisco Systems. V tomto roku sa
uskutočnil 12. ročník prestížnej národnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2017),
ktorý umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje
vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí.
Študenti Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29.augusta v Poprade Ján Dovjak, Samuel Dikant
a Tomáš Kacvinský sa umiestnili
na vynikajúcom 2. mieste v SR v
kategórii družstiev HS3 a Ján Dovjak v kategórii UNI jednotlivcov
obsadil taktiež 2. miesto v SR. Najlepšou sieťarkou na Slovensku sa
stala Karla Silvia Beatrix Bereczová
taktiež z tejto školy. Súčasťou súťaže
je on-line vedomostný test a riešenie
praktickej úlohy. Najlepší výsledok

zo všetkých súťažiacich v on-line
vedomostnom teste dosiahol Ján
Dovjak. Za skvelý výsledok v tejto
súťaži veľké poďakovanie patrí pedagógom Janke Jurkovičovej a Jánovi Kovalčíkovi.
Vyhlásenie výsledkov súťaže
sieťových talentov NAG 2017 sa
uskutočnilo 13. novembra v Bratislave na tzv. „Kick off meeting-u“

Výzva občanom užívajúcim
poľnohospodársku pôdu

Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých
občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad
resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným
rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. februára 2018 podali žiadosť na pozemkový a
lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok.
Pracovníci odboru upresnia, aké doklady je potrebné
doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z. z. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku
zaniká. Je potrebné, aby občania, ktorých sa to týka, tento
termín nezmeškali.			
(ppp)

Týždeň s mestskou políciou

ŠTVRTOK 23. novem•braVOpopoludní
boli hliadky

MsP Poprad vyslané na Tomášikovu ulicu za účelom preverenia telefonického oznamu,
podľa ktorého malo na mieste
dochádzať k fyzickému napádaniu matky jej synom.
Išlo o 48-ročného muža pod
vplyvom alkoholu, ktorý narúšal občianske spolunažívanie hrubým správaním sa voči
svojej matke. Poškodená bola
poučená o možnosti podania
oznámenia, čo odmietla.

•

V TEN istý deň večer
preverila
službukonajúca
hliadka MsP Poprad oznam
v jednom z bytov na Pavlovovej ulici, kde 17-ročný
syn oznámil, že otec fyzicky
napáda jeho matku. Poškodená 44-ročná Popradčanka

najprv tvrdila, že manžel ju
opakovane fyzicky napadol
a chcela podať oznámenie
pre podozrenie z domáceho
násilia. Vec napokon riešila
hliadka OO PZ Poprad ako
priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
SOBOTU 25. novem•braVráno
bolo na MsP Po-

prad oznámené vodičom
taxislužby, že pred jednou
z pohostinských prevádzok
na Vajanského ulici leží na
zemi osoba. Mestskí policajti
po príchode na miesto zistili
muža bez viditeľných vonkajších zranení, avšak bol značne podchladený. Na miesto
bola privolaná sanitka Záchrannej zdravotnej služby,
ktorou bol muž prevezený do
nemocnice.
(msp)

Dali ste
nám vedieť

- oficiálnom spustení Národného
programu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie za účasti štátnej
tajomníčky Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Oľgy
Nachtmannovej, podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu
Petra Pellegriniho, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, prvého vice-

prezidenta IT Asociácie Slovenska
a viceprezidenta Republikovej únie
zamestnávateľov Mária Lelovského
a ďalších predstaviteľov spolupracujúcich vysokých škôl a organizácií.
Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých
ľudí pre aktuálne i perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti a
trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií
je hlavným cieľom národného projektu. Na tomto oficiálnom otvorení projektu boli šiestim vybraným
stredným odborným školám odovzdané plakety IT Akadémia partner, ktoré znamenajú významné postavenie školy v projekte a zároveň
jej vybavenie IT science laboratóriom. Nie je náhoda, že práve Súkromná stredná odborná škola na Ul.
29. augusta v Poprade získala štatút
IT Akadémia partner. (ppp) PP-110

Miláčik publika Thomas Puskailer

Charizmatický
spevák
Thomas Puskailer venoval
svoje vystúpenie environmentálnej tematike - vode.
Upozornil mladých divákov - žiakov ZŠ s MŠ Komenského v Poprade na
potrebu šetrenia vody.
Na svojom koncerte hravou formou informoval
všeobecne o vode, jej výskyte na planéte, spôsobe
jej využitia a nevyhnutnosti
pre život. Potom sa zameral
na každodenné využívanie
a hlavne plytvanie vodou.

Žiaci sa dozvedeli ako
šetrne splachovať, sprchovať sa, či umývať si
zuby. Zdôraznil aj fakt,
že Slovensko je jednou
z krajín, kde sa pitná
voda používa aj ako
úžitková. Ktovie, možno v hľadisku sedel budúci environmentalista,
ktorý tento problém raz
vyrieši. Všetci prítomní
si pôsobivý koncert užili, mladším žiakom sa veľmi
páčili farebné bubliny, starším tipovanie a všetkým prí-

Poďakovanie

Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade si pripomína aktuálne 27. novembra
2017 90. výročie svojho založenia. Jubilejná
slávnosť sa uskutočnila 16. novembra 2017
v priestoroch Mestského úradu pod záštitou
mesta Poprad.
Ďakujeme predovšetkým viceprimátorovi
Igorovi Wzošovi za vyznačenie Matice v našom meste, ocenenie jej účinkovania a pracovníkom MsÚ Dagmar Nemčokovej, Patrícii
Ploščicovej, Emilovi Turčanovi a technickým
pracovníkom za spoluprácu pri organizácii
podujatia.
Ďakujeme Anne Brutvanovej a speváčkam
zo Slovenky, Františkovi Lizákovi a Suite kráľa
Mateja, Petrovi Šalingovi, recitátorovi.
Za blahoželanie a priateľskú matičnú podporu ďakujeme predsedom podtatranských
Matíc Renáte Mezovskej, Michalovi Pavelovi,
Oľge a Milanovi Pastrnákovcom, Matejovi Šulejovi, ako aj spišskej Matici zastúpenej Annou
Petrekovou a Elenou Biringerovou, rovnako

tomným sympatický spevák
s kapelou.
Beáta Kalinová

riaditeľovi Domu Matice slovenskej Rastislavovi Zacherovi a matičiarkam zo Spišskej Novej Vsi, hosťovi z oblasti v Stropkove Lukášovi
Kaščákovi.
Ceníme si záujem a spoluprácu s Podtatranskou knižnicou a múzeom, archívom, školami, klubmi seniorov a cirkví.
Zvlášť významne sa na výstave a príprave
slávnosti podieľala Beáta Kalinová a Mária
Lenková. Ďakujeme aj Oľge Pastrnákovej a
Márii Petrasovej za chutné domáce pečivo a
Milošovi Hanovi za zážitkovú videoprojekciu.
Veľká pomyselná kytica jubilujúcej Matici
v Poprade a všetkým matičiarom, ktorí žijú
a podieľajú sa na matičnom dianí. Nech sa
omladená s novými silami dožije svojej storočnice.
Pozývame popradskú verejnosť a školy na
výstavu vo vestibule MsÚ, ktorá bude trvať do
15. decembra 2017.
(Pre správnosť je ešte potrebná oprava mena
jedného z iniciátorov vzniku MO MS v 90. rokoch - nie Dušan, ale Eugen Tarageľ). (hre)

29. 11. 2017

Strana 7

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

Seneca

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 29. novembra má meniny Vratko, zajtra 30. novembra Ondrej, Andrej, v piatok 1. decembra Edmund, v sobotu 2. decembra Bibiána, v nedeľu 3. decembra Oldrich, v pondelok 4. decembra Barbora, Barbara a v utorok 5. decembra Oto.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 24. novembra 2017
vo Veľkej s

Jaroslavom Melicherčíkom,
58-ročným

V sobotu 25. novembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Vasiľom,
74-ročným

V sobotu 25. novembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Vnenčákom,
69-ročným

V pondelok 27. novembra 2017
vo Veľkej s

Ing. Jaroslavom
Behuliakom, 86-ročným

V pondelok 27. novembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Šeďom,
65-ročným

V pondelok 27. novembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Pitoňákom,
65-ročným

V utorok 28. novembra 2017
vo Veľkej s

Margarétou Piatnikovou,
92-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
Vo štvrtok 30. novembra 2017
o 12. hod. vo Veľkej so

Stanislavom Hudáčom,
69-ročným

Vo štvrtok 30. novembra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Oľgou Hudákovou,
89-ročnou

Vstupenky do AquaCity vyhrali

V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž o dve celodenné vstupenky do AquaCity Poprad.
Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebované: Ingrid Kušnieriková, Partizánska ul., Poprad a Mária
Kruppová, Uralská ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať
v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni
do 15. hod.				
(ppš)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 30. novembra do 6. decembra

Paddington 2 - o 13. hod.
(hrá sa len 3.12.), o 13.40 hod.
(hrá sa len 2.12.), o 15.20 hod.
(nehrá sa 6.12.), o 15.40 hod.
(hrá sa len 3.12.), o 16. hod.
(nehrá sa 3.12.), Matky rebelky: Šťastné a veselé: o 18.20
hod., 7 sestier: o 20.40 hod.,
Príšerákovci 2D: o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.50 hod. (nehrá sa 3.12.
a 4.12.), Kým nás svadba
nerozdelí: o 15. hod. (hrá
sa 4.12.) a o 18. hod. (nehrá
sa 4.12.), Nádych pre lásku:
o 20.20 hod. (hrá sa len 4.12.)
a o 20.30 hod. (nehrá sa 4.12.),
Temné kecy: o 19. hod. (hrá

sa 4.12.), Wind River: o 13.
hod. (nehrá sa 3.12.), Justice
League 2D - o 17.40 hod. (nehrá sa 1.12. a 6.12.) a o 18.20
hod. (hrá sa len 6.12.), Vražda v Orient exprese: o 20.20
hod. (nehrá sa 1.12. a 4.12,
5.12. a 6.12.) a o 21. hod.
(hrá sa len 6.12.), ARTMAX
KONCERT - Metallica Quebec Magnetic: o 19.30 hod.
(hrá sa len 1.12.), ARTMAX
BALET - Luskáčik z Londýna: o 20.10 hod. (hrá sa
len 5.12.), Mikulášska predpremiéra - Tri želania: o 16.
hod. (hrá sa len 6.12.). Viac na
www.cine-max.sk
(ppp)

Zablahoželali jubilantom

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Poprad Alena Madzinová prijala v sobotu 18. novembra jubilantov, ktorí oslavujú
svoje životné jubileum v novembri. Prijatia
sa zúčastnili 90 roční - Ľudovít Fišer, Barbora Mlynarčíková, 85 roční - Ondrej
Dučák, Ondrej Fedák, Štefan Zahoranský,
80 roční - Veronika Husárová, Margita Mišagová, Žofia Pavliková, Elena Skupinová,
Alžbeta Zemanová, Mária Zacherová, 75
roční - Katarína Buziková, Katarína Danišovská, Agneša Dunajská, Agáta Ilčáková,
Milada Jeremiašová, Katarína Kušniráková,

Jaroslava Ondrušová, Michal Kupčo, Štefan
Mašlonka, Juraj Novák, František Ondruš,
Ladislav Smolka, 70 roční - Paulína Barabásová, Mária Bielená, Mária Dzadíková, Šimon Brejčák, Katarína Gomoláková, Božena
Kočanová, Anna Lešundáková, Alžbeta Matiščíková, Anna Reichwalderová, Katarína
Rychnavská, Mária Semenčíková, Ján Chovanec, Ján Ludvik, Jaroslav Matava, Jozef Pisar, Marián Rožár, Tadeáš Rzyman. Prijatia
sa zúčastnila aj 75 ročná Alžbeta Timčáková
a 70 ročná Marta Feketeová, ktoré oslavovala narodeniny ešte v októbri.
(ppp)

Finančná olympiáda preverí vedomosti stredoškolákov

Bežný finančný slovník,
základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných
a bankových službách, prehľad v investovaní, ale aj základy správneho nastavenia
osobných financií a domáceho hospodárstva sú oblasti, na ktoré sa zameriava
Finančná olympiáda, ktorú
už šiesty rok organizuje pre
stredné školy a stredoškolákov Nadácia Partners.
Aktuálny ročník začal minulý týždeň v pondelok a fi-

nálovým kolom vyvrcholí
v apríli 2018. Viac ako 300
stredných škôl a 5 000 študentov sa každoročne zapája do
vedomostnej súťaže Finančná
olympiáda, ktorá preveruje základnú finančnú gramotnosť
mladých ľudí. „Slovensko patrí
ku krajinám s nízkym finančným vzdelaním a prieskumy
jednoznačne hovoria, že najrizikovejším skupinami u nás
sú mladí ľudia a dôchodcovia.
Chceme preto aj takouto formou mladým stredoškolákom

ukázať a vysvetliť, že vyznať sa
vo financiách a v hospodárení
je dôležité pre ich každodenný
súkromný a pracovný život,“
povedal Juraj Juras, správca
Nadácie Partners.
Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne
študentov všetkých stredných
škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny
pre seba, ale aj o finančnú odmenu pre svoju školu. Podrobnosti sú na www.financnaolympiada.sk.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 29. novembra - Dr. Max - námestie,
vo štvrtok 30. novembra - Zlatý had, v piatok
1. decembra - Benu - námestie, v sobotu 2.
decembra - Benu - Tesco, v nedeľu 3. decembra - Dr. Max - námestie, v pondelok 4.
decembra - Ekolekáreň - OC Forum a v utorok
5. decembra - Corrib.
Dr. Max - námestie: Nám. sv. Egídia, Zlatý had:

Novomeského 3918, Benu - námestie: Nám. sv.
Egídia 25, Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, Corrib:
Levočská 26A.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18. hod.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od
8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete mať
z niečoho
dvojnásobnú radosť. Čakajú vás
krásne chvíle s rodinou.

Dajte
na
rady iných,
budú tentoraz pre vás prospešné.
Budete mať úspechy v podnikaní.

Láska vám
bude pomáhať tento, pracovne náročný, týždeň.
Pred sviatkami však nastane pokoj.

V rodine aj
v práci sa
vám bude dariť. Prežijete veľmi
pekný týždeň.

Vážne sa
z a my s l i t e
nad zmenou. Ak ju neurobíte vy,
urobí ju za vás niekto iný.

Vo všetkom
si viete poradiť a dostanete za to pochvalu
od rodiny i nadriadených.

Zažijete nejaký finančný úspech. Pôjdete aj na nejakú
krátku, ale zaujímavú cestu.

Budete riešiť problémy druhých, ale mali by ste sa skôr
zaoberať len svojimi vlastnými.

Ovládne
vás škodoradosť, lebo osud zariadi, že sa
vášmu protivníkovi všetko vráti.

Stane
sa
vám nejaká zvláštna príhoda. Po rokoch
stretnete človeka z minulosti.

Niekto vás
podráždi
svojimi názormi. Nedajte sa zbytočne vytočiť, ale trvajte na svojom.

Neberte
všetko tak
vážne, nad niektoré nepodstatné
veci sa treba povzniesť.
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KINO TATRAN
29. novembra o 19. hod.
M. SLOBODNÍK:
AFRIKA NA PIONIERI
5 cestovatelia, 5 mesiacov na cestách,
15 tisíc kilometrov na najhorších jednostopých motorových vozidláchJawa Pionier. Video, slide show a
rozprávanie M. Slobodníka z cesty naprieč Afrikou.
Vstupné: 5 €, predaj len na mieste,
vstup zozadu.

Roztomilý medvedík
sa vracia. Milovaná teta
bude mať 100 rokov,
a tak jej hľadá narodeninový darček.
Objaví nádhernú rozkladaciu knihu,
no tá zmizne. Vstupné: 5 € / 4,50 € deti
2. decembra od 16. do 21. hod.

SNEHOVÁ VLOČKA

SKIALPOVÝ FILMOVÝ FESTIVAL
16. - 16.30 hod.
Liptov Ride-skialp, freeride, beh,
bike& kajak

30. novembra o 19. hod.
NEBO NIE JE VÝMYSEL
- ADVENTNÝ FESTIVAL UVER
V ZÁZRAK
USA, dráma, 99 min., titulky, MP12
Skutočný príbeh štvorročného chlapca, ktorý po ťažkej operácii tvrdí, že
bol v nebi, zatiaľ čo lekári bojovali o
jeho život. Rodičia považujú jeho rozprávanie za výmysel, no postupne prídu na to, že kráľovstvo nebeské naozaj
existuje... Vstupné: 3 €

16.30 - 17. hod.
Rosťa Tomanec & Martin Eliáš - Strmé zjazdy v Tatrách

1.a 3. decembra o 19. hod.
MATKY REBELKY:
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
USA, komédia, 116 min., titulky,
MP15
Vianoce sú najkrajšie obdobie roka, ale
určite nie pre mamy! Matky rebelky už
majú dosť vianočného upratovania,
varenia a zháňania darčekov. Tento rok
si Vianoce konečne užijú.
Vstupné: 5 €

20.30 - 21.00 hod.
Bonusové premietanie

2. decembra o 10. hod. a 3. decembra
o 16. hod.
PADDINGTON 2
UK / FR, rodinný, 103 min., dabing, MP

17.15 - 17.45 hod.
Stredisko lavínovej prevencie - Lavínové nehody a lavínové batohy
18.15 - 18.45 hod.
Miro Peťo - Strmé snehy Svanetie
18.45 - 19.30 hod.
Švihálek Ski - Bolívia
19.30 - 20.15 hod.
Libor Dušek - Ski Nošak 2017

Bližšie info na www.snehovavlocka.sk
na samostatnom plagáte. 		
4. december o 19. hod.
HAPPY END - PROJEKT 100
FR / DE / AT, dráma, 107 min., titulky,
MP15, FK
Film o kríze medziľudských vzťahov
v rodine, ale aj o kríze spoločnosti
ako takej. O tom, že už nevnímame
jeden druhého a stávame sa voči sebe
slepými.
Vstupné: 4 € / 2 € s preukazom FK

prade. Inf.: č. t. 0915 845 673. 12/17-K

Inzercia

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m , • RENAULT
2

leštený, zrubový - pologuľatý profil,
hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám ešte nepoužitý keramický
sud cca 60-litrový na nakladanie kapusty. Inf. č. t.: 0904 569 578. 30/17-P
Predám písací stôl s rysovacou
doskou a sedaciu súpravu zn. Harfa,
rozťahovacia. Lacno. Inf. č. t.: 0904
569 578.		
31/17-P
Predám 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

•
•
•

• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-

skej Sobote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného domu,
výmera pozemku max. do 450 m2,
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti.
Inf.: č. t. 0903 626 055.
8/17-K
Kúpim garáž alebo vezmem do prenájmu garáž na sídlisku Západ v Po-

•

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 kancelárske priestory v Poprade, Teplická
34, bývalá AB Stavomontáže. Jeden
mesačný nájom „grátis“. Inf.: č. t.
0905 563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
96/17-R
Ponúkam hudbu na malé svadby, na narodeniny a iné príležitosti. Môžem súčasne aj fotiť. Inf. č. t.:
0950 673 106.
99/17-R
Vezmem do prenájmu garáž
v Poprade na sídl. Západ. Inf.: č. t.
0915 845 673.
101/17-R
Dám do prenájmu 1-izb. byt v Poprade pri nemocnici (blízko centra).
Inf.: č. t. 0948 007 776.
102/17-R
Hľadáme distribútorov letákov v Poprade. Inf. č. t.: 0911
623 572 prípadne mail: poprad@
redpost.sk.
103/17-R

•

•
•

•

•

Kultúrny kalendár na december 2017

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

VÝSTAVY
Elektráreň TG
Do 3. decembra
Pieseň duše - ruská realistická maľba
zo zbierky Galérie výtvarného umenia
v Ostrave - výstava skupiny ruských realistických umelcov 19. st. po prvýkrát
na Slovensku.
Od 8. decembra
Millefleur - Eva Končeková a Michaela Bednárová - výstava jubilantky Evy
a jej dcéry Michaely so zaujímavou
módnou prehliadkou, hudobný hosť
Katarína Malíková.
8. decembra o 17. hod. - vernisáž výstavy.
STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app - vynovená stála
expozícia diel zo zbierkového fondu TG.
ART KLUB Tatranskej galérie
Od 6. decembra
Anjeličkovo - vernisáž výstavy Anjel
Vianoc 2017, spojená s odovzdaním
cien výhercom.
6. december o 14. hod. - vernisáž výstavy.
VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC
Celý december
Jirko ČEPIL - Sny v dreve - výstava fotografií a objektov inšpirovaných vzťa-

Podtatranské
múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad
www.muzeumpp.eu

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude
Podtatranské múzeum v Poprade v decembri zatvorené. Otvorená bude len
expozícia v Spišskej Sobote utorok až
piatok od 9. do 16. hod., v sobotu a v nedeľu od 13. do 16. hod. a v pondelok je
múzeum zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši,
Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Zmena programu vyhradená!

hom k prírode a krajine podtatranského
regiónu.
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej
galérie.
INÉ PODUJATIA
1. decembra o 17. hod. - Večer ruskej
poézie
Vladimír Majakovskij / Vladimír Benko
Anna Achmatovová / Tatiana Husárová
Sergej Jesenin / Dušan Kubáň, spoluúčinkujú študentky GPUK Poprad
Emma Barilová, Katarína Zavacká, Linda Gallová, réžia Štefan Hamza, hudobný hosť Alena Stoklasová (La Speranza).
3. decembra o 17. hod. - Derniéra výstavy Ruská realistická maľba, Iľja Jefimovič Repin - tvorba, život, prezentácia
Anna Ondrušeková, hostia Ľubomír
Feldek, Katka Feldeková - spev.
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
17. december od 14. do 16. hod. - Predvianočné tvorivé dielne.
TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii.
Viac na www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

Podtatranská
knižnica
Podtatranská ul. č. 1
Celý december
Krajinárske motívy - František Žoldák
- výstava Popradčana Františka Žoldáka.
Celý december
S knihou ma baví svet - 3. ročník - výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Od 5. decembra
Výtvarný salón klubu Popradských
výtvarníkov
5. decembra o 17. hod. - vernisáž výstavy
Zmena programu vyhradená!

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranské
osvetové stredisko

December
FRAGMENTÁRIUM
Výstava výtvarných prác Gabriely
Rothovej.
Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od
8. do 12. a od 13. do 15. hod., streda od
8. do 12. a od 13. do 16.30 hod., piatok
od 8. do 13. hod.

9. decembra - KD Hozelec, 11. a 12. decembra - Vysoké Tatry, 13. decembra Kežmarok, 16. decembra - Vernár, 17.
decembra - Švábovce, 20. decembra Nová Lesná
VIANOCE POD TATRAMI
- najkrajšie vianočné zvyky, hry, piesne
podtatranského regiónu.

Poprad - Veľká
Scherfelova ul. 36

Sobotské námestie 1729/4
Poprad - Spišská Sobota

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k
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Kamzíci vyhrali gólovú prestrelku, no na Zvolen už nestačili

Hokejisti
HK
Poprad odohrali počas víkendu
dva tipsportligové
zápasy. V piatok
sa po gólovej prestrelke radovali z domáceho víťazstva nad Novými Zámkami,
v nedeľu už však nestačili vo
Zvolene na rytierov.
„Potešilo nás víťazstvo, bolo
to ofenzívne predstavenie
z oboch strán. Zápas ovplyvnilo zranenie brankára Ivanova
a nahradiť ho musel mladý Gavalier,“ hodnotil duel
s Novými Zámkami asistent
trénera HK Poprad František
Štolc.
Do zostavy kamzíkov sa
v piatok vrátil po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch Richard Rapáč, ktorý
sa so zranením trápil viac ako
čakal. „Bolo to spočiatku banálne zranenie, veď som mal
len zlomený zub. Nebral som
však antibiotiká, ako by som

Dowell (D. Brejčák, S. Mlynarovič). 23. kolo Tipsport
Ligy v nedeľu 26. novembra
HKM Zvolen - HK Poprad

Z kuchyne HK Poprad

mal a hrával som s teplotami.
Vznikol tam silný zápal, sadlo
mi to na srdce a ukázali sa aj
ďalšie problémy, ktoré viedli
lekárov k podozreniu, že mám
leukémiu. Našťastie sa táto
teória nepotvrdila, ale ešte
nie som úplne fit,“ prezradil
R. Rapáč, ktorý si už v nedeľňajšom zápase vo Zvolene
pripísal na svoje konto jednu
asistenciu.
Popradčania
odohrali
v utorok po uzávierke vydania novín Poprad odvetu se-

mifinále Vyšehradského pohára na ľade DVTK Miškolc.
Výsledky: 22. kolo Tipsport Ligy v piatok 24. novembra HK Poprad - HC
Nové Zámky 7:5 (1:0, 4:4,
2:1), góly Popradu: 17. Peter
Lichanec, 25. Matúš Paločko
(P. Lichanec, D. Brejčák), 29.
Patrik Svitana (D. Brejčák, S.
Mlynarovič), 32. Patrik Svitana (D. Brejčák, A. Štrauch),
38. Andreas Štrauch (ts), 44.
Daniel Brejčák (S. Mlynarovič, P. Svitana), 60. Jimmy Mc-

Juniori: v sobotu 25. novembra Poprad - Martin 5:2,
v nedeľu 26. novembra Poprad - Žilina 5:4.
Dorast: v sobotu 25. novembra Bratislava - Poprad
2:1, v nedeľu 26. novembra
Skalica - Poprad 2:3sn.
Kadeti: v nedeľu 26. novembra Poprad - Sp. N. Ves 4:3.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 25.
novembra Prešov - Poprad
3:4.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 25.
novembra Prešov - Poprad
4:1.
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu
25. novembra Poprad - Prešov 0:0.
Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu
25. novembra Poprad - Prešov 7:5.

4:2 (1:1, 0:1, 3:0), góly Popradu: 3. Samuel Mlynarovič (P.
Svitana), 23. Peter König (Š.
Fabian, R. Rapáč).
Program: 24. kolo Tipsport Ligy v piatok 1. decembra o 17. hod. HK Poprad - HC 07 Orin Detva,
25. kolo Tipsport Ligy
v nedeľu 3. decembra o 17.
hod. MHK 32 L. Mikuláš HK Poprad.
(mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre B

1. Trenčín

24

16

4

0

4

73:40

56

2. Košice

25

16

0

2

7

80:59

50

3. B. Bystrica

25

13

2

4

6

94:62

47

4. Nitra

25

13

3

2

7

92:67

47

5. Zvolen

46

24

12

4

2

6

84:67

6. HK Poprad 25

10

4

2

9

70:71 40

7. Žilina

25

9

1

2

13

65:72

8. L. Mikuláš

25

7

2

4

12

57:64

29

9. N. Zámky

25

7

3

1

14

61:78

28

10. Detva

25

3

0

2

20

42:92

11

11. SR 20

18

3

1

3

11

34:80

14

31

Dejiny hokeja majú štvrté pokračovanie Poprad potrebuje druhú ľadovú plochu

Knižná publikácia Dejiny hokeja
v Poprade sa dočkala svojho štvrtého pokračovania. Jej autorom je
Rastislav Ovšonka a zachytáva obdobie rokov 1959 až 1970.
„Poprad v tom období zvíťazil v Slovenskej národnej hokejovej lige po
pätnástich rokoch. V knihe sú všetky
ligové zápasy a ich výsledky po tretinách. Mnohé sú doplnené o strelcov
gólov Popradu. Sú tu zachytené aj
udalosti zo zákulisia hokeja a mnohé
zaujímavosti. Symbolom celého tohto
obdobia je Milan Skokan, ktorý začínal so seniorským hokejom v sezóne
1960/1961 a končil po dlhom prehováraní až v sezóne 1969/1970. Práve preto sa stal krstným otcom štvrtého dielu
Dejín hokeja v Poprade s podtitulom
Dlhá cesta na vrchol,“ uviedol autor
publikácie Rastislav Ovšonka a dodal:
„Kniha nie je len o seniorskom hokeji,
ale mapuje aj prvé úspechy mládeže.
Zaujímavosťou je krátka informácia
o neregistrovaných hráčoch väčšinou

z Veľkej, ktorí sa v sezóne 1966/1967
stali majstrami Československa neregistrovaných hráčov. V roku 1964
vznikol aj turnaj starších žiakov O pohár oslobodenia mesta Poprad, ktorý
sa hrá do súčasnosti a je to najstarší
žiacky turnaj na Slovensku.“
Knihu pokrstil ľadom zo zimného štadióna spoločne s primátorom
mesta Poprad Jozefom Švagerkom aj
Milan Skokan, ktorý je veľkou osobnosťou popradského hokeja. Zrejme
je jediným na Slovensku a možno aj
v celej Európe, ktorý vyhral ligu ako
hráč, tréner mužov, ale aj ako tréner
žien. „Na svoje aktívne hráčske obdobie veľmi rád spomínam. Poprad bolo
malé mesto, ktoré žilo hokejom. Každá ulica mala svoje klzisko. Štadión
bol využitý od rána do večera a je mi
ľúto, že sa nezachoval, pretože Poprad
vždy potreboval a potrebuje dve ľadové plochy,“ skonštatoval krstný otec
M. Skokan. „Chcem poďakovať Rasťovi Ovšonkovi, že zachytáva podrobne
históriu nášho hokeja. Ja
som sa narodil v roku 1967
a sám som trénoval na starom štadióne. Jednoznačne
aj dnes vieme, že druhá ľadová plocha nám chýba. Verím, že sa jej v blízkom čase
dočkáme. Teším sa z tejto
knihy, ktorá je zrkadlom
našej histórie a tento dokument budeme ďalej šíriť,“
dodal J. Švagerko. (mav)

V Poprade sa minulý štvrtok vôbec
po prvýkrát uskutočnilo stretnutie
primátorov miest, ktorých kluby
hrajú hokejovú Tipsport ligu. Spoločne s predstaviteľmi Tipsport ligy
a Slovenského zväzu ľadového hokeja analyzovali problémy, s ktorými
sa v rámci fungovania hokeja v jednotlivých mestách stretávajú.
„Jedna z najkľúčovejších tém bola
infraštruktúra, lebo prostredníctvom
hokejových hál a zimných štadiónov sú
kluby, mestá a Tipsport liga prepojené.
V 90 percentách prípadov sú majiteľmi
týchto zariadení práve mestá a technický stav mnohých nie je na dobrej
úrovni. Väčšina štadiónov má okolo 60
rokov, preto je najvyšší čas podniknúť
kroky, ktoré by túto situáciu zlepšili.
Na stretnutí sme celkovo zmapovali
situáciu s hokejom v „tipsportligových“
mestách, nielen čo sa týka štadiónov,
ale aj návštevnosti hokeja. Na základe vymenených informácií na tomto
stretnutí môžeme zosynchronizovať
naše aktivity v Tipsport lige, SZĽH aj
v jednotlivých mestách smerom k rezortu zastrešujúcemu šport,“ zhodnotil

po rokovaní riaditeľ Tipsport ligy Richard Lintner. Zúčastnil sa na ňom aj
prezident SZĽH Martin Kohút a bývalý hokejista Peter Bondra.
Primátor Popradu Jozef Švagerko
konštatoval: „Celá myšlienka bola postavená na tom, aby sme sa stretli primátori
„tipsportligových“ miest. Povedali sme si,
čo nás trápi, že sú niektoré štadióny v havarijnom stave. Spoločne budeme hľadať
riešenia, aby hokej, ktorý je skutočným
fenoménom, ďalej a lepšie fungoval. Čo
sa týka nášho zimného štadióna je oproti
Banskej Bystrici, Žiline či Liptovskému
Mikulášu po technickej stránke v dobrom stave. Treba povedať, že väčšina
miest, v ktorých sa hrá hokejová Tipsport
liga má však dve ľadové plochy. V Poprade ich nemáme a nemáme kde trénovať
a podporovať aj krasokorčuliarov či curling a takisto vytvoriť lepšie podmienky
na hokejové tréningy od najmenších až
po dospelých. SZĽH chce túto tréningovú halu budovať. Budeme ďalej rokovať.“ V súčasnosti mesto Poprad rieši
územné konanie na tréningovú halu
vedľa ZŠ na menšom parkovisku bližšie k Spišskej Sobote.
(mar)
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Minulý týždeň v utorok sa v priestoroch ZŠ
s MŠ v Matejovciach
konalo okresné kolo v
stolnom tenise žiakov
ZŠ. Zlaté medaily zavesili na krk chlapcom zo
Spojenej školy Letná.
Striebro putuje do Spišskej Soboty a bronz ostal
„doma“. Štvrtú priečku
obsadili Švábovce, piatu
Spišská Teplica a šiestu Liptovská Teplička. Krajské kolo sa uskutoční v Spišskej Starej Vsi 27.
marca 2018 a postupuje naň víťazný tím.
FOTO - Peter Procházka

•

Krátko zo športu

•

BAM Poprad

Tabuľka Extraligy žien

•

•
•

•

V

P

B

10

10

0

20

2. Ružomberok

9

7

2

16

3. Piešťany

7

6

1

13

4. BAM Poprad

9

3

6

12

5. B. Bystrica

9

3

6

12

6. Šamorín

9

2

7

11

7. Nitra

8

3

5

11

8. Slovan BA

9

1

8

10

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 25. novembra Žilina - Poprad 30:130.
St. žiačky: v sobotu 25. novembra UP
Košice - Poprad 44:50 a v nedeľu 26.
novembra Rožňava - Poprad 59:62.
Ml. žiačky: v sobotu 25. novembra
Poprad - YA Košice 30:38 a 36:42.
Ml. mini žiačky: v sobotu 25. novembra Poprad - Spišská Nová Ves 3:53.

TATRANSKÉ VIANOCE

TATRANSKÉ VIANOCE

VÁM PRINÁŠA EXKLUZÍVNU FASHION CHARITY NIGHT

14. DECEMBRA 2017 o 19.00 v AQUACITY POPRAD
VÝŤAŽOK Z AKCIE JE VENOVANÝ NA CHARITATÍVNE ÚČELY A PRE NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA
PROGRAM JIŘÍ KORN LINA MAYER THE PASTELS ANDREA VEREŠOVÁ MARIANNA ĎURIANOVÁ

Motor-Car Poprad, spol. s r.o.

Podujatie je realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

TATRANSKÉ VIANOCE

Z
1. GA Košice

a
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TATRANSKÉ VIANOCE

Popradské basketbalistky
siahali v sobotu na pôde
favorizovaných Piešťan
dlho na dobrý výsledok.
Polčas vyhrali zverenkyne Milana
Černického o jeden bod, no zlomová bola tretia štvrtina, ktorú prehrali
o 12. Napokon Popradčanky prehrali
60:71 a už v nedeľu budú Piešťanské
Čajky hostiť na domácej palubovke
v dohrávke 2. kola.
Výsledok: 9. kolo extraligy žien
v sobotu 25. novembra Piešťanské
Čajky - BAM Poprad 71:60 (38:39),
najviac bodov BAMP: Zuzana Ivančáková - 16.
Program: dohrávka 2. kola extraligy
žien v nedeľu 3. decembra o 16. hod.
BAM Poprad - Piešťanské Čajky. (ppv)

•

lostnom behu na 10 km, výtvarná súťaž s olympijskou tematikou, vytvorenie olympijskej stuhy ako pozdravu
slovenským olympionikom v Riu de
Janeiro - to je len stručný výpočet
tých TOP-akcií, ktoré sa na „kukučínke“ organizovali. Študenti odboru
športové gymnázium zase prezentovali svoje vedomosti o olympijskom
hnutí aj vo vedomostných testoch.
Vďaka tejto bohatej a komplexnej
činnosti sa Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade stalo v rámci
Olympijských festivalov Slovenska
2017 najúspešnejšou strednou školou
v Prešovskom samosprávnom kraji. Cenu škole v zastúpení predsedu
SOV Antona Siekela odovzdal riaditeľovi gymnázia Vladimírovi Lajčákovi František Marcinčin z odboru školstva PSK (na foto).		
(zds)

TATRANSKÉ VIANOCE

VO ŠTVRTOK 23. novembra sa
v Matejovciach konalo okresné kolo
v bedmintone základných škôl. Do
krajského kola, ktoré sa uskutoční
v marci budúceho roka v Poprade,
postúpili chlapci z 8.r. Gymnázia
Kukučínova a dievčatá zo ZŠ Komenského.
MINULÝ týždeň v pondelok
sa na pôde Gymnázia Kukučínova
konalo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl.
Medzi chlapcami dominovala SPŠ
Poprad, dievčenskú kategóriu
ovládla domáca škola. Oba tímy
postupujú do krajského kola, ktoré
bude v Poprade v marci budúceho
roka.
POSLEDNÁ novembrová sobota patrila v Matejovciach 7. a 8.
kolu Podtatranskej florbalovej
ligy. V priamom súboji o priebežné prvé miesto sa zrodila medzi
popradskými pantermi a Starou
Ľubovňou remíza 3:3. V ďalšom
zápase porazili Popradčania Spišskú Novú Ves 13:3 a v tabuľke sú
druhí za Starou Ľubovňou, ktorá
má o bod viac, ale aj o dva zápasy navyše.		
(ppv)

Slovenský olympijský
výbor (SOV) v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu
a športu SR každoročne organizuje pre školy Olympijské festivaly
Slovenska. Ich cieľom
je získať deti a mládež
pre pravidelné športovanie, formovať v nich
trvalý vzťah k tejto činnosti, vyhľadávať talenty a postupne ich zaradiť do prípravy pre výkonnostný vrcholový šport, spájať šport
s kultúrou, výchovou a vzdelávaním. To v podstate kopíruje filozofiu výchovy v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade. O tom, že
na „starom gympli“ to robia mimoriadne dobre, svedčí najnovšie
ocenenie od SOV.
Najvyšší športový orgán na Slovensku si nemohol nevšimnúť mimoriadne širokú paletu podujatí, ktoré
učitelia telesnej a športovej výchovy
v spolupráci so športovou komisiou
študentského parlamentu školy pripravili. Majstrovstvá školy vo volejbale, futbale, basketbale, florbale, šachu i v armwrestlingu, súťaže žiakov
s učiteľmi vo volejbale aj vo vytrva-

TATRANSKÉ VIANOCE

HOKEJISTKY ŽHK Poprad
zvíťazili v 7. kole celoštátnej fázy
ženskej extraligy v sobotu doma
nad Zvolenom 10:0. V sobotu
2. decembra privítajú v 8. kole
o 18:45 hod. poľský tím MKHL
Krynica-Zdrój.
V ARÉNE Poprad sa minulý týždeň vo štvrtok predstavili slovenskí
basketbaloví reprezentanti na úvod
predkvalifikácie, keď v zápase skupiny A privítali Macedónsko. Pred
viac ako 1400 divákmi podľahli
svojmu súperovi 66:74. S 20 bodmi
bol najlepším strelcom Slovákov
rodák z Popradu Peter Sedmák.
ŽIAČKY VK Junior 2012 Poprad
cez víkend zaznamenali v rámci
nadstavbovej časti I. ligy Východ
veľký úspech, keď v Stropkove zdolali domáci A-tím najskôr 3:2 a potom
aj 3:1.
V PONDELOK sa v Aréne Poprad konalo obvodné kolo vo futsale
žiakov ZŠ. V skupine B sa najviac
darilo ZŠ Spišské Bystré, v skupine
C zvíťazilo družstvo ZŠ Hranovnica.
Oba tímy postúpili do finále okresného kola, ktoré sa uskutoční v stredu 6. decembra.

SOV ocenil popradský „starý gympel“
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Krasokorčuliarsky sviatok v Poprade

Nevšedný športový aj kultúrny zážitok pripravila pre Popradčanov
minulý štvrtok agentúra 212. Do Popradu zavítal slávny ruský krasokorčuliar Jevgenij Pljuščenko so svojou
šou Pán ľadu. Spolu s ním vystúpili
aj ďalší známi krasokorčuliari. Diváci mali okrem skvelých výkonov na
ľade i neobyčajný hudobný zážitok.
Na Pljuščenkovom narodeninovom
turné ho sprevádza jeho kamarát
maďarský huslista Edvin Marton.
Zahral na „stradivárkach“, ktorých
hodnota sa odhaduje na 8 miliónov
eur. Veľký aplauz si tiež vyslúžilo

vystúpenie Jevgenija so svojím 4,5
ročným synom Alexandom, ktorí
predviedli humorne ladenú choreografiu na skladbu Sex bomb.
(šif)

Piatok 24. november bol pre
nás, študentov V. E triedy bilingválnej sekcie Gymnázia
na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade, nezabudnuteľný
deň, keďže sme mali stužkovú slávnosť a tá ostane
večnou spomienkou na našu
mladosť. Celý večer sa niesol
vo veľmi príjemnej atmosfére. Slzy, ktoré sa rodičom
počas príhovoru študentov nepodarilo
zastaviť, vystriedali smiech a zábava,
keď sa začal program. Rodičia, učitelia a stužkári sa mohli zabaviť na
krátkej ukážke fyziky alebo si vypočuť, ako chlapci spievajú pod sprchou.
Polnočný nástup, čítanie básničiek

a premietanie fotografií z detstva rozcítilo nejedno srdiečko. Posledný bod
programu pred diskotékou bola pesnička pre našich rodičov. Pretože im
patrí veľká vďaka za to, že sme mohli
dostať zelené stužky.
Kristína Bernátová, V. E

Stále platia slová piesne od Elánu ... navždy sa zachová v pamäti stužková. Svoju stužkovú už majú za sebou aj študenti - „stavbári“ zo 4. SA
Strednej priemyselnej školy v Poprade (na foto). Zostáva im ešte pár mesiacov do maturitných skúšok, ktorými zavŕšia štyri roky štúdia. Hádam
sa im vyplní želanie z jedného maturitného oznámenia: Skončili sme, aby
sme mohli niečo krásne začať...		
FOTO - archív školy

