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Ustanovujúce
zasadnutie
Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Poprad zvolal primátor
mesta Jozef Švagerko na piatok 30.
novembra o 10. hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Poprade.
Po oboznámení s výsledkami volieb
zloží sľub novozvolený primátor
mesta Anton Danko a novozvolených 19 poslancov MsZ. V programe
je aj príhovor novozvoleného primátora mesta Poprad.
Po slávnostnej časti sa o 13.30 hod.
uskutoční pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia MsZ, ktorá obsahuje
menovanie 1. a 2. zástupcu primátora
mesta Poprad, návrh na určenie platu
primátora a návrh na poverenie poslancov MsZ na uzatváranie manželstiev
pred matričným úradom a ostatných
občianskych obradov a slávností na
funkčné obdobie 2018-2022. (ppp)
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Popradskí piataci boli pri testoch dobre naladení

Minulý týždeň v stredu sa aj popradskí piataci potili pri celoplošnom Testovaní 5. To neobišlo ani
žiakov zo ZŠ s MŠ na Tajovského
ulici v Poprade, ktorí hlavne v prestávke medzi testom z matematiky
a slovenského jazyka hýrili optimizmom.
Každá škola sa na Testovanie 5
pripravovala po svojom. V ZŠ s MŠ
na Tajovského ulici v Poprade vsadili na skúšobné testy elektronickou formou. „Každé testovanie je
pre žiakov stresujúce, ale snažíme sa
im to spríjemniť ako sa len dá. Žiaci
sa pripravovali formou E-Testovania online na počítači, ale písali aj
rôzne testy z minulých rokov počas
doučovania. Testovaní boli všetci
žiaci, okrem tých z mentálnou retardáciou. Testom teda prešli aj žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
problémami. Aj v našej škole máme
jednu žiačku so zrakovým posti-

hom, ktorá mala špeciálne upravený
test so zväčšenými písmenami a pri
sebe mala dozor s asistentkou. Žiaci,
ktorí v škole chýbali, náhradné testovanie neabsolvujú,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ na Tajovského ulici
v Poprade Renáta Vlčková a dodala: „Na testovanie sú rôzne názory.

Treba si ale uvedomiť, že v školách
sú rôzni žiaci s rôznymi problémami
a individuálnym prístupom. Takých
žiakov ani neskúšame písomnou
formou, ale len ústne a tým pádom
práve títo žiaci v takomto testovaní
zlyhávajú.“
(Pokračovanie na str. 3)

Popradské Vianoce sa začnú v nedeľu zapálením sviece aj Putujúcim Mikulášom
Vianoce v Poprade budú
už tradične v znamení bohatého kultúrneho programu
podujatí festivalu POPRADSKÉ VIANOCE 2018, ktorý
pripravilo mesto Poprad v
spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry.
Počas viac ako 50 podujatí sa predstavia účinkujúci z
celého Slovenska i zahraničia.
Program sa začne v nedeľu
2. decembra 2018 o 18. hod.
zapálením prvej sviečky na
adventnom venci na Námestí
sv. Egídia a otvorením Adventného mestečka. Slávnosť,
ktorej súčasťou bude požehnanie adventného venca,
spestrí Dychová hudba Tat-

ramat Matejovce. Hudobníci
sa následne presunú na vežu
Kostola sv. Egídia - po vežovom koncerte sa rozsvieti aj
prvé adventné svetlo na tejto
popradskej dominante.
V ten istý deň o 10.15 hod. sa
na Námestí sv. Egídia v Kostole
sv. Trojice uskutoční poeticko-hudobný program popradských umelcov BIELA USPÁVANKA, v ktorom okrem
skladieb slovenských a svetových autorov zaznejú aj ľudové
skladby v netradičných úpravách. Koncert doplní poetické
slovo s textami z diela „Prorok“,
ktoré umocnia atmosféru adventného obdobia.
Ďalšou dôležitou udalosťou
bude PRÍCHOD MIKULÁ-

ŠA. Ten najprv 2. decembra
ako PUTUJÚCI MIKULÁŠ
zavíta do jednotlivých častí
mesta, aby sa následne - 5. decembra o 17. hod. - stretol so
všetkými popradskými deťmi
na Námestí sv. Egídia a spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu mesta Poprad. Okrem
rozsvietenia vianočnej vý-

zdoby sa deti môžu tešiť aj na
fotoateliéry, pyromuzikálny
ohňostroj a sladké mikulášske
darčeky. Mikulášsky koncert
v Kostole sv. Egídia, ktorý sa
uskutoční 6. decembra, spojí
na jednom mieste vystúpenia
Pawla Pasternaka (organ),
husľový orchester Terezy Novotnej a jej detí a Zulfizar Zázrivej.
XVI. TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK na Námestí sv. Egídia v Poprade bude od
14. do 16. decembra. Množstvo remeselníkov, bohatý
sprievodný program (koncerty, pravá dedinská zabíjačka,
púšťanie balónov), atrakcie
pre malých i veľkých, to všetko
spolu s výnimočnou vianoč-

nou výzdobou vytvorí jedinečnú atmosféru jednej z najkrajších vianočných udalostí v
krajine. Vymeniť svoju hračku
s kamarátom alebo darovať
hračku pod vianočný stromček
môžu deti s rodičmi v Dome
kultúry na MALEJ DETSKEJ
BURZE HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH, ktorá sa uskutoční 23. decembra o 11. hod. POPRADSKÉ
VIANOCE budú už tradične
aj na ľade. Bez ohľadu na počasie a prevádzku otvorených
ľadových plôch budú mať
Popradčania možnosť 25. a
31.decembra vždy od 15. do
17. hod. korčuľovať na Zimnom štadióne mesta Poprad.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

prípade záujmu občanov
•o Vslávnostné
prijatie jubilantov vo
veku 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac
rokov alebo novonarodených detí je
potrebné podať v dostatočnom predstihu písomnú žiadosť, ktorá je k dispozícii na webovom sídle mesta alebo
v oddelení prvého kontaktu na mestskom úrade. Bližšie informácie podá
občanom aj úsek pre občianske záležitosti na Mestskom úrade v Poprade.

VO štvrtok 15. novembra sa na
•Katedre
manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade konala slávnostná
imatrikulácia vyše 120 študentov 1.
ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment a 1. ročníka magisterského štúdia Ekonomika
a manažment podniku.

POPRADSKÝ literárny klub
•v spolupráci
s Art Academy organizu-

je v nedeľu 2. decembra o 15.30 hod.
v Tatranskej galérii literárno-hudobné podujatie s názvom Dozrievanie,
na ktorom sa bude prezentovať tvorba
členov Popradského literárneho klubu.

prvý štvrtok v mesiaci
•majúKAŽDÝ
obyvatelia mesta Poprad možnosť využiť služby bezplatnej mediačnej poradne. Mediátori budú k dispozícii obyvateľom mesta Poprad od
14. do 16. hod. v priestoroch MsÚ v
Poprade. Najbližšia mediačná poradňa bude vo štvrtok 6. decembra.

JAZDU historickým vlakom s
•parnou
lokomotívou Papagáj si záujemcovia môžu užiť 8. decembra. Vo
vlaku na trase Svit - Poprad a Kežmarok stretnú deti aj Mikuláša. Odchod
lokomotívy zo železničnej stanice vo
Svite bude ráno o 9. hod., o 9.16 hod.
z Popradu. Späť pôjde o 11.35 hod. z
Kežmarku. Lístky bude možné zakúpiť priamo vo vlaku.
osvetove stredisko po•zývaSPIŠSKÉ
na prehliadku speváckych zbo-

rov Spišské zborové dni v piatok 30.
novembra o 18. hod. do Gréckokatolíckeho chrámu Premenenia Pána
v Spišskej Novej Vsi. Predstaví sa
zmiešaný spevácky zbor CHORUS
IGLOVIA Spišská Nová Ves, spevácky zbor DIMITRIOS Poráč, miešaný
spevácky zbor Chorus Cantoris Spišská Nová Ves, miešaný spevácky zbor
Cantus Villa Nova Spišská Nová Ves
a ako hosť vystúpi zmiešaný spevácky
zbor Jasoň z Havlíčkovho Brodu.

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.
Práce súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy. (ppš)

Ľadová plocha pri Aréne sa už pripravuje

Počasie už ukazuje decembrovú
tvár. Chladné klimatické podmienky sú potrebné pre udržanie ľadu
na korčuľovanie pri viacúčelovej
hale Aréna.
Ako informovala vedúca Arény
Poprad Viera Gibalová, momentálne prebiehajú práce na príprave tejto
plochy: „Keď budú vyhovujúce poveternostné podmienky, chceli by sme
umožniť korčuľovanie tak, ako po
minulé roky 6. decembra. Bola vykonaná technická kontrola rolby a chladiaceho zariadenia, opravili sme už a
utesnili mantinely, čaká nás ešte kompletná oprava striedačiek.“ Dodala,
že otváracie hodiny tohto verejného
klziska budú také, ako minulú zimu
- informácie nájdu občania na webovej stránke Arény.
Marián Galajda z referátu marketingu a komunikácie MsÚ v Poprade podotkol, že akonáhle sa podarí

pripraviť ľad, začne sa na ňom aj
výcvik korčuľovania pre materské
školy. Povedal: „Táto obľúbená ľadová plocha bola počas uplynulej zimy
v prevádzke od Mikuláša do 10.
marca. Ako to bude v tejto zimnej
sezóne rozhodne počasie. Korčuľovať
sa chodia nielen Popradčania, ale i

ľudia z blízkeho či vzdialenejšieho
okolia, ktorí majú cestu cez Poprad,
alebo sa v meste zastavia. Ďalšia
možnosť verejného korčuľovania, v
tomto prípade na zimnom štadióne,
bude pripravená v rámci festivalu
Popradské Vianoce 25. a 31. decembra popoludní.“
(mar)

Vyzdobme si vianočný stromček

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, ktorí sa budú
môcť predviesť v zdobení vianočných
stromčekov.
Pre každú školu, ktorá sa rozhodne
zapojiť, bude pripravený jeden stromček. Ten budú môcť žiaci s pomocou
pedagógov ozdobiť vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Na výzdobu stromčekov nebudú môcť byť použité priemyselne vyrobené ozdoby dostupné v
obchodnej sieti.
„Stromčeky budú školy zdobiť vo štvrtok 13. decembra 2018 od 9. hod. priamo na Námestí sv.
Egídia. Zdobiť stromčeky budú deti pod dozorom pedagogických pracovníkov, každý vianočný stromček si škola

označí tak, aby bolo jasné, ktorá škola
ho vytvorila,“ 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 14.
decembra 2018 o 10. hod. počas otvorenia XVI. Tradičného vianočného jarmoku. Stromčeky budú vystavené až do
konca jarmoku v priestore medzi evanjelickým kostolom a chodníkom na
južnej strane námestia. Vyzdobené vianočné stromčeky po skončení jarmoku
budú robiť radosť aj na iných miestach
- samospráva ich rozdá klubom a domovom dôchodcov, nemocnici, útulku.
Do prehliadky vianočnej tvorivosti
sa školy môžu elektronicky prihlásiť do 30. novembra
na MsÚ - odbor školstva, mládeže a športu na adresu: emil.turcan@msupoprad.sk.		
(mag)

Popradské Vianoce sa začnú v nedeľu zapálením sviece aj ...

(Dokončenie zo str. 1)

Veľkú tradíciu má v Poprade aj
ŽIVÝ BETLEHEM, ktorý POPRADSKÉ VIANOCE spestrí 25.decembra
o 18. hod. Herci z divadla v Spišskej
Novej Vsi svojím biblickým príbehom so živými zvieratkami potešia
v čase Vianoc malých aj veľkých divákov.
Počas Vianoc sa v Poprade nezabúda ani na opustené psíky. V utorok
27. decembra sa v Mestskom útulku
pre túlavé a opustené psy uskutoční
podujatie VIANOCE A OPUSTENÉ
PSÍKY, počas ktorého môžu ľudia s
dobrým srdcom prísť vyvenčiť psíkov
a priniesť im darčeky pod vianočný
stromček.

Celý program POPRADSKÝCH
VIANOC je popretkávaný výnimočnými koncertmi. Okrem tých adventných (2., 9.,16.,23. decembra) v podaní
DH Tatramat a DH Popradčanka, ktoré sa uskutočnia vždy na veži kostola,
sa v Poprade predstavia aj: Pavol Hammel a Prúdy (3.12.), Lucie Bílá (7.12.),
ZUŠ na Letnej ulici (9.12.), Backwords
(13.12.), Duchoňovci (14.12.), veľčianske cirkevné spevokoly, žiaci Základnej školy s materskou školou A.
W. Scherfela v Poprade - Veľkej so
sólistom opery SND Ivanom Ožvátom
na koncerte pod názvom Posolstvo
Vianoc (16.12.), ZUŠ Štefánikova v programe Vianoce so zatvorenými
očami (19.12.), Kristína (21.12.), DH

Popradčanka (24.12.), spevácky zbor
Laudamus (26.12) a sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei (5.1.) a La Speranza (6.1.) na Novoročných trojkráľových koncertoch. Podrobný program
uvádzame na plagáte na 12. str.
Špeciálny program pripravili na
čas Vianoc aj Tatranská galéria, Podtatranské múzeum či Kino Tatran.
Kompletný program festivalu Popradské Vianoce dostanú Popradčania už v najbližších dňoch do svojich
schránok a nájdu ho aj na webovom sídle mesta Poprad, na www.
visitpoprad.sk, ako aj v bezplatnej
mobilnej aplikácii Poprad dostupnej na stiahnutie pre operačné systémy iOS a Android.
(mag)
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Popradskí
piataci boli ...
(Dokončenie zo str. 1)

Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri
vstupe do druhého stupňa ZŠ a poskytnúť školám i širokej verejnosti
spätnú väzbu a komplexnejší obraz
o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov. „Na
základe výsledkov je možné nastaviť
výučbu v druhom stupni tak, aby boli
žiaci dostatočne pripravení na prechod
na stredné školy. Naše školy v testovaní
dosahujú pravidelne dobré výsledky.
Minulý rok sme boli všeobecne nad
celoslovenským priemerom. Najlepšie
obstála SŠ Letná, za ňou ZŠ Francisciho a potom aj ZŠ A. V. Scherfela
vo Veľkej,“ povedala vedúca odboru
školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Piataci z Tajovského ulice boli počas testovania dobre naladení. „Nebolo to nič ťažké. Uvidíme, aké budú
výsledky. Nepripravoval som sa nijako špeciálne, bral som to úplne normálne,“ priznal Daniel Dutko.
„Dôležité je pripravovať sa zodpovedne celé štyri roky, aby sme to
v týchto testoch len zopakovali. Písali sme predtým tri cvičné testy a
skúšali sme aj E-Testovanie, ktoré
bolo bez stresu,“ pokračoval Peter
Dovala. „Myslím, že som to zvládla
dobre. Mám celkom dobré známky,
tak som sa nebála. Lepšie mi však
ide slovenský jazyk,“ doplnila Olívia Klasová.
Elektronickou formou budú výsledky testovania rozposielané do
škôl v decembri, výsledkové listy
žiakov a škôl budú k dispozícii v januári 2019.		
(mav)
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Popradskí gymnazisti hviezdili vo fyzike

Piati študenti z Gymnázia na
Kukučínovej ulici v Poprade sa
nedávno zúčastnili medzinárodnej súťaže Fyzikálny náboj 2018
a v konkurencii 92 družstiev zo
Slovenska, Česka, Maďarska,
Poľska a Ruska boli v kategórii
Junior najlepší.
Súťaž sa konala súbežne vo všetkých piatich krajinách, na Slovensku súťažilo 40 tímov v Bratislave
a v Košiciach. V metropole východu
sa podarilo popradskému družstvu
vyriešiť za 120 minút 19 príkladov
rozvíjajúcich fyzikálne myslenie.
„Poväčšine sme sa držali na popredných miestach v rámci Košického
kraja, ale nakoniec sme zistili,
že sme prví aj
v rámci medzinárodného
kola. Táto súťaž bola hlavne
o fyzike, ale po
dosadení vzorcov bola potrebná aj matematika, aby to
všetko číselne
sedelo,“ povedal jediný prvák v tíme popradských „starogymplákov“ Ján Findra
(na foto vľavo). Jeho „parťáci“ boli
štyria druháci. „Fyzika a matematika sú mojím koníčkom a veľmi ma
bavia. Veľmi rád sa takýchto súťaží
zúčastňujem a teší ma, že to takto
dopadlo,“ uviedol Pavol Šimkovič
(na foto vpravo). „Všetci sme si zobrali prvý príklad, ktorý prišiel pod
ruku, a keď sme ho nezvládli, tak
sme si ho medzi sebou posúvali ďalej.
Malo to byť vystupňované od najjed-

noduchších príkladov po najťažšie,
ale boli tam aj výnimky,“ opísal Štefan Slavkovský (na foto druhý zľava). Jediným dievčaťom v tíme bola
Katarína Vosovičová (na foto druhá
sprava). „V tímoch sa objavovali aj
iné dievčatá, ale všeobecne fyzika
nie je medzi dievčatami obľúbená.
Mňa to však baví už od základnej
školy a nielen fyzika, ale aj matematika a chémia. Táto súťaž nám
vyšla nad očakávania. Boli sme aj
na matematickom náboji, ale tam to
tak dobre nedopadlo,“ priznala. Piatym do partie bol Samuel Zaťura,
ktorý však nezaháľal a počas našich
spoločných rozhovorov absolvoval

ného terénu a následného leteckého
transportu takmer nemožné,“ uviedla MUDr. Križalkovičová, lekárka
VZZS. „Nielenže je to fyzicky nároč-

Grandhotel Pra•ha TATRANSKÝ
získal v sobotu 17. novembra dve

prestížne ceny. Z Belej pri Nitre si odniesol ocenenie ako najlepší európsky
historický hotel v kategórii Heritage
& Wellness. V ten istý večer si z rakúskeho Kitzbühelu odniesol ocenenie Slovakia´s Best Ski Hotel 2018.
V POLOVICI novembra sa skupina TatrySki rozšírila o ďalších 5 stredísk z oblasti Zakopane a vytvorila
tak nové združenie s názvom Tatry
Super Ski, ktoré má už 14 členov z regiónov Tatry a Podhalie. Pre lyžiarov
to znamená, že môžu s jedným skipasom lyžovať v niekoľkých lyžiarskych
strediskách.
VŠEOBECNÁ nemocnica s poliklinikou Levoča rozširuje pôsobnosť svojej mobilnej odberovej jednotky okrem okresu Spišská Nová
Ves aj na okres Kežmarok. Odbery
krvi budú pravidelne minimálne raz
do týždňa v pondelok v odberovom
centre v priestoroch ambulantnej
pohotovostnej služby. Prvý odber sa
uskutočnil už v piatok 23. novembra.
PRED týždňom bol zverejnený v
poradí už sedemnásty prieskum na
tému obľúbenosti spoločnej meny
euro medzi občanmi krajín eurozóny.
Výsledky ukazujú, že podpora eura
medzi občanmi eurozóny je najvyššia už v poradí druhý rok za sebou.
Až 74% opýtaných z krajín eurozóny
súhlasí s tvrdením, že euro je pre EÚ
ako celok dobrá vec. Na Slovensku
tento názor zdieľa 79% respondentov.
A až 69% slovenských respondentov
si myslí, že euro je dobré pre Slovensko.
HLAVNOU témou 14. konferencie Slovenskej parkovacej asociácie,
ktorá sa konala minulý týždeň vo Vysokých Tatrách, boli špecifické problémy parkovania. Hovorilo sa na nej o
stratégii verejného parkovania, o parkovaní pri turistických cieľoch alebo
aj o parkovaní pri nemocniciach. Parkovacia asociácia prezentovala na nej
i výsledky prieskumu o parkovaní v
slovenských mestách nad 18 000 obyvateľov, medzi ktoré sa radí aj Poprad.
Respondenti vo väčšine miest sa vyjadrili, že počet parkovacích miest
je nedostatočný, mestá nedisponujú
záchytnými parkoviskami a už vôbec nie parkoviskami s napojením na
mestskú hromadnú dopravu.
V nedeľu 25. novembra
bol Medzinárodný deň boja proti
násiliu páchanému na ženách. Násilie páchané na ženách a dievčatách
je jedným z najrozšírenejších a najničivejších prípadov celosvetového
porušovania ľudských práv. Odhaduje sa, že takúto formu násilia v určitej fáze svojho života zažila až jedna
tretina žien vo svete.
(ppš)

•

•

•
ďalšiu vedomostnú súťaž a v škole
chýbal. Družstvo popradských víťazov viedol a pripravoval učiteľ fyziky Anton Lukáč (na foto v strede).
„Je to veľký úspech pre naše gymnázium, ale hlavne obrovský úspech pre
našich žiakov. Ja ako učiteľ som na
nich hrdý a blahoželám im k víťazstvu. Samotná príprava spočívala
v tom, že žiaci preberali učivo aj nad
rámec toho, čo sa bežne učia na hodinách. Navštevujú dokonca aj fyzikálny krúžok,“ dodal.
(mav)

Záchranári sa školili s novým resuscitačným prístrojom

V minulých dňoch prebiehalo v
stredisku leteckých záchranárov
v Poprade školenie posádok na použitie automatického resuscitačného
prístroja Easy Pulse (Schiller). Do
medicínskej výbavy leteckých záchranárov pribudli prvé dva prístroje v stredisku v Poprade a v Žiline v
septembri 2018 aj napriek tomu, že
nie sú súčasťou povinnej medicínskej výbavy vrtuľníka. Prví záchranári boli výrobcom zaškolení hneď
na úvod, ostatní sa v rámci prípravy
na zimnú sezónu oboznamujú s použitím prístroja na týchto školeniach.
Automatický resuscitačný prístroj
sa používa v prípade náhlej zástavy srdca, kde sa vyžadujú okamžité
kompresie hrudníka. „Kontinuálne
stláčanie hrudníka je počas evakuácie pacienta z náročného exponova-

Krátke správy

né, ale súbežne so stláčaním hrudníka je potrebné vykonávať aj ďalšie
činnosti, ako napríklad zabezpečiť
dýchanie pacienta a podobne. Toto
zariadenie dokáže vykonávať kompresie hrudníka v konzistentnej rýchlosti
a hĺbke bez prerušenia, a to v akejkoľvek situácii bez ohľadu na okolité
podmienky. Váha tohto zariadenia je
iba 3,5 kg a na jeho obsluhu stačí len
jedna osoba,“ vysvetlila lekárka.
Automatický resuscitačný prístroj
Easy Pulse otvára úplne nové možnosti a zvyšuje úroveň poskytovania
neodkladnej zdravotnej starostlivosti
v urgentnej medicíne. V mnohých
prípadoch dokáže výrazne zvýšiť šance na prežitie pacientov so zástavou
srdca, kedy každá minúta, či dokonca sekunda na záchranu, má hodnotu ľudského života.
(hpj)

•

•
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Nominácie
do konca novembra

Verejnosť môže do konca novembra nominovať osobnosti, produkty
a zariadenia na ocenenie Najlepší
v cestovnom ruchu Prešovského
kraja 2018. Ocenenie bude už po
piaty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú
k rozvoju turizmu v kraji.
Ocenenie organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Hlavnou úlohou je
oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú
v cestovnom ruchu v PSK, pomáhajú
pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.
Nominácie je možné podávať v štyroch hlavných kategóriách - Osobnosť
cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ
zariadenie a NAJ zamestnanec CR.
Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty
odborná porota. V kategóriách NAJ
zariadenie CR a NAJ zamestnanec
CR si víťazov zvolí verejnosť v online
hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne
aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. Online hlasovanie sa
uskutoční od 14. decembra 2018 do
13. januára 2019.
Nominácie je možné zasielať do 30.
novembra 2018 poštou alebo mailom.
Všetky potrebné informácie, kontaktný formulár a podmienky nominovania nájde verejnosť na stránke
www.severovychod.sk.
(bče)

Slovenka spevom zachováva slovenské ľudové tradície

Zachovávanie ľudových tradícií majú na zreteli členky ženskej
speváckej skupiny Slovenka, ktorá
pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Poprade. Vznikli
vo vianočnom čase pred desiatimi
rokmi a pôvodné členky interpretovali iba piesne z Východnej, Važca a
Štrby, odkiaľ sú rodáčky. Postupne s
príchodom členiek z Popradu však
do repertoáru pridávali i pesničky z
regiónu Spiša.
Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia sa Slovenka stretla so svojimi
priaznivcami a hosťami minulú nedeľu v Tatranskej galérii. Mohli spomínať na veľké množstvo vystúpení pri
príležitostí výstav a podujatí v Podtatranskej knižnici, Podtatranskom múzeu v Poprade, Národopisnom múzeu
v Liptovskom Hrádku či múzeu v
Liptovskom Mikuláši, ako aj na rôznych ďalších podujatiach pre seniorov,
jubilantov a ďalších. Obľúbené je ich
vianočné pásmo, s ktorým účinkovali
aj na vianočných stretnutiach na onkológii či pre deti v liečebnom ústave
v Dolnom Smokovci a inde.
Prvou vedúcou skupiny bola Anna
Kráľová, v súčasnosti Slovenku vedie
Anna Brutvanová. Dnes skupinu tvoria okrem A. Brutvanovej Lucia Brutvanová, Viera Ilavská, Viera Mačuteková a Mária Lenková. M. Lenková
za všetky zaspomínala: „Kým vznikla
Slovenka, sprevádzali sme spevom rôz-

ne akcie. Na Vianoce 2008 sme sa zišli v
popradskej Matici a dohodli sme sa na
založení speváckej skupiny Slovenka.
Repertoár sme si vytvárali postupne,
máme naozaj veľa piesní. Hanka Brutvanová zostavuje vystúpenia, ale spolu sa navzájom dopĺňame. Na desiate
výročie sme sa rozhodli vystúpiť všetky,
ktoré sme spoločne začínali a predviesť
čepčenie nevesty. Ide o ozaj krásne
pásmo, ktoré má úspech na každej svadobnej veselici.“
Ľudmila Hrehorčáková z MO MS v
Poprade podčiarkla: „Ľudové umenie
v plnosti svojej duchovnej a materiálnej kultúry je nezvratným znakom
našej pôvodnosti. Je v ňom priam dejinný dôkaz našej slovenskosti. Teší nás,
že ženská spevácka skupina Slovenka
uchováva kultúrne dedičstvo svojich

rodákov. Z vyznania spoluzakladateľky
Slovenky Anny Kráľovej citujem: „Nech
mocný Kriváň drží stráž nad nami...“
Zakladateľky sa od začiatku prihlásili k
ľudovej kultúre svojich predchodcov pôvodnými pesničkami aj hlasovým prejavom typickým pre našu oblasť, rovnako
aj uchovávaním krojov ako tvorkyne
krojovaných bábik - Mária Lenková a
Anna Kráľová. Skupina, ktorá počas desiatich rokov prešla obmenou speváčok,
si verne uchováva pôvodné piesne. Ako
kolektívny člen MS v Poprade účinkovali na desiatkach podujatí a odovzdávajú
kultúrny odkaz školám aj Popradčanom, ale aj širšie Podtatrancom.“ Matica poďakovala jubilujúcej Slovenke
za kultúrny prínos, lásku k piesni a
nezištné nasadenie a zaželala nádejné
pokračovanie v jej pôsobení.
(mar)

Skvelý výsledok popradskej školy na maturitách

Spoločnosť INEKO dňa
15.11.2018 zverejnila kompletné výsledky a poradie škôl na maturitných
skúškach v školskom roku
2017/2018. V kategórii cca
460 stredných odborných
škôl v SR Súkromná stredná
odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad, ktorej
zriaďovateľom je Tatranská
akadémia Poprad, skončila
na 1. mieste v SR!
Ako nám povedal Vladislav Mitický, predseda
správnej rady Tatranskej
akadémie:
„Keď sme v roku 2008 spolu
s manželkou zakladali novú
strednú školu v Poprade, len málokto
veril v úspech tohto projektu vzhľadom na silnú konkurenciu škôl, klesajúcu populáciu a hlavne začínajúcu
celosvetovú finančnú krízu. My sme
však verili tejto myšlienke a mali sme
stanovené tri priority. Prvou prioritou bolo zabezpečiť kvalitu vo vzdelávaní v študijných odboroch, ktoré
nie sú v žiadnej škole na Slovensku a

zároveň spájajú prednosti gymnázií
a odborných škôl. Druhou prioritou
bolo vytvoriť kolektív skvelých učiteľov, ktorých produktom práce budú
vedomosti študentov. Treťou prioritou bolo zabezpečiť pre študentov
a učiteľov nadštandartné technické
vybavenie a príjemné prostredie na
vzdelávanie.
Naša filozofia pri príprave nových

študijných odborov vychádzala z potrieb budúcnosti, z požiadavky, aby
náš absolvent po ukončení strednej
školy bol čo najlepšie pripravený spĺňať
požiadavky zamestnávateľov v praxi a taktiež, aby štúdiom odborných
predmetov a celkovou prípravou dostal dobrý základ pre ďalšie štúdium
na vysokej škole. Zamerali sme sa
na dve oblasti, jednou sú informačné

technológie a druhou problematika zvládnutia ekonomiky
a podnikania s prepojením na
platnú legislatívu. Veľkým benefitom pre absolventov strednej školy je možnosť už počas
štúdia okrem maturitného vysvedčenia získať medzinárodné certifikáty, ktoré preukazujú ich vedomosti a zručnosti
v danej oblasti. U nás v škole
okrem študijných programov
informačné a digitálne technológie a právo, ekonomika
a podnikanie sú študenti zapojení aj v medzinárodných
programoch Cambrigde English Study a Cisco Networking Academy Program.
Úprimne sa tešíme, že po 10-tich
rokoch nášho pôsobenia na trhu
vzdelávania naši študenti dosahujú
opakovane výborné výsledky nielen
na maturitných skúškach, ale aj na
krajských a národných odborných súťažiach a olympiádach. Veľké poďakovanie patrí celému pedagogickému
zboru, pretože poctivá a zodpovedná práca prináša výsledky.“
PP-128
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Materské centrum Bambino oslávilo dvadsiate výročie Krádež zberateľských

V popradskej Aréne sa v nedeľu konali trhy, počas ktorých predávajúci ponúkali výlučne ručne
vyrábané produkty. Druhý ročník
HAND MADE trhov zorganizovalo Materské centrum (MC) Bambino, ktoré v septembri oslávilo 20-te
výročie svojho založenia.
Materské centrum Bambino bolo
prvým svojho druhu na Slovensku. Štatutárna zástupkyňa Miriam
Lukáčová o jeho vzniku povedala:
„Partia mamiek sa pri plávaní s bábätkami rozhodla, že keď sa stretávajú vo vode, mohli by sa aj na suchu.
Naplánovali vytvoriť miesto, kde by
sa mohli porozprávať o mamičkovských radostiach i starostiach, vymeniť si skúsenosti a jedna druhú niečo
naučiť. Centrum sa odvtedy zameriava na deti od 0 do 6 rokov, ale nevynecháva ani deti, ktoré ešte prebývajú v brušku.“ Matkám na materskej
dovolenke obyčajne ich program
vypĺňajú len deti, ony však často cítia potrebu niekam ísť, vzdelávať sa
a svoje deti viesť aj k iným ako domácim aktivitám. Ak mamky nechcú iba doma variť, upratovať, prať
a prebaľovať, môžu sa v MC naučiť
popritom aj niečo vytvoriť vlastnými

bankoviek a mincí

rukami (hand made). MC umožňuje
rôzne aktivity tiež pre ich deti.
MC Bambino poskytuje aj opatrovanie detí. Keď si mamky potrebujú
niečo vybaviť, ísť na nákup alebo
k lekárovi, dieťa môžu priniesť na
postráženie. Existujú takisto rôzne interiérové ihriská, ale tam je to
skôr o hraní, vybehaní a vyskákaní
sa dieťaťa na rozdiel od materského centra, kde je to aj o vzdelávaní

a o odovzdávaní skúseností.
V MC robia aj predpôrodné prípravy, od začiatku tehotenstva pripravujú ženu na to, že raz bude matkou.
Do MC sa môžu prísť so svojimi
obavami „vysporiadať“ i tehotné
ženy, ktoré často nevedia, čo ich
čaká, aké to bude... V MC ich naučia všetko potrebné pri starostlivosti o dieťa.		
(kpa)

Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov uskutočnil
na počesť 74. výročia Karpatsko-duklianskej operácie už 6. ročník streleckej súťaže zo vzduchovej pušky pre
žiakov základných škôl a osemročných
gymnázií z okresov Poprad a Kežmarok o Putovný samopal OV SZPB. Na
súťaži, ktorá sa konala minulý víkend v ZŠ s MŠ na Francisciho ul. v
Poprade, sa zúčastnilo 7 ZŠ. Víťazom
sa už po 6-krát stalo družstvo zo ZŠ s
MŠ Dolný Smokovec (na foto v strede), 2. bola ZŠ s MŠ Francisciho a 3.
CVČ Poprad. FOTO - Ján Pavlovčin
Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie
zohľadňovať demografický
vývoj i potreby trhu práce.
Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo
školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov
prvých ročníkov pre všetky
školy na území kraja.
V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie
plánov výkonov stredných
škôl od 1. septembra t.r. už
nepodlieha
rozhodovaniu
prostredníctvom
všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré prijíma zastupiteľstvo

Popradský vyšetrovateľ vedie
trestné stíhanie vo veci zločinu
krádeže a vo veci prečinu porušovanie domovej slobody.
K uvedeným skutkom došlo v piatok 24. novembra v jednom z bytov
na Mlynskej ulici v Poprade. Zatiaľ
neznámy páchateľ vyliezol na balkón
bytu, rozbil sklo balkónových dverí a
vošiel dnu. Z bytu ukradol zberateľské bankovky v celkovej hodnote 800
eur, pamätné mince v celkovej hodnote približne 1 000 eur, ako aj zlaté
šperky v hodnote približne 2 000 eur.
Majiteľovi vznikla celková škoda
vo výške približne 4 050 eur. Polícia po páchateľovi intenzívne pátra,
zákon má preň pripravenú trestnú
sadzbu odňatia slobody na tri až desať rokov.		
(krp)

Kino CINEMAX Poprad
Od 29. novembra
do 5. decembra
Grinch 2D: o 13.30 hod. (hrá sa len
cez víkend) a o 15.40 hod., Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny 2D: o 17.50 hod., Bohemian
Rhapsody 2D: o 20.50 hod., Predpremiéra – Super Taxík: o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend), Čertovské pero: o 14.10 hod. (hrá sa len
cez víkend), o 15. hod. (hrá sa len
4.12.) a o 15.30 hod. (nehrá sa 4.12.),
Creed II: o 18. hod. (nehrá sa 4.12.)
a o 20.20 hod. (hrá sa len 4.12.), Vdovy: o 21. hod., Babská jazda - Do
plaviek!: o 18. hod. (hrá sa len 4.12.),
Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá:
o 16.30 hod., Úsmevy smutných
mužov: o 18.10 hod. (nehrá sa 5.12.),
Zrodila sa hviezda: o 20.20 hod.
(nehrá sa 4.12.), Artmax filmy - Climax: o 18.10 hod. (hrá sa len 5.12.).
Viac na www.cine-max.sk. (ppp)

Počty žiakov v kraji sa budú redukovať

samosprávneho kraja, ale
je vydávané predsedom samosprávneho kraja. „Táto
právomoc bola krajským poslancom odňatá, no platí, že
kraje určujú pre každú školu
vo svojej územnej pôsobnosti
najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme v
členení na jednotlivé študijné
odbory alebo na jednotlivé
učebné odbory pre prijímacie
konanie na nasledujúci školský rok,“ vysvetľoval vedúci
odboru školstva, mládeže
a telesnej výchovy PSK Ján
Furman a dodal: „Kritériá
pre určovanie stredných škôl

v územnej pôsobnosti kraja určuje ministerstvo školstva. Kraj
však musí zohľadňovať najmä
potreby trhu práce, požiadavky zamestnávateľov, štatistiky
nezamestnaných absolventov,
využitie kapacity škôl, ale aj
demografický vývoj, ktorý má
v ostatných rokoch v kraji klesajúci trend.“
Prešovský
samosprávny
kraj má pre všetky školy vo
svojej územnej pôsobnosti
podľa vyhlášky ministerstva
školstva v školskom roku 2019
- 2020 na prerozdelenie 6 316
miest. Požiadavky stredných
škôl sú ale podstatne vyššie,

ako dovoľuje vyhláška. „Školy
ponúkajú o 2 753 miest viac,
ako je skutočná potreba a tak
tomu bolo aj v minulosti. To
predznamenáva, že tento
stav bol dlhodobo nadsadený
a neudržateľný. Opatrenia,
ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete
stredných škôl a legislatívnymi
zmenami, sú predovšetkým
zreálnením skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu práce,“ povedal
J. Furman a doplnil, že je vysoko pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria
všetky odbory, ktoré si na-

plánovali. Podľa jeho slov pri
určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku
kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra.
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 75
stredných škôl. Kraj pritom
rozhoduje o počtoch žiakov aj
na súkromných či cirkevných
školách, ktorých je 34.
Konkrétne počty žiakov
pre jednotlivé školy a odbory
v školskom roku 2019/2020
budú zverejnené na webovom sídle kraja v zmysle zákona do 30. novembra. (daj)
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Tatry sú pre poľských umelcov studnicou inšpirácie

Trojdňové Dni poľskej
kultúry od 21. do 23. novembra hneď v úvode zaujali výbornou prednáškou
historika a archivára Jaceka
Cwetlera (na foto) z Poľska
pre popradských stredoškolákov. Predstavil im Tatry v
dielach poľských umelcov.
Nachádzali v nich inšpiráciu, ale aj oddych a pokoj pre
svoju tvorbu.
„Fascinovali ich majestátne
obrovské hory, boli uchvátení ich dôstojnosťou. Sú blízko
k nebu, blízko Boha a prvok
prepojenia ľudstva a Boha je
v poľskej literatúre veľmi dôležitý, napríklad u takých klasikov ako Adam Mickiewicz
a iní. Hory v spojení s nebom
asi najviac ovplyvnili poľskú
poéziu. Keď sa básnik mohol
dostať na vrchol hory a byť na
dosah ruky k Pánu Bohu, to
bolo dôležité. Básnici a hudobníci, keď šli do hôr, ku plesám,

prežívali rôzne vnemy - šum
vetra, žblnkot potôčika, hneď
ich pretvárali na hudbu či básne. Maliari na tom boli horšie,
lebo do hôr museli vyniesť celú
dielňu a aj počasie bolo rôzne,“ zovšeobecnil J. Cwetler,
ktorý študentom predstavil
celú plejádu konkrétnych
poľských umelcov s motívmi
Tatier v ich dielach.
Tatry sa stali námetom pre
skladateľov, literátov, maliarov, ale aj pre architektov či
divadelníkov. Boli inšpiráciou pre umelcov v minulých
storočiach a sú nimi i dnes.
„Goralská muzika mimoriadne inšpiruje nielen poľských
klasických hudobných skladateľov, ale aj rockových, džezových a filmových. Napr. Wojciecha Kilara, ktorý vytvoril
prekrásnu hudbu s motívmi z
goralského folklóru takisto do
hollywoodskych filmov. Goralské prvky sú dnes témami i

pre módnych tvorcov, ktorí sa
zaoberajú kreatívnym dizajnom. Už dlhé roky je v Poľsku
veľmi viditeľná móda s goralskými elementmi, ktoré sa
uplatňujú tiež v architektúre,
vybavení domácností, v nábytku, v záhradách a módne sú
etnografické prvky práve z hôr.
Posledné roky sa veľmi úspešne
predávajú a prezentujú svadobné šaty, väčšinou ručne
maľované práve s goralskými
motívmi a goralská svadba je
v tejto sezóne najmódnejšia,“
vyjadril sa J. Cwetler.
Dni poľskej kultúry usporiadala Podtatranská knižnica
v Poprade v spolupráci s PSK
s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín. Riaditeľka
knižnice Anna Balejová povedala: „Naša knižnica má knižničný fond v poľskom jazyku,
ktorý obsahuje knihy a časopisy
v poľštine. Raritou je časopis

VENI ensemble hrá veľmi špeciálnu hudbu
Súčasná, vážna, moderná, komponovaná hudba,
vytvárajúca v 21. storočí
paralelu k tej, ktorú komponoval v dávnych časoch
Beethoven, Brahms, Mahler... Aj vtedy mali modernú, vážnu hudbu. A vtedy
do nej patrila Óda na radosť a ďalšie skvosty.
Hudba VENI ensemble je
veľmi špecifická a nepáči sa
každému. Umelecký vedúci
Daniel Matej povedal: „Je to
ako s vínom. Keď človek nevie, akú má chuť a prvýkrát
ho ochutná, môže sa mu zdať
kyslé, ale, keď skúsi viac druhov vín a naučí sa ich rozoznávať, vyvíja sa jeho pohľad, chuť
a aj porozumenie. Ak sa niekto
chce naučiť porozumieť tejto
hudbe, mal by ju len začať počúvať a vyvíjať svoju chuť, tak,
ako pristupujeme k akémukoľvek novému jedlu.“

S programom Veni (prichádzanie) 30 (30 rokov na scéne)
hrajú títo interpreti v rôznych
prostrediach, od malých koncertných sál, cez klasické sály,
ako napr. Slovenský rozhlas až
po veľké pódiá (Bažant pohoda). Od svojich začiatkov sa
im darí prezentovať aj náročnú a pomerne komplikovanú
hudbu tak, že aj nedostatočne
vzdelaný poslucháč by jej mal
mať šancu porozumieť a vnú-

torne ju spracovať. Interpreti
nevystupujú v oblekoch, ale
v civile. Napriek tomu (alebo
práve preto) dokážu na koncertoch vytvárať atmosféru
priam sakrálnej vážnosti či
sarkastického humoru. Ich
vystúpení nie je veľa a ich
obsahom je predovšetkým
americká avantgarda, minimalizmus, súčasná hudba
a jej prienik s rockovou alternatívou.		
(kpa)

V druhý novembrový štvrtok
sa v čarovnej cukrárni vo Výkriku v Poprade udialo uvede-

nie do života novej
knihy - románu
Jána Martona (na
foto uprostred) zo
Svitu. Autor vydal
už 8 básnických
zbierok. Najnovšie
dielo pod názvom
Spod striech je
jeho tretím románom. Krstnými rodičmi sa stali priatelia
autora spisovateľ Pavel Hirax

Baričák (vľavo) a hudobník Juraj Hnilica. Atmosféra
na podujatí bola uvoľnená
a miestami až komická. Ako
dodáva sám autor s úsmevom:
„Na nič sa nehrám, preto tak
aj píšem, žijem a vlastne aj
krstím knihy.“ Spod striech je
román zasadený do súčasnosti
a zachytáva vzťahy, spolunažívanie, ale aj priateľstvá a lásku.
FOTO - Martina Blašková

Wierchy z roku 1906. Máme
zviazané celé ročníky poľských
časopisov a budujeme fond poľských kníh z rôznych vedných
oblastí vrátane beletrie. Nadviazali sme spolupráci s občianskym združením Polonus,
od ktorého dostávame knižné
dary v poľskom jazyku.“
Katarzyna Bielik, predsedníčka OZ Polonus poďakovala Podtatranskej knižnici
za usporiadanie Dní poľskej
kultúry: „Poprad spĺňa všetky podmienky na to, aby sa
v tomto regióne stal centrom
slovensko-poľskej hospodár-

skej a turistickej spolupráce,
ale aj kultúrnej výmeny. Môže
vytvoriť podmienky na vznik
platformy kultúrnych podujatí. Naše OZ organizuje už dlhoročne rôzne aktivity najmä
v Žilinskom kraji s tamojšou
krajskou knižnicou. V podtatranskom kraji má vaša knižnica ako jediná v tomto pásme
vytvorený poľský knižný fond.“
V rámci podujatia sa konali i ďalšie aktivity - výstava
Slovensko očami Poliakov,
prednáška o poľských prekladoch, divadelné predstavenie
a ďalšie.		
(mar)

Predstavili originálnu literatúru
z horolezeckého sveta

Dni poľskej kultúry predstavili od minulej stredy do
piatka kultúru našich severných susedov. Divadlo Kontra
zo Spišskej Novej Vsi prišlo minulý štvrtok do popradského Woodrock-u s predstavením scénickej verzie knihy
Wojteka Kurtyku Čínsky maharadža.
Čínsky Maharadža opisuje prípravy na výstup bez istenia
(free solo) v ceste na 30 m vysokú skalnú platňu v Bolechovickej doline. Príbeh o horách je inšpirujúcim rozprávaním
o hľadaní vlastnej cesty a o boji so strachom a s vlastnými limitmi. Autobiografia poľského horolezca Wojtecha Kurtyku
rozpráva o človeku, ktorý, aby mohol dosiahnuť nemožné,
musí ovládnuť svoj strach, umŕtviť myseľ a získať stav absolútnej harmónie ducha a tela. Hora sa stáva symbolom výzvy.
Riaditeľ divadla Kontra Peter Čižmár (na foto) uviedol:
„Odvaha je schopnosť vykročiť s rozumom aj napriek strachu.
Odvážny nie je ten, kto strach necíti, ale ten, kto ho dokáže
ovládnuť a ďalej napredovať. Naše predstavenie je o dozrievaní uvedomovania si tejto pravdy.“ Sylvia Galajda (na foto
uprostred), ktorá toto dielo preložila pre divadlo Kontra,
pociťuje pri preklade zodpovednosť, keďže dielo vyjde a ide
do rúk čitateľov. Zároveň ju to baví a pri prekladaní istým
spôsobom relaxuje. „Pri čítaní knihy, ktorá je nabitá emóciami, ale aj humorom, si na svoje prídu nielen ľudia, ktorí
majú radi lezenie a hory, ale aj tí, ktorí majú radi kvalitnú
literatúru plnú originálnych myšlienok.“
(kpa)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Život je zaujímavý práve pre tú možnosť uskutočniť nejaký sen.“ 			
Paulo Coelho

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 28. novembra má meniny - Henrieta, vo štvrtok 29. novembra - Vratko, v piatok 30. novembra - Ondrej, Andrej,
v sobotu 1. decembra - Edmund, v nedeľu 2. decembra - Bibiána, v pondelok 3. decembra - Oldrich a v utorok 4. decembra
- Barbora, Barbara.

MANŽELSTVO UZAVRELI

3. novembra 2018 - Ing. Jana Marušinová a Michal Pálka,
Mgr. Natália Pavlíková a Ing. Viliam Kovč.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 23. novembra 2018 MUDr. Melániou Oravcovou,
87-ročnou
vo Veľkej s
V piatok 23. novembra 2018
vo Veľkej s

Viliamom Münnichom,
29-ročným

V piatok 23. novembra 2018
vo Veľkej s

Máriou Bizubovou,
89-ročnou

V piatok 23. novembra 2018
vo Veľkej s

Jaroslavom Dlouhym,
79-ročným

V piatok 23. novembra 2018
vo Veľkej s

Jozefom Račekom,
87-ročným

V sobotu 24. novembra 2018
vo Veľkej s

Martou Tkáčovou,
56-ročnou

pondelok 26. novembra 2018
vo Veľkej s

Katarínou Balážovou,
81-ročnou

V pondelok 26. novembra 2018
v Mlynici s

Emilom Talárom,
61-ročným

V utorok 27. novembra 2018
vo Veľkej s

Miloslavom Luptákom,
92-ročným

V utorok 27. novembra 2018
vo Veľkej s

Milanom Kahanom,
83-ročný

V utorok 27. novembra 2018
v Novom Smokovci s

Katarínou Semanovou,
88-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 28. novembra 2018
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Anastáziou Basárovou,
77-ročnou

V stredu 28. novembra 2018
o 12. hod. v Spišskej Teplici s

Dorotou Haratykovou,
76-ročnou

V stredu 28. novembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Jozefom Mikolajom,
92-ročným

V stredu 28. novembra 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej so

Štefanom Pavlikom,
69-ročným

V piatok 30. novembra 2018
o 14. hod. v Matejovciach s

Miroslavom Krupom,
70-ročným

Poďakovanie

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi primárovi a celému personálu oddelenia Geriatrie v nemocnici
v Poprade za príkladnú starostlivosť o nášho milovaného
otca a starého otca Miloslava Luptáka.
S poďakovaním najbližšia rodina

Ocenenie darcov krvi

Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v Poprade v spolupráci so samosprávami miest a
obcí odovzdá dnes 28. novembra o
15. hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade ocenenia
mnohonásobným darcom krvi.
Bronzovú Janského plaketu za 10-násobné bezpríspevkové darovanie krvi dostane
281 darcov, z toho 190 je z Popradského,
zvyšní sú z Kežmarského okresu. Striebornú Janského plaketu za 20-násobné daro-

vanie získalo 133 darcov, z toho
101 z Popradského okresu. Zlatú
Janského plaketu za 30 odberov u
žien a 40 u mužov odovzdajú 47
darcom, z toho 36 z okresu Poprad.
Diamantová Janského plaketa za
80 odberov u žien a 100 u mužov
ovenčí 12 darcov, z toho až 11 je z Popradského okresu.
Odovzdávanie ocenení je prejavom úcty a
vďaky darcom za to, že svojou krvou zachraňujú zdravie a životy.		
(ppp)

Lepšia ochrana pre cestujúcich vlakmi

vé, že spotrebitelia dostanú
Európsky
parlament nia či pomoci cestujúcim.
Poslanci EP tiež zrušili primeranú kompenzáciu aj
v piatok hlasoval o posilprevádzko- v prípadoch, keď sa ich vlak
není práv cestujúcich v že- oslobodenie
lezničnej doprave. Poslanci vateľov železníc od vyplá- oneskorí alebo ho zrušia a
EP volajú po zvýšení kom- cania náhrad cestujúcim zavedenie tzv. prestupných
lístkov odstráni zasa
penzácie pre spotrebiteľov v prípadoch, Spotrebiteľ pod ochranou dieru v zákonoch, ktokedy vlaky meškajú alebo v prípade tzv. mimoriad- rú prevádzkovatelia železníc
nych okolností. Povolenie využívajú až príliš často, aby
boli zrušené.
Ďalšou dobrou správou tejto výnimky mohlo viesť nemuseli odškodniť spotrepre spotrebiteľov je povin- k oslabeniu práv cestujúcich biteľov. A som naozaj veľmi
nosť prevádzkovateľov že- a opakovaniu problémov, rád, že sa železničné spoločlezníc predávať cestovné ktorým spotrebitelia vďaka nosti nebudú môcť vyhovárať
lístky aj na kombinované tejto formulke často čelia na tzv. mimoriadne okolnosjazdy. Železničné spoloč- v prípade zrušených či one- ti, ako sme často svedkami
v leteckej doprave. S kvalitou
nosti už vďaka tomu nebudú skorených letov.
Michal Fáber, predseda a kultúrou cestovania či namôcť predávať len samostatné cestovné lístky na rôzne spotrebiteľského združenia príklad absenciou verejných
časti cesty, čo im umožňo- Spoločnosť ochrany spotre- toaliet v niektorých našich
valo obchádzať existujúce biteľov v Poprade, na mar- vlakoch si však už budeme
ustanovenia týkajúce sa go piatkového hlasovania musieť poradiť sami tu na
(pvč)
kompenzácie, presmerova- uviedol: „Je len spravodli- Slovensku.“

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 28. novembra - Schneider - OC
Virma, vo štvrtok 29. novembra - Aduscentrum, v piatok 30. novembra - Adus,
v sobotu 1. decembra - Corrib, v nedeľu 2. decembra - Dr. Max - Kaufland,
v pondelok 3. decembra - Medovka
a v utorok 4. decembra - Corrib. Schneider:
OC Virma, Suchoňova 4, Aduscentrum:

Nám. sv. Egídia 22, Adus: Mnoheľova 2,
Corrib: Levočská 26A, Dr. Max - Kaufland: Wolkerova ul., Medovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám.
Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka
od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Myslí vám
to rýchlo, čo
sa vám tentoraz vyplatí. Budete
na niečo rýchlo reagovať a prinesie vám to prospech.

Vaša panovačná povaha narazí na rovnakého protivníka. Budete sa musieť v záujme
veci dohodnúť.

Rozdeľte si
svoj čas medzi rodinu a priateľov, lebo sa budú
cítiť ukrátení jedni alebo druhí.

Niečo, čo
dlhšie stálo
na jednom mieste, sa pohne závratnou rýchlosťou.

V partnerskom vzťahu sa vyskytne niečo, čo si budete
musieť vyjasniť.

Dajte
na
dobré rady
a urobíte správne rozhodnutie.
V nejakej záležitosti s ničím neotáľajte.

Budete sa s
niekým deliť o radosť. Bude sa vám mimoriadne dariť v práci aj v štúdiu.

V nejakej
záležitosti
sa rozhodnite rýchlo, lebo zajtra
by už mohlo byť neskoro.

Bude to rušný týždeň,
ale všetko zvládnete bravúrne.
Vyriešite aj nejakú ošemetnú vec.

Ocitnete
sa v centre
pozornosti a môžete očakávať aj
zaujímavú pracovnú ponuku.

Veľmi pekný týždeň
vám prinesie veľa potešenia do
rodiny a nové priaznivé situácie.

Rozlíšite, čo
je dobré a
čo zlé a vyhnete sa tak problémom.
Niekto vám dá najavo svoju priazeň.
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Kino Tatran
29. a 30. novembra o 19. hod.
- ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV - CZ, komédia / dráma, 92
min., česká verzia, MP15
Z rôznych dôvodov chľastali
prvú ligu - niekto sám doma,
iný ako ťahúň v krčme. Pod dohľadom prísnej primárky spoznávajú, aké ľahké je alkoholu
prepadnúť a aká ťažká je cesta zo
závislosti von. Vstupné: 5€
1. decembra o 10. hod. a 2. decembra o 16.30 ho. - ČERTOVSKÉ PERO - CZ, rozprávka, 99
min., dabing, MP
Čerti sledujú ako ľudia hrešia.
Hriechy v pekle do zložky zapisuje kúzelné pero z kohúta samotného Lucifera. Keď sa zložka
zaplní, čertovo komando vyráža
na zem, aby hriešnika priviedlo
do pekla…
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
1. decembra od 16. do 21. hod. FESTIVAL SNEHOVÁ VLOČKA - SKIALPOVÝ FILMOVÝ
FESTIVAL - Bližšie informácie
na www.snehovavlocka.sk a samostatnom plagáte.
2. decembra o 19. hod. OSVIETENIE - GB / USA,
horor / mysteriózny / triler, 119
min., titulky, MP15
Filmový klub Drsného Harryho
uvádza kultovú snímku Stanleyho
Kubricka v hlavnej úlohe s Jackom
Nicholsonom. Vstupné: 3 €
3. decembra o 19. hod. - INDE SK / CZ, dokumentárny, 80 min.,
slovenská verzia, MP12, FK
Život tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika,
akčného tvorcu, performéra,
hľadača radosti a slobody Alexa
Mlynárčika v obrazoch, fotografiách a kontroverznostiach doby,
v ktorej žil a žije. Vstupné: 5 €,
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

POPRAD
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Týždeň s mestskou políciou Seminár Ju-Jitsu v Poprade

týždeň v pon•delokMINULÝ
popoludní bola hliad-

ka MsP Poprad vyslaná na
Ulicu J. Curie, kde za budovou, v ktorej sídli pobočka
banky, mal ležať neznámy
muž. Mestskí policajti na
mieste zistili 46-ročného
zraneného Popradčana, ktorý bol následne privolanou
sanitkou prevezený do nemocnice.
V UTOROK 20. novembra podvečer bolo na linku
159 oznámené, že po Novej
ulici sa pohybuje podozrivý neznámy muž s čiernou kuklou na hlave, ktorý
podľa oznamovateľky mal
skúšať, či sú uzamknuté
vstupné bráničky vedúce k
rodinným domom. Hliadka
mestskej polície podozrivého muža na mieste zaistila a

•

Inzercia

• Predám

kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.:
0908 234 866.
1/18-P
Prenajmeme kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
65/18-R
PEDIKÚRA
RENKA,
Ludvíka Svobodu (pri kos-

•

•

následne bol predvedený za
účelom zistenia totožnosti
na úradovňu MsP Poprad.
Išlo o 28-ročného Košičana,
ktorý podľa vlastných slov
momentálne prespáva iba na
ulici. Poškodenie majetku
zistené nebolo.
VO ŠTVRTOK 22. novembra podvečer mestskí
policajti zasahovali v nákupnom centre na Ulici J.
Wolkera v Poprade, kde pracovník SBS zadržal osobu
pri krádeži tovaru. Overením totožnosti bolo zistené,
že podozrivou je 15-ročná
dievčina z Hranovnice, ktorá si na predajnej ploche
ukryla do kapucne svojej
vetrovky make-up v celkovej
hodnote 9,48 eur. Mestskí
policajti jej na mieste uložili
blokovú pokutu.
(msp)

•

tole) Poprad - Juh, tel.
0903 849 047 p o n ú k a klasická pedikúra, masáž
nôh, lakovanie nechtov na
nohách, cena pre seniorov, akcie, DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY.
67/18-R
CENTRUM
sociálnych
služieb v Poprade príjme do
pracovného pomeru kuchára. Žiadosti so životopisom
posielajte na adresu: Centrum
sociálnych služieb v Poprade,
Komenského 3454/12, 058 01
Poprad, prípadne e-mailom:
pam@css.poprad.sk 68/18-R

•

MESTO POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad pozemok časť parc. č. KN-C
3222/103, ostatné plochy o výmere 40 m2 za účelom jeho užívania ako stanoviska na nakládku a vykládku tovaru.
Výška nájmu je minimálne 8,- €/m2/rok za ostatné pozemky v
zóne B, ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda
spolu 320,- €/rok za celý predmet nájmu.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových
priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č.
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 3. 12. 2018
o 12. hod. 				
PP-125

V piatok 30. novembra
a v sobotu 1. decembra sa
v Aréne Poprad uskutoční
III. Medzinárodný seminár
Ju-Jitsu, ktorého organizátorom je Budo Club Poprad
pri príležitosti 25. výročia
založenia klubu.
Seminár sa bude konať za
účasti majstrov: Soke Stefano Mancini z Talianska, Soke
Günter Painter z Rakúska,
Soke Fabrizio Lazzarin
z Talianska, Shihan Gustáv
Vikartóczky z Maďarska,

Master Ibush Kabashi MMA
Expert z Veľkej Británie
a Kosova.
Už v piatok 30. novembra
sa o 18. hodine uskutočnia
majstrovské skúšky pod vedením Soke Stefana Manciniho a zároveň voľný večerný
tréning pod vedením Master
Ibush Kabashiho. V sobotu
1. decembra je na programe
slávnostné otvorenie o 9. hodine a semináre budú trvať
mimo obedňajšej prestávky
až do 20. hodiny.
(ppp)

IPC kraja najlepšie v SR

Informačno-poradenské
centrum Prešovského samosprávneho kraja funguje už
dva roky. Jeho projektový tím
pomáha zabezpečovať informovanosť v rámci kraja o
možnostiach čerpania eurofondov pre široké spektrum
žiadateľov. Nedávny dotazníkový prieskum spokojnosti ho
zaradil na prvú priečku v rámci všetkých IPC na Slovensku.
Informačno-poradenské

centrum Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné
fondy (IPC PSK pre EŠIF)
zabezpečuje odbornú pomoc
a poradenstvo formou osobných, mailových a telefonických konzultácií, ako aj prostredníctvom organizovania
informačných seminárov. Od
svojho vzniku 1. októbra 2016
poskytlo centrum viac než
470 konzultácií.
(dje)

Nádej oslávila štvrťstoročie
V tomto roku oslávilo kultúry SR na rok 2018 pod
Združenie Nádej na po- názvom Svetielko nádeje premoc ľuďom s mentálnym žili naši klienti pekné chvíle
postihnutím v Poprade 25. a slávnostnú atmosféru na
výročie vzniku združenia benefičnom koncerte, 25.
a 1. novembra 2018 dovŕši- októbra sa zabavili v priestolo dvanásť roroch denného
kov prevádz- Napísali ste nám stacionára na
ky Denného stacionára na súťaži Miss a Mstr. sociálnych
Francisciho ulici 905/29 služieb, kde ukázali vo svov Poprade.
jom kultúrnom programe, čo
Kolektív vychovávateľov všetko sa dokážu pod správpod vedením riaditeľky Ag- nym vedením naučiť.
Súčasťou projektu Svenesy Zelenej sa denne stará o klientov s mentálnym tielko nádeje bola aj práca v
a kombinovaným postihnu- tvorivých dielňach, kde sa
tím, ktorí navštevujú denný v dušičkovom období klienstacionár. V novembri 2011 ti učili vyrábať vence a kytice
začalo navštevovať denný sta- na Dušičky a teraz je v plnom
cionár 6 klientov, ku dnešné- prúde predvianočné obdobie,
mu dňu sa ich počet zvýšil v ktorom naši klienti pracujú
na 30. Pri práci s klientmi sa s hlinou a vyrábajú ozdobné
držíme zásady začleňovať ich predmety z hliny, sviečky,
do normálneho života a roz- ktoré ozdobujú servítkovíjaním schopností a zruč- vou technikou, darčekové
ností u ľudí s týmto postihnu- predmety, vianočné ikebany,
tím sa snažíme docieliť pocit pohľadnice, ozdobné škaplnohodnotného človeka.
tule, vence na dvere a okná
Pri našej činnosti nám sú a množstvo iných nápaditých
oporou aj úspešné projekty, darčekov.
ktoré nám umožňujú kvalitAj keď sú iní, nie sú hornejšie rozvíjať naše činnosti. ší, čo dokazujú každý deň...
V našom dennom stacioná- Každému, kto týchto ľudí
ri je stále rušno. V októbri podporí, zostane v duši povďaka projektu Ministerstva cit šťastia a pokoja. (agz)
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Kamzíci vyťažili zo štyroch zápasov deväť bodov

Hokejisti
HK
Poprad odohrali
minulý týždeň
od utorka do nedele štyri súťažné
zápasy, z ktorých
trikrát vyhrali a raz prehrali. V utorok porazili doma
Budapešť 1:0 (na foto vľavo)
a vo štvrtok na nulu aj HK
Orange 20 v pomere 8:0 (na
foto vpravo), v piatok prehrali v Nitre 2:7 a v nedeľu
si napravili chuť domácim
víťazstvom 5:2 nad Žilinou
(na foto dole).
V strede minulého týždňa sa
vedenie HK Poprad dozvedelo
aj verdikt Pro Hokeja, ktorý
riadi Tipsport Ligu, ohľadom
neoprávneného štartu Martina Belluša v zápase 14. kola
proti Nitre. Popradčania prídu

Tabuľka Tipsport
Z

V

Vp Pp P

1. Zvolen

28

17

4

2

5

2. Košice

28

19

1

1

7

3. HK Poprad 28 17

2

1

8

4. B. Bystrica

26

15

1

4

6

5. Nitra

27

14

3

1

9

6. N. Zámky

28

13

3

2

10

7. Trenčín

27

13

2

1

11

8. Miškovec

28

9

2

4

13

9. L. Mikuláš

28

10

2

1

15

10. Detva

28

9

1

4

14

11. Budapešť

27

8

1

5

13

12. Žilina

28

5

5

0

18

13. SR 20

21

0

0

1

20

v tabuľke po základnej časti
o tri body. O to viac chcú bojovať na ľade, aby stratené body
nahradili. Popradskí kamzíci
odohrali ďalší ligový zápas
v utorok 27. novembra v Košiciach po uzávierke vydania
novín Poprad a už v piatok
30. novembra budú hrať opäť
doma, keď o 17. hodine privítajú rytierov zo Zvolena.
Ligy
Výsledky Tipsport
Skóre
B Ligy: 24. kolo v utorok
113:60 61 20. novembra HK Po99:58
60 prad - MAC Budapešť
81:58 56 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), gól Po74:58
51 pradu: 16. Marcel Pet99:66
49 ran (A. Salija, S. Takáč).
70:59
47 Vložený zápas 25. kola
63:60
44 vo štvrtok 22. novembra
74:86
35 HK Poprad - HK Oran73:85
35 ge 20 8:0 (1:0, 5:0, 2:0),
71:94
33 góly Popradu: 9. Marek
71:89
31 Zagrapan (J. Abdul),
71:101 25 21. Samuel Takáč (Š.
26:111
1 Fabian, S. Mlynarovič),

23. Samuel Takáč (R. Václav,
R. Heizer), 32. Patrik Svitana
(A. Salija), 33. Rastislav Václav
(M. Zagrapan, M. Petran), 34.
Lukáš Paukovček (R. Macík,
M. Belluš), 47. Martin Belluš
(Š. Fabian), 57. Dávid Bondra
(J. Abdul, M. Zagrapan). 25.
kolo v piatok 23. novembra
HK Nitra - HK Poprad 7:2
(0:1, 4:1, 3:0), góly Popradu:
15. Samuel Takáč, 34. Dávid
Bondra. 26. kolo v nedeľu 25.
novembra o 17. hod. HK Poprad - MsHK DOXXbet Žilina 5:2 (2:0, 2:0, 1:2), góly Popradu: 1. Samuel Mlynarovič
(M. Petran, P. Svitana), 4. Lukáš Paukovček (S. Mlynarovič,
Š. Fabian), 21. Marcel Petran
(P. Svitana, M. Zagrapan),
39. Arturs Salija (R. Heizer, P.
Koyš), 44. Dávid Bondra (P.
Svitana, S. Mlynarovič).
Program Tipsport Ligy: 28.
kolo v piatok 30. novembra

o 17. hod. HK Poprad - HKM
Zvolen, 29. kolo v nedeľu 2.

decembra o 17.30 hod. HC
07 Detva - HK Poprad. (ppv)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 24. novembra Poprad - Martin 2:1sn a v
nedeľu 25. novembra Martin - Poprad 4:7. Dorast: v sobotu 24. novembra Poprad - Martin 8:4 a v nedeľu 25.
novembra Poprad - Martin 2:3. Kadeti: v nedeľu 25. novembra Košice - Poprad 9:2. St. žiaci 8.r.: v sobotu 24.
novembra Poprad - Michalovce 4:1. St. žiaci 7.r.: v sobotu 24. novembra Poprad - Michalovce 3:4. Ml. žiaci 6.r.:
v sobotu 24. novembra Michalovce - Poprad 1:11. Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 24. novembra Michalovce - Poprad 9:2.

Popradskí dorastenci nezopakovali úspech z Nitry Krátko zo športu

Po tom, čo
mladí popradskí futbalisti
do 19 rokov
zaznamena li
predminulý víkend historický úspech medzi elitou,
keď zdolali v Nitre domácich rovesníkov 2:0, chceli
uspieť aj po druhýkrát za
sebou v predposlednom
jesennom kole 1. ligy staršieho dorastu doma proti
Slovanu Bratislava.
Zverenci Michala Mička sa
minulý týždeň v piatok držali
statočne, no belasím gól nedali. Naopak, o víťazstve hostí
2:0 rozhodol suverénne najlepší strelec súťaže s príznačným menom David Strelec,
ktorý vo Veľkej pridal svoje
góly číslo 20 a 21, po jednom
v oboch polčasoch. „Hrali
sme proti ťažkému súperovi,
ktorý bol favoritom. Chceli

hokejist•ky POPRADSKÉ
v nedeľu 25. novembra
zvládli veľmi dôležitý súboj
základnej časti Extraligy
v Prešove, kde nad najväčším konkurentom tejto sezóny vyhrali 3:1.

žiaci VK Junior
•2012STARŠÍ
Poprad v sobotu 24.

sme ho potrápiť a to sa nám
dôraznou hrou počas celého
zápasu darilo. Škoda nevyužitých šancí najmä v prvom
polčase, ale hostia majú strelca menom Strelec a ten ukázal
svoju extratriedu. Z troch šancí dal dva góly. Našim chalanom musím aj napriek tomu
poďakovať, pretože išli na maximum. Prehier bolo dosť, ale
stále ich nabádame k tomu, že
v tejto súťaži nemajú čo stratiť. Je to pre nich veľká škola.

Každý strelený gól, kľučka, či
bod ich môže posunúť vpred.
Cestujeme na posledný zápas
jesene do Dunajskej Stredy,
kde to opäť nebude nič jednoduché, ale máme celý týždeň
na to, aby sme chlapcov dobre
motivovali,“ uviedol po zápase tréner FK Poprad U19 Michal Mičko (na foto vpravo).
Výsledok 1. ligy st. dorastu U19: 16. kolo v piatok 23.
novembra FK Poprad - ŠK
Slovan Bratislava Futbal

0:2 (0:1). Program 1. ligy st.
dorastu U19: 17. kolo v sobotu 1. decembra o 14. hod.
FK DAC 1904 D. Streda FK Poprad.
(mav)

Z kuchyne
FK Poprad
Ml. dorast U17: v sobotu
24. novembra Slovan BA Poprad 5:0.
Ml. dorast U16: v sobotu
24. novembra Slovan BA Poprad 0:1.

novembra zvládli dohrávku
2. kola MSR - oblasť Východ
tejto vekovej kategórie, keď
na domácej palubovke zdolali Humenné dvakrát 3:0.
V nedeľu 25. novembra
naopak kadeti vo Svidníku
prehrali dvakrát 0:3.
BK
•IskraBASKETBALISTI
Svit minulý týždeň

v stredu zvíťazili v Komárne
83:76 a v sobotu 24. novembra porazili na domácej palubovke Žilinu 94:72. Dnes
cestujú zverenci Michala
Madzina do Levíc.
(ppv)
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Basketbalistky porazili Banskú Bystricu
Popradské basketbalistky po reprezentačnej
prestávke odohrali ďalší
zápas Extraligy, a to v sobotu na domácej pôde
proti Banskej Bystrici. Tohto súpera
porazili aj po druhýkrát v sezóne, tentokrát 55:40.
„Na začiatku sme
hrali príliš pomaly
a mäkko. Mali sme
problém vyrovnať sa
s tvrdšou hrou súpera.
Bystričanky vyhrávali
veľa osobných súbojov. Podarilo sa nám
dostať späť do zápasu
a keď sme zrýchlili,
tak sme začali spôsobovať
súperkám
problémy my,“ hodnotila zápas trénerka
BAM Poprad Tatiana Gallová. V zápase sa blysla 16 bodmi domáca hráčka
Viktória Havranová (na foto pri lopte
v bielom). „Darilo sa mi aj zásluhou
spoluhráčok, ktoré mi vytvárali dobré
pozície. Začiatok bol ťažký, trápili sme sa
v obrane a v útoku sme sa ťažšie presadzovali. Po prestávke sme pritvrdili hru
aj na úkor faulov a doviedli sme zápas do
víťazného konca,“ dodala.
Popradčanky budú hrať ďalší zápas
netradične v nedeľu 2. decembra, keď už

o 16. hodine privítajú Piešťanské Čajky.
Výsledok: 8. kolo v sobotu 24. novembra BAM Poprad - BK ŠKP 08 B.
Bystrica 55:40 (27:20), najviac bodov
BAMP: Viktória Havranová - 16.
Program: 9. kolo v nedeľu 2. decembra o 16. hod. BAM Poprad - Piešťanské Čajky.		
(mav)

Tabuľka Extraligy žien
Z

V

P

B

1. Ružomberok

9

9

0

18

2. Piešťany

8

6

2

14

3. YA Košice

8

6

2

14

4. Šamorín

8

4

4

12

5. BAM Poprad

8

3

5

11

6. Nitra

7

3

4

10

7. Slovan BA

8

1

7

9

8. B. Bystrica

8

0

8

8

Z kuchyne BAM Poprad

Juniorky: v sobotu 24. novembra Poprad - Sp. N. Ves 54:56 a v nedeľu 25.
novembra Sp. N. Ves - Poprad 59:49. St. žiačky: v sobotu 24. novembra Poprad - YA Košice 19:41 a v nedeľu 25. novembra Poprad - CBK Košice 38:35.
Ml. žiačky: v sobotu 24. novembra Poprad - YA Košice Blue 46:32 a 49:34.
Ml. mini žiačky: v sobotu 24. novembra YA Košice Yellow - Poprad 52:2.

Galajda s Fábrym vyhrali Turnaj majstrov

Občianske združenie SPORT
CLUB FOR ALL zorganizovalo v
sobotu 17. novembra v Tatranskej
Lomnici tenisový Turnaj majstrov
vo štvorhre.
Turnaja sa zúčastnilo 10 dvojíc z
okolia Popradu, Tatier, ale prišli aj tenisti zo Spišskej Belej a Svidníka. Turnaj sa rozdelil do dvoch päťčlenných
skupín, kde sa súboje každý s každým
hrali na jeden set. Víťazi skupín sa

stretli vo finále. Favoritmi boli mladí
tenisoví juniori Adam Lupták a Samuel
Stolárik, ale zaskočili ich Jozef Galajda
s Róbertom Fábrym, ktorí svojimi skúsenosťami zvíťazili pomerne ľahko 6:3.
„Pre mňa je víťazstvo na tomto turnaji
doterajším tenisovým maximom, nakoľko aj celý turnaj bol veľmi vyrovnaný s veľmi kvalitnými dvojicami. Už sa
teším na ďalší turnaj Australien Open
2019,“ uviedol R. Fábry.
(jog)

PP-127
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Kultúrny program na december 2018
Podtatranské múzeum

Výstavy
Výroba modrotlače z dielne
Elemíra Montška v Hranovnici.
Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov
Od 12. decembra
Čaro detstva...
Výstava hračiek zberateľky Alice Tokarčíkovej.
Od 18. decembra do 20. decembra od 9. do 14. hod.
Sladké Vianoce - vianočné
tvorivé dielne
Príďte si vlastnoručne pripraviť
voňavé vianočné oblátky, na
podujatie je potrebné objednať
sa vopred.

Otvorené utorok až nedeľa
od 9. do 16. hod., v pondelok
a počas štátnych sviatkov za-

tvorené, 22. až 26. decembra
a 31. decembra zatvorené, 27.
až 30. decembra otvorené od
9. do 16. hod., 1. a 6. januára
2019 zatvorené.
Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie,
Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok
od 10. do 16. hod., v sobotu
a v nedeľu od 12. do 16. hod.,
v pondelok a počas štátnych
sviatkov zatvorené, 22. až 26.
decembra a 31. decembra zatvorené, 27. a 28. decembra
otvorené od 10. do 16. hod.,
29. a 30. decembra otvorené
od 12. do 16. hod., 1. a 6. januára 2019 zatvorené.
Zmena programu vyhradená!

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Celý december do 7. januára
2019
NA CESTE
David Doroš
Výstava fotografií.
Stála expozícia
Zo starej Veľkej

- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
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.

Podtatranské osvetové stredisko
10., 12., 15. a 23. decembra - Kežmarok, 16. decembra - Poprad,
22. decembra - Vernár, 29. decembra - Štôla, Hôrka, Švábovce
VIANOCE POD TATRAMI
- pásmo najkrajších vianočných zvykov, hier, piesní a vinšov v podaní podtatranských kolektívov.

GALÉRIA IGORA PANČUKA
PODTATRANSKÁ PALETA
- výstava malieb kytíc, anjelov, krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu a jeho
okolia od akademického maliara Igora Pančuka

Podtatranská knižnica

Výstavy
Do 9. decembra
Slovensko očami Poliakov výstava fotografií; v spolupráci
s OZ POLONUS v rámci projektu Dni poľskej kultúry.
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 4.
ročník
Výstava výtvarných prác žiakov základných a materských
škôl v Poprade.

Oddelenie umenia Spišská
Sobota
Celý december
Jeseň nedotknutých pier
Výstava akademického maliara Igora Pančuka.
Adventný čas - podujatie
v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom.
Zmena programu vyhradená!




















































































































Už po šiestykrát otvoril
vo štvrtok 22. novembra
svoje brány Tatranský ľadový dóm, vytvorený tento rok z rekordných 225
ton ľadu. Ľadový dóm sa
nesie v téme Baziliky sv.
Petra v Ríme a Berniniho
kolonády. Ľadovú stavbu
tvoril tridsaťčlenný tím,
ktorý tentoraz obohatila
aj sochárka z amerického
Texasu. Pre verejnosť je
k dispozícii denne od 9.
do 16.30 hod. a otvorený bude zhruba do konca apríla. Počas hlavnej
zimnej sezóny a vianočných sviatkov budú otváracie hodiny predĺžené.
Vstup do unikátnej ľadovej baziliky je bezplatný. Minulý rok zaznamenal dóm rekordnú
návštevnosť - 250 tisíc návštevníkov, organizátori očakávajú, že túto pomyselnú hranicu
tento rok prekonajú. Počas celej hlavnej zimnej sezóny budú každú nedeľu v Tatranskom
ľadovom dóme koncerty a hudobné vystúpenia pre verejnosť.
FOTO - Silvia Šifrová
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