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Nová kruhová križovatka je už otvorená

Mesto Poprad uviedlo minulú stredu popoludní do skúšobnej
prevádzky novopostavenú kruhovú
križovatku štátnej cesty č. III/3080
Slovenského odboja - Hraničná. Pôvodná križovatka bola vzhľadom na
intenzitu dopravy, výjazd z obchodného centra a frekventovaný peší
ťah k autobusovej i vlakovej stanici,
častým miestom dopravných nehôd,
dokonca aj s tragickými následkami.
„Sme radi, že sľub, ktorý sme dali, sa
nám podarilo splniť. Je to stavba, ktorá by mala zabezpečiť lepšiu prejazdnosť tohto úseku a zvýšiť bezpečnosť
chodcov. Chcem poďakovať občanom
za trpezlivosť pri obmedzeniach počas
výstavby a zároveň ich požiadať o obozretnosť pri prejazde touto kruhovou
križovatkou. Je to nová stavba, nové
dopravné riešenie, s ktorým je potrebné
sa zžiť tak, aby mohlo naplno slúžiť v
prospech nás všetkých,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Viceprimátor Igor Wzoš pripojil: „Videli sme
za posledné mesiace, čo to spôsobí, keď

sa odpojí jedna hlavná dopravná tepna. S dopravou majú problémy všetky
mestá, nevynímajúc Poprad. Popradská doprava sa však za uplynulé tri
roky vylepšila a budúci rok pribudnú
ďalšie dopravné prvky.“
„Zvýraznil by som najmä prínos pre
bezpečnosť chodcov, pretože na tomto
úseku dochádzalo často ku kolíziám
chodcov s motorovými vozidlami a žiaľ,
boli tu aj tragické dopravné nehody.

Vybudovaním tejto kruhovej križovatky sa teda výrazným spôsobom zvýši
ich bezpečnosť,“ informoval náčelník
Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.
Stavba kruhovej križovatky bude
doplnená ešte o zábradlie pre usmernenie chodcov, vodorovné dopravné
značenie a zeleň.
Keďže ide o križovatku štátnej cesty a
mestskej komunikácie, investícia bola
riešená ako združená. Spolu 250-tisíc

eur vyčlenilo na stavbu mesto Poprad
a 300-tisíc Prešovský samosprávny kraj.
Vo verejnej obchodnej súťaži bol úspešným uchádzačom zhotoviteľ spoločnosť
Slov-via so sumou takmer 345 tis. eur.
„Najnáročnejšie boli prekládky inžinierskych sietí. Kde sme zakopli, tam
bol nejaký kábel. Tým, že množstvo
sietí nebolo vytýčených, museli sme
ich nachádzať a robiť ručné výkopy, čo
skomplikovalo situáciu. Aj napriek tomuto všetkému sme stavbu dokázali v
takmer päťtýždňovom predstihu dať do
užívania,“ uviedol zástupca zhotoviteľa Peter Dujava.
Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 23. júna 2017. Samotné stavebné
povolenie na realizáciu stavby nadobudlo právoplatnosť až 21. septembra
2017 z dôvodu, že do konania sa prihlásilo Združenie domových samospráv z
Bratislavy a museli uplynúť nevyhnutné termíny odvolacieho konania. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané
21. septembra a na realizáciu mal podľa
uzavretej zmluvy sto dní. (mag, mar)

Finančné zdravie mesta Poprad
je výborné!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prezentoval
výsledky hodnotenia hospodárenia
miest, obcí a územných celkov za
rok 2016. Mesto Poprad sa podľa
tohto hodnotenia teší z výborného
finančného zdravia. Medzi mestami
s viac ako 50 tisíc obyvateľmi Poprad opakovane obhájil 1. miesto, v
celkovom hodnotení finančnej stability 50 najväčších miest sa Poprad
umiestnil na 6. priečke.
„Som veľmi rád, že sa nám podarilo
obhájiť prvenstvo medzi mestami nad
50 tisíc obyvateľov, teší ma aj skutočnosť, že v niektorých oblastiach sme
dosiahli najlepšie výsledky z pohľadu
histórie hodnotenia hospodárenia náš-

ho mesta podľa INEKO,” uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
Finančné zdravie mesta vypovedá
o tom, do akej miery je hospodárenie
udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.
Finančné zdravie sa počíta kombináciou piatich vybraných indikátorov
finančnej stability: Celkového dlhu,
Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej
bilancie. INEKO hodnotí samosprávy
na stupnici od 0 do 6, kde hodnoty
nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne
zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu
opisuje práve dosiahnuté skóre.
(Pokračovanie na str. 2)

Putujúci Mikuláš potešil popradské deti minulú nedeľu, keď svoju
púť začal pri Kostole sv. Cyrila a
Metoda na Juhu a postupne prešiel
všetkými mestskými časťami (na
foto vo Veľkej, kde ho vítali deti z
miestnej materskej školy i Klub Veličanov). Včera večer bol pripravený
program Príchod Mikuláša v centre
mesta. FOTO - Marta Marová
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Finančné zdravie
mesta Poprad ...

Stručne

Z dôvodu otvorenia kruhovej
•križovatky
ciest Slovenského odboja

a Hraničná je od stredy 29. novembra opäť obnovená prevádzka MHD
(linka č. 3 a linka č. 5) podľa pôvodných cestovných poriadkov.
V piatok 8. decembra o 17.
hod. sprístupnia v Tatranskej galérii
výstavu jubilantky Evy Končekovej
a jej dcéry Michaely Bednárovej.
Vernisáž bude spojená so zaujímavou módnou prehliadkou a hudobným hosťom Katarínou Malíkovou.
VERNISÁŽ výstavy Anjel Vianoc
2017, spojená s odovzdaním cien výhercom sa uskutoční dnes 6. decembra o 14. hod. v Art klub Tatranskej
galérie v Poprade.
OD 10. decembra začína platiť
nový grafikon verejnej dopravy. Železnice SR majú podpísané zmluvy o
prístupe na železničnú infraštruktúru celkovo so 47 dopravcami, z toho
osobných je 10, aktívni s pravidelnými vlakmi sú 4 osobní dopravcovia.
DNES 6. decembra o 19. hod. sa v
art café Groteska v Poprade uskutoční ďalší cestovateľský večer. Tentoraz
Rasťo Hatiar predstaví Mongolsko.
VÝJAZDOVÝ odber krvi Národnej transfúznej služby, na ktorom
môže vzácnu tekutinu darovať aj široká verejnosť sa uskutoční zajtra 7. decembra od 8. do 11. hod. v Obchodnej
akadémii v Poprade a v piatok 8. decembra vo Svite v mestskom úrade.
OKRESNÉ riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade
vyzýva vodičov na popradských sídliskách, aby pri parkovaní vozidiel
nezabudli nechať priestor na prípadný prejazd hasičskej techniky. Mesto
tiež vyzýva vodičov, aby parkovali
tak, že v prípade výdatnejšej snehovej nádielky nebudú autá brániť pri
čistení ciest a chodníkov.
Celosvetový problém s vodou sa premietol do hlavnej myšlienky tohtoročnej medzinárodnej súťaže
First Lego League. Jej témou je zlepšenie spôsobu, ako ľudia hľadajú, prevážajú, používajú alebo likvidujú vodu.
Návrhy mohli posielať deti vo veku
9-16 rokov. Pripravených je 7 regionálnych turnajov. V Poprade sa uskutoční
14. decembra v Súkromnej strednej
odbornej škole. Najúspešnejšie tímy
v regionálnych turnajoch postúpia do
semifinále, ktoré bude v poľskom meste Lodž vo februári budúceho roka.
VO výplatnom termíne dôchodkov v mesiaci december 2017 dostanú penzisti vyplatený aj vianočný
príspevok. Poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí majú naň
nárok. Výšku príspevku si môžu aj
vypočítať pomocou kalkulačky, ktorá je prípustná na webovej stránke
Sociálnej poisťovne.
(ppš)

(Dokončenie zo str. 1)
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Vianočný anjel priletel do Popradu

V piatok 1. decembra dopoludnia
bol do stredu veľkej kruhovej križovatky v Poprade inštalovaný vianočný anjel - dominanta vianočnej
výzdoby v tomto podtatranskom
meste.
Inštalácia sa uskutočnila s pomocou vrtuľníka, ktorý zloženého anjela
transportoval priamo na pripravený
podstavec. Inštalácia anjela prilákala
do okolia kruhovej križovatky veľa di-

vákov. Nechýbal medzi nimi ani veľký
fanúšik letectva, ktorý do Popradu
meral cestu z Banskej Bystrice. „Je to
zážitok na celý život, som tu už druhýkrát. Stálo to za to,“ zhodnotil Martin prílet anjela v podvese vrtuľníka.
„Anjel vysoký 12 metrov a vážiaci 700
kg bol rozsvietený spolu s ostatnou
vianočnou výzdobou v utorok 5. decembra podvečer,“ informovala Iveta
Borňáková z MsÚ v Poprade. (mag)

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

•

•

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

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

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-7

Mesto Poprad si svoje výborné finančné zdravie udržalo a dosiahlo
skóre 5,4 bodu.
Čistý majetok na obyvateľa mesta
Poprad: 2681 eur* / slovenský priemer 1364 eur.
Základná bilancia na obyvateľa: 51
eur / slovenský priemer 36 eur.
Výsledok hospodárenia na obyvateľa:
162 eur* / slovenský priemer 36 eur.
Celkový dlh na obyvateľa: 31 eur /
slovenský priemer 84 eur.
Úverovú zaťaženosť mesta Poprad
predstavujú úvery zo ŠFRB (výstavba
nájomných bytov r. 2002, r. 2008) a na
rekonštrukciu mestských komunikácií
(2011). Celkový dlh na obyvateľa klesol
oproti roku 2015 z 38,2 na 31 eur.
(* Označené údaje predstavujú historicky najlepšie výsledky v hospodárení mesta Poprad od začiatku
hodnotenia INEKO).
Zdroj: www.ineko.sk ; www.hospodarenieobci.sk.		
(pmg)

Zátarasy kvôli
bezpečnosti

Na základe žiadosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad
zabezpečilo mesto Poprad v spolupráci s OR PZ a ostatnými dotknutými stranami vjazdy na Námestie
sv. Egídia v Poprade špeciálnymi betónovými zátarasami. Stalo sa tak na
základe vzájomnej dohody za účelom zabezpečenia ochrany života,
zdravia a majetku občanov.
Zátarasy sú umiestnené na jednotlivých vjazdoch po konzultácii s OR
HaZZ Poprad a ďalšími zložkami Integrovaného záchranného systému.
Samospráva je v súvislosti s blížiacimi
sa vianočnými sviatkami a s tým spojeným množstvom kultúrnych a spoločenských podujatí, vianočných trhov
a iných akcií konaných na Námestí sv.
Egídia v Poprade, pripravená v spolupráci so všetkými zainteresovanými
zabezpečiť verejný poriadok, ochranu
života, zdravia a majetku občanov. Na
týchto opatreniach sa budú príslušníci
Mestskej polície Poprad podieľať zvýšeným výkonom služby.
(ppp)
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Pred poslancami stojí schválenie rozpočtu

Primátor Popradu Jozef Švagerko zvolal na štvrtok 7. decembra
o 9. hod. do zasadačky mestského
úradu na prízemí 6. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad. Po procedurálnych
záležitostiach poslanci prerokujú návrh na prenájom nebytových
priestorov a rozšírenie prenájmu
nebytových priestorov.
Do programu je zaradená aj informatívna správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov v budove Reduty. Hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta sa týka 13 bodov ide o návrhy na predaj nehnuteľností, prenájom stavieb či pozemkov, na
zriadenie vecných bremien a ďalšie.

V programe bude i Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN o financovaní ZUŠ,
MŠ a školských zariadení na území
mesta a takisto návrh VZN, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov
v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad. Ďalej je v programe návrh
na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva,
návrh na schválenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad, schválenie predloženia žiadosti
o príspevok na realizáciu projektu
týkajúceho sa výstavby nového komunitného centra v meste Poprad.

Pripravený je tiež návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na
území mesta Poprad, informatívna
správa o hospodárení obchodných
spoločností s majetkovou účasťou
mesta Poprad za rok 2016 a informácia o navrhovanom pláne investícií
Popradskej energetickej spoločnosti
na rok 2018.
Významným bodom programu
bude návrh rozpočtu mesta Poprad
na rok 2018 s výhľadom na roky
2019 - 2020, ktorému bude predchádzať stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu tohto rozpočtu a ďalšie.
Pred záverom bude priestor na interpelácie poslancov.
Zasadanie MsZ je verejné. Podrobnosti sú na www.poprad.sk (pmm)

Krátke správy

SLÁVNOSTNÉ zloženie sľubu
•nového
predsedu PSK Milana Ma-

jerského a poslancov Zastupiteľstva
PSK sa konalo v piatok 1. decembra
v historickej budove Divadla Jonáša
Záborského v Prešove.
NA Štrbskom Plese odštartovali
•v piatok
1. decembra lyžiarsku sezó-

nu. V prevádzke sú tam tri zjazdovky Interski, Turistická a Junior. Oficiálne otvoria vo Vysokých Tatrách
zimnú sezónu v piatok 8. decembra
sprístupnením najnavštevovanejšej atrakcie, Tatranského ľadového
dómu na Hrebienku. Tento rok má
ľadová stavba tému pocta rodine a
je inšpirovaná španielskou katedrálou Sagrada Familia. Opäť ju bude
možné navštíviť bezplatne, počas
víkendov sa v nej budú konať aj
koncerty.
vystúpenie FS Ma•rugaSPOLOČNÉ
z Kežmarku a folklórnych

súborom Podpoľanec z Detvy pod
názvom Podpoľanci a Podtatranci
sa uskutoční v piatok 8. decembra
o 19. hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku v Kežmarku.
FOLKLÓRNY súbor Senior Já•nošík
a Jánošík pozývajú v piatok 8.

Včera v Poprade Mikuláš rozsvietil vianočnú výzdobu, ktorá patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Nielen výzdoba má
pripomínať Popradčanom a návštevníkom nášho mesta blížiace sa Vianoce. Úvod tohtoročných Popradských Vianoc patril
rozsvieteniu prvého adventného svetla a koncertu na veži kostola v podaní dychovej hudby Tatramat z Matejoviec. V nedeľu
podvečer primátor mesta Jozef Švagerko privítal všetkých prítomných a zaželal im radostné predvianočné obdobie. Dekan
popradskej rímskokatolíckej farnosti Ondrej Borsík požehnal adventný veniec, ktorý zdobí Námestie sv. Egídia, a na ktorom
sa každý týždeň rozsvieti ďalšia svieca. Návštevníci si pochutili aj na primátorskom punči.
FOTO - Silvia Šifrová

V Poprade odovzdali ľadové vysvedčenia

Maskot Hokejového klubu Poprad
menom Kamko odovzdával minulý
týždeň vo štvrtok v priestoroch Zimného štadióna mesta Poprad ľadové
vysvedčenia prvým absolventom
tohtoročného výcviku korčuľovania
pre materské školy. S deťmi sa zároveň lúčil jeden z trénerov Eugen
Nahalka, ktorý bol aj pri zrode tohto
projektu.
„V tomto roku sa do populárneho výcviku korčuľovania zapojilo 10 materských škôl a predpokladáme účasť viac
ako 300 detí. Ľadové vysvedčenia sme
odovzdali prvým absolventom tohtoročného kurzu z MŠ Podtatranská,
ďalšie škôlky budú postupne pribúdať,“
uviedol Peter Procházka z MsÚ v
Poprade. Materská škola z Podtatranskej ulice mala v kurze trvajúcom 2,5
mesiaca prihlásených 65 malých korčuliarov. „Väčšinou máme 5 až 6 ročné
deti. Nakoľko bol zo strany rodičov veľký
záujem a tréneri nám to umožnili, mali

decembra o 18. hod. do Domu kultúry vo Svite na vianočný program
po názvom Šťastie, zdravie, pokoj
svätý vinšujeme vám...
KARPATSKO-nemecký spolok na
•Slovensku,
miestna skupina Poprad
pozýva na Spišsko-nemecké Vianoce. Podujatie sa uskutoční v sobotu
9. decembra o 16. hod. v Evanjelickom kostole vo Svite.
tatranskej medvedi•ce OIngy,živote
ktorá ešte v máji pútala po-

zornosť spolu so svojimi mláďatami
na strome v Starom Smokovci a neskôr v júni ju zastrelili v Liptovskej
Kokave, už vytvorili aj dokument.
Odvysielaný bude v nedeľu 10.
decembra o 9.15 hod. na druhom
programe RTVS. Jeho autorkou je
novinárka Ivana Ratkovská.
27. kežmarský vianočný trh sa
•uskutoční
od 12. do 15. decembra

sme na ľade aj zrejme najmladšieho
účastníka v histórii škôlky - trojročného
chlapčeka, ktorý korčuľoval,“ uviedla
Oľga Korbová z MŠ Podtatranská.
Okrem zimného štadióna bude výcvik ďalších škôlok prebiehať aj na
otvorenej ľadovej ploche pri Aréne
Poprad, ktorá by mala byť v prevádzke
oddnes. Prvé kroky na ľade absolvovali deti v réžii skúsených trénerov - Eugena Nahalku, Pavla Svitanu a Petra

Svitanu. Prvý menovaný sa s deťmi vo
štvrtok lúčil a oni mu z vďačnosti venovali tortu a peknú básničku, rovnako aj ostatným trénerom, ktorí budú
v kurzoch pokračovať. „Odchádzam
z tohto projektu zo zdravotných dôvodov a musím povedať, že mi to bude
veľmi chýbať. Moje srdce ma stále ťahá
k deťom a k ľadu. Som šťastný, že som
mohol byť súčasťou tohto projektu,“
uviedol E. Nahalka.
(mav, mag)

na Hlavnom námestí. Súčasťou
bude aj 18. ročník výstavy žiakov
a študentov základných, stredných
a umeleckých škôl z Kežmarku
a okolia s názvom Vianoce pod Tatrami vo výstavnej sieni Barónka.
HORSKÁ záchranná služba upo•zorňuje
návštevníkov, že vo Vyso-

kých Tatrách je zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Žiada návštevníkov
o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Neodporúča pohyb na chaty, ani prechod cez vysokohorské sedlá. (ppš)

6. 12. 2017

Strana 4

Tradičný vianočný jarmok

Na XV. tradičnom vianočnom
jarmoku, ktorý sa uskutoční 8.-10.
decembra na Námestí sv. Egídia v
Poprade, sa bude nachádzať približne 100 stánkov. Približne tretina z nich bude zameraných na
občerstvenie.
Okrem toho na jarmoku nebudú chýbať stánky s vianočnými dekoračnými predmetmi, výrobky z
včelieho vosku, drevené a prútené
výrobky, ručne fúkané a zdobené sklenené ozdoby, šité vianočné
hračky, ľudovo-umelecká keramika,

vianočné stromčeky, drevené betlehemy a pod.
Za možnosť predaja tohto tovaru
na Tradičnom vianočnom jarmoku
v Poprade remeselníci a predajcovia
neplatia. Ukážky pravej dedinskej
zabíjačky sú pripravené na sobotu dopoludnia. Počas celého jarmoku budú
najmä malým návštevníkom spríjemňovať chvíle rozprávkové bytosti na
chodúľoch, chýbať nebudú ani ryby
vo fontáne. Návštevníkov poteší aj
množstvo kultúrnych vystúpení. Podrobný program je na plagáte. (mag)

Začnú sa už aj Tatranské Vianoce

Seriál programov Tatranské Vianoce uvedie 7. decembra Tatranský Mikuláš. 13. decembra o 18. hod. sa Tatranci zapoja do celoslovenského projektu
Slovensko spieva koledy. Od 15. do 17. decembra sú pripravené Vianočné
trhy s koncertom Svetlany Rymanenko a Juraja Zaujeca, vystúpením ľudovej
hudby S. Baláža a FS Raslavičan a koncertom speváckeho zboru Csermelys z Košíc. Viac na www.vysoketatry.sk.			
(ppp)

Vypúšťanie balónov so želaniami

Pre návštevníkov XV. tradičného
vianočného jarmoku v Poprade pripravili Motorkári Slovenska a poslankyňa Anna Schlosserová vypúšťanie balónov so želaniami Ježiškovi.
Uskutoční sa v sobotu 9. decembra
od 14.30 hod. na Námestí sv. Egídia
v Poprade a pozvané sú najmä všetky deti, nepočujúci, ľudia so špe-

Najmladší ocenený
Pamätným listom sv. Gorazda

Štefan Slavkovský má ešte
len pätnásť rokov. Je žiakom
kvinty osemročného štúdia
na popradskom Gymnáziu
na Kukučínovej ulici, ale
úspechov na svojom konte má oveľa viac, ako stihnú
dosiahnuť iní žiaci za celé
štúdium. Fyzika, matematika,
chémia, biológia. To je to, čo
ho očarilo už dávno a v čom
patrí vo svojej vekovej kategórii k absolútnej slovenskej elite. V predchádzajúcom
školskom roku bol členom
slovenského tímu, ktorý na
Medzinárodnej olympiáde
mladých vedcov na indonézskom ostrove Bali získal bronzové medaily! To už je výsle-

dok, ktorý sa výrazne vymyká
z normálu. A zarezonoval aj
na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej
republiky. Štefan sa vďaka tomuto úspechu dostal do zoznamu študentov, ktorých pri
príležitosti Medzinárodného
dňa študentstva ocenili výnimočnou cenou za výnimočné
výsledky v oblasti vedy, robotiky, športu či tanca. Pred
pár dňami si na akademickej
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave prevzal z rúk
štátnej tajomníčky rezortu
školstva Oľgy Nachtmannovej jedno z najvýznamnejších
ocenení, aké môže slovenský
študent získať - Pamätný list
sv. Gorazda. „Oceňovaní boli
väčšinou vysokoškoláci, stredoškolákov nás tam bolo iba
pár, ja som bol asi najmladší.
Samozrejme, že ma to potešilo.
Určite nechcem teraz zaspať.
Mám nové ciele, za ktorými
pôjdem,“ neuveriteľne zrelo
hovorí tento talent zo „starého gympla“. Zdeno Suchý

ciálnymi potrebami a samozrejme
široká verejnosť. Motorkári potešia
deti sladkými darčekmi a vraj prídu aj anjeli. Pripravených je tristo
balónikov prianí zdarma. Vlani sa
toto podujatie konalo po prvýkrát a
stretlo sa s úspechom. Organizátori
sa tešia na všetkých účastníkov aj
tohto roku.		
(ppm)

Obnovené prístupové komunikácie sú bezpečné
V novembri sa skončili
práce na rekonštrukcii prístupových ciest a chodníkov
v areáli Základnej školy s MŠ
na Vagonárskej ulici v Poprade - Spišskej Sobote, ktoré
nevyhovovali požiadavkám
bezpečných komunikácií.
Adriana Oravcová, riaditeľka tejto školy poznamenala,
že počas realizácie sa vyskytli
aj nepredvídateľné okolnosti
pri skúškach podložia. Napriek tomu, že sa tým zväčšil
rozsah prác, suma schválených finančných prostriedkov vo výške 95 tisíc eur,
prekročená nebola. Dielo
bolo ukončené podľa zmluvy a slúži svojmu účelu od
druhej polovice novembra.
Riaditeľka ozrejmila: „Pôvodné prístupové cesty a chodníky,
používané od roku 1975, už
boli skutočne nevyhovujúce a
potrebovali obnovu. Zákazka
obsahovala zmenu pôvodných
betónových panelov na asfaltový povrch a pôvodné betónové tvárnice boli nahradené
zámkovou dlažbou. Dnes

máme všetky prístupové komunikácie bezpečné.“
Primátor Popradu Jozef
Švagerko potvrdil: „Investícia
do rekonštrukcie prístupových
ciest a chodníkov v okolí ZŠ s
MŠ v Spišskej Sobote prispela
k zvýšeniu bezpečnosti. Budeme ešte riešiť otáčanie áut,
aby v rannej špičke nevznikali
kolízne situácie.“ Dodal, že k
ďalším nedávno ukončeným
investíciám patrí tiež chodník okolo tenisových kurtov
pri ZŠ s MŠ vo Veľkej. Kvôli
stavebným pozemkom prišli
obyvatelia o chodník poza
školu vo Veľkej. Teraz už

tadiaľ môžu bezpečne prechádzať po novom chodníku. Samospráva ešte plánuje
doriešiť osvetlenie, aby bol
bezpečný aj večer. Chodník
sa priradil k viacerým investičným akciám realizovaným
v tomto roku. Primátor konštatoval: „Všetko, čo sme si
predsavzali, je zrealizované.
Pred nami je schválenie rozpočtu na budúci rok. Chceme
dobre pripraviť investičné akcie, aby boli s nimi stotožnení
poslanci, presadili sme tie,
ktoré sú najpotrebnejšie a participatívne rozdelili v rámci
celého Popradu.“
(mar)
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Stihnem – nestihnem

Mesto sme my

Popradská samospráva zvolala minulý piatok podvečer stretnutie správcov zo spoločenstiev vlastníkov bytov s vedením mesta a
zástupcami Popradskej energetickej spoločnosti (PES). Primátor Popradu Jozef Švagerko vysvetlil, že mestu ide o spoznanie potrieb
a problémov na sídliskách a prehĺbenie spolupráce mesta s jednotlivými spoločenstvami vlastníkov bytov.
Kým v mestských častiach fungujú občianske
kluby, na sídliskách najmä Juh a Západ, takáto
protiváha vedeniu mesta neexistuje. Pritom v
týchto lokalitách žije veľmi veľa občanov (na
„Juhoch“ 20 tisíc) a radnica chce vedieť, čo
potrebujú. „Kto pozná lepšie potreby obyvateľov sídlisk než správcovia bytových domov?!,“
doložil primátor. Zároveň informoval o aktuálnych aktivitách mesta v prospech občanov,
najmä o doterajších výsledkoch PES, ale aj o
mestom pripravovanom projekte komplexnej
rekonštrukcie celého verejného osvetlenia na
sídliskách Juh, o riešení porušovania nočného
pokoja, zeleni, petardách, detských ihriskách,
parkovaní...
Konateľ PES Pavol Kubičko oboznámil
takmer plnú sálu zástupcov spoločenstiev
vlastníkov bytov s doterajšími výsledkami tejto
spoločnosti. Ukazuje sa, že budú dobré a každá
domácnosť by mala ušetriť za teplo 50 a viac
eur za tento rok. Ubezpečil občanov, že na budúci rok ostáva cena tepla na tej istej úrovni
ako v roku 2017. „Budeme sa snažiť o to, aby
komunikácia so spoločenstvami bola na dobrej
úrovni a informácie dostávali čo najskôr,“ dodal konateľ. Z najväčších investičných akcií
budúceho roka spomenul rekonštrukciu vykurovacích rozvodov vetvy č. 1 v Matejovciach a
inštaláciu 13 odovzdávacích staníc na okruhu
kotolne K3/5 na Juhu.

Viceprimátor Igor Wzoš podčiarkol, že založenie PES - spoločnosti so 100-percentnou kapitálovou účasťou mesta Poprad, bolo dobrým
krokom a prinesie Popradčanom úspory nákladov za teplo. Uviedol ďalšie problémy, ktoré
robia mestu vrásky na čele a súvisia s poklesom
demografickej krivky.
Správcovia bytových domov v diskusii poukázali na množstvo vecí, ktoré ich trápia. Jozef
Šoltés z bloku Hélium privítal, že mesto takéto
stretnutie zvolalo a chce prehĺbiť spoluprácu so
spoločenstvami vlastníkov bytov. Milan Jurčo
z bloku Hortenzia na Ul. Popradskej brigády
očakáva vylepšenia hlavne v oblasti zelene a
čistoty mesta. Zástupkyňa z vnútrobloku na
Štefánikovej ulici hovorila o problémoch s komunálnym odpadom, chodníkoch aj o hluku.
Ďalší sa pozastavili nad prevádzkovými dobami prevádzok na sídliskách, voľným pohybom
psov, mestskou hromadnou dopravou, separovaním odpadu atď. P. Kundrata z bytovky Slnečnica na Juhu III navrhoval riešenia viacerých problémov v odpadovom hospodárstve,
zastavení poklesu demografie, zónach priateľských voči deťom, MHD a parkovaní. Apeloval: „Nepýtajme sa, čo môže mesto urobiť pre
mňa, ale, čo ja môžem urobiť pre mesto, lebo my
všetci sme mesto.“
Šlo o prvé takéto stretnutie, ktoré nechce zostať ojedinelé.			 (mar)

Železnice SR v spolupráci s Prezídiom Policajného
zboru pripravili na posledný
novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod
názvom „Stihnem - nestihnem“.
Zameraná bola na nelegálne priechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania
všetkých vekových kategórii
vrátane mládeže a detí skracujú cestu.
Železnice i policajný zbor

vybrali v rámci celého Slovenska 85 miest a obcí vrátane
Popradu. Policajné hliadky
v najfrekventovanejšom čase
monitorovali pohyb osôb na
miestach, kde to nie je dovolené a tiež 32 železničných
priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej
premávke. Previnilci v tento
deň dostávali namiesto pokút informačný leták o tom,
ako správne prechádzať cez
železničné priecestie. (ppp)

Kraj oceňoval

mimoriadne úspechy v súťaži
Zem spieva a za uchovávanie a šírenie tradičnej rusínskej kultúry.
(ppš)

Na
slávnosti
koncom
novembra v Prešove odovzdali Ceny PSK pátrovi
Michalovi
Zamkovskému
za dlhoročnú misionársku
činnosť na Slovensku i v zahraničí, bývalému riaditeľovi
Správy a údržby ciest PSK
Vladimírovi Kozákovi, in memoriam za celoživotné dielo a
FS Raslavičan za mimoriadne
úspechy v súťaži Zem spieva
a dlhoročnú popularizáciu
folklóru. Laureátkou Ceny
predsedu PSK sa tohto roku
stala historička Nora Baráthová, autorka mnohých odborných prác i beletrie, automobilový pretekár Igor Drotár
za viac ako 40-ročnú úspešnú
kariéru a úspech v motoristickom športe a Štefan Štec za

Pension
SABATO

v Poprade
-Spišskej Sobote

prijme
UPRATOVAČKU
- CHYŽNÚ
z POPRADU
na polovičný
pracovný úväzok.
Kontakt:
0905 634 727.

Správa o mládeži má zistiť jej predstavy o živote v meste

Nová generácia sa vždy
líši od prechádzajúcej. Práve potreby mladých v meste
Poprad bude zisťovať správa
o mládeži, ktorú spracuje
občianske združenie - Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže V.I.A.C. z Trstenej. Prizvalo si na pomoc
predstaviteľov základných
a stredných škôl, cirkví,
Mládežníckeho parlamentu
a ďalších organizácií, ktoré
sa venujú mladým ľuďom v
našom meste.
Predseda OZ Branislav Kožuch zhodnotil: „Dnes naše
OZ už tvorí platformu niekoľkých menších zoskupení, ktoré
sa zaoberajú témou práce s
mládežou. Nejde len o voľnočasové aktivity, ale aj o vzdelávanie, osobný rozvoj, podporu
detí sociálne alebo inak znevýhodnených pochádzajúcich z
ťažkých životných podmienok.
Pre Poprad budeme robiť v nasledujúcich mesiacoch správu

o mládeži. Vychádza z dvoch
prameňov. Jedným sú potreby
a pohľad mladých ľudí, ako oni
vidia seba a svoj život v danej
komunite, teda v tomto prípade meste. Druhú líniu správy
predstavujú zistenia, ako práca s mládežou v meste Poprad
reaguje na trendy na národnej
i európskej úrovni a ako sa prenášajú na lokálnu úroveň.“
OZ už správu o mládeži
spracovalo pre Trstenú a v
okrese Tvrdošín pre hornú
Oravu. B. Kožuch na základe
doterajších poznatkov konštatoval, že pre mladých je
mimoriadne dôležité mať v
živote pevný bod, niekoho, o
koho sa môžu oprieť, vidia v
ňom vzor a podporuje v nich
túžbu rozvíjať svoj život.
Účastníci na popradskom
stretnutí hovorili o tom, ako
sa predstavy mladých o svojej budúcnosti často rozchádzajú s predstavami rodičov,
učiteľov a pod. Vzájomne sa

inšpirovali a od správy
o mládeži v Poprade
očakávajú, že sa dozvedia, aké má ciele, záujmy, ako chce využívať
voľný čas, ako predísť,
aby mladí ľudia nezišli
na zlé chodníčky, ako im pomáhať v raste atď.
Jedným z účastníkov bol i
Marek Sonoga, vedúci Klubcentra DEPO, ktoré sídli na
Novomeského ulici. Povedal: „Je dobre, že sa stretli zástupcovia rôznych inštitúcií,
ktorí majú záujem o mládež

a vznikne niečo, čo bude použiteľné pre mladých, napr.,
že sa dobuduje skatepark, či
sa postavia ďalšie nízkoprahové centrá, ktoré im budú k
dispozícii.“ Doložil, že v ich
klube poskytujú alternatívu
hodnotného trávenia voľného času ako protiváhu napr. k

herni, ktorá ponúka deťom za
peniaze hrať a piť.
Viceprimátor Popradu Igor
Wzoš podčiarkol: „Ide o to,
aby sme zistili potreby mladých ľudí. Napríklad - za posledných 25 rokov sme v tomto
meste zrekonštruovali sociálne
domovy, postavili nové, ale
nepostavila sa žiadna materská ani základná škola, a to je
signál, že z tohto mesta mladí
ľudia odchádzajú. Demografia
je zlá. Pochopiť a poznať potreby mladých ľudí je preto pre
budúcnosť mesta kľúčové - zistiť, ako uvažujú, akú chcú mať
budúcnosť. Z môjho pohľadu je
veľmi dôležité, aby mladí ľudia
v Poprade ostali a chcem vedieť,
ako ich upútať, motivovať, aby
si Poprad vybrali ako domov,
miesto, kde raz budú sami vychovávať svoje deti.“ Správa má
byť komplexným materiálom,
ktorý dá odpovede na tieto
otázky a stratégiu pre budúcu
prácu s mládežou.
(mar)
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Ukázali svoju zručnosť Poprad je pestrou studnicou folklóru

Pílku, klince, kladivo či
brúsny papier vzalo do rúk
24 účastníkov okresného
kola 8. ročníka technickej
olympiády z okresov Poprad
a Levoča. Konalo sa minulý
štvrtok v ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul. v Spišskej Sobote.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - ôsmaci a deviataci ako
pracovné dvojice a piataci až
siedmaci ako jednotlivci. Najprv absolvovali teoretický test a
následne v praktickej časti robila staršia kategória kŕmidlo
pre vtáky a mladšia poličku na
stenu. Za organizujúcu školu
zástupkyňa riaditeľky Daniela
Stanová uviedla: „V predmete
technika získavajú žiaci manuálne zručnosti a sú ozaj deti,
ktoré k tomu majú vzťah. Dnes
spoločnosť potrebuje takýchto
ľudí, lebo zisťujeme, že máme
málo strojárov, technikov a pod.
U detí začínajú chýbať manuálne zručnosti, veľký problém im
robí čítanie technického výkresu a na súťaži s tým získavajú
praktickú skúsenosť.“
Ojedinelé medzi súťažiacimi chlapcami
bolo dievča Bianka Budzová zo ZŠ s MŠ
Dostojevského
v Poprade, ktorá
robila poličku.
Bolo vidieť, že
jej takáto práca
nie je cudzia.
Povedala: „Rada

robím s drevom. S bratrancom som už vyrobila bidlo pre
sliepky aj strúhadlo na ceruzky.“ Ján Findra zo ZŠ s MŠ v
Sp. Sobote vytvoril vo dvojici
kŕmidlo pre vtáky: „Bola to
celkom náročná téma, bolo
treba veľa píliť. Celkom rád
takto pracujem, lebo veci, ktoré si vyrobím, majú pre mňa
väčšiu hodnotu, ako keď si ich
kúpim.“ Uvažuje, že sa v budúcnosti možno bude zaoberať technickými vecami, lebo
v tom vidí perspektívu.
Výsledky okresného kola
technickej olympiády v kategórii pracovných dvojíc: 1.
ZŠ s MŠ Francisciho, 2. Vagonárska, 3. Komenského,
všetky z Popradu. V kategórii jednotlivcov: 1. ZŠ s MŠ
Francisciho, 2. Vagonárska,
obe Poprad, 3. Komenského, Svit. Víťazi postupujú na
krajské kolo technickej olympiády, ktoré bude 1. februára
v Prešove. Najlepší z okresov
Poprad a Levoča dosahujú na
krajských súťažiach tradičné
dobré umiestnenia.
(mar)

Dvoch oslávencov prijal
minulú sobotu v obradnej
sieni mesta primátor Popradu Jozef Švagerko. Folklórny súbor Vagonár oslavoval
45 a detský folklórny súbor
25 rokov od svojho založenia. Bez srdca a nadšenia
by takéto výročia neoslávili. Všetci súčasní i bývalí
členovia v oboch súboroch
tancovali, spievali a hrali s
radosťou.
Umelecký vedúci FS Vagonár Ján Profant (na foto
vpravo) zhrnul, že za tie
roky vytvorili do dvoch desiatok programov. Za ostatných päť pásmo batizovská
a štrbská svadba, vianočný
program a program Spiš.
45-ročné jubileum si pripomenuli piatkovým predstavením Stretnutia, do
ktorého zakomponovali aj
pohľad do svojho zákulisia.
J. Profant povedal: „Pred
piatimi rokmi sme pripravili
program z regiónu Spiš nie-

len o slovenskom folklóre, ale
aj o spevoch a tancoch menšín, ktoré v tomto kraji žili. K
45. výročiu sme ho doplnili
o nové tance z Krivian, goralské tance, cigánske spevy,
i koledy, keďže sme v predvianočnom období.“ Posledných približne 14 rokov FS
Vagonár úzko spolupracuje
s hudobným skladateľom
Petrom Jantoščiakom, ktorý
sa zaslúžil aj o novokoncipovaný program. Poznamenal:
„Súbor má veľký potenciál,
ale neverili, že vedia vytvoriť program zo Spiša. Stal sa
malý zázrak. Musel som sem
prísť až z Bratislavy a otvoriť
prekrásnu studnicu folklóru,
ktorú tu máte. Nikde na Slovensku neexistuje kraj, v ktorom je toľko národnostných
menšín. Myslím si, že sme
spoločne urobili veľký kus
práce a diváci to cítia.“
Do spomienok sa ponorila
i vedúca DFS Letnička Nina
Krigovská: „Náš súbor zalo-

žil môj otec, dlhoročný folklorista Kornel Jurčo s učiteľom
Štefanom Slavkovským v
základnej škole na Letnej ul.
Trápilo ho, že sídliskové deti
sú odtrhnuté od ľudových
tradícií. Spočiatku súbor fungoval ako krúžok, postupne
prerástol do DFS. Približne
po trištvrte roku som do školy nastúpila ja a začala som
sa venovať Letničke. Je to
nie môj koníček, ale životný
„kôň“. Mám v živote to šťastie,
že sa stal aj mojou prácou.“ V
DFS Letnička odrástlo za 25
rokov približne 1200 členov.
Je prepojená s Vagonárom, v
ktorom mnohí „letničkári“
pokračujú vo folklóre ďalej,
čo N. Krigovskú veľmi teší.
Oslávencom zablahoželal
primátor, ktorý im poďakoval
za príkladnú reprezentáciu
nášho mesta aj za účinkovanie pri rôznych slávnostiach:
„Verím, že budú v šírení folklóru pokračovať ďalej a šíriť
dobré meno Popradu.“ (mar)

Našich žiakov vyučujú nemeckí kolegovia, ktorých máme
v súčasnosti sedem a vyučujú
nemecký jazyk, matematiku,
geografiu a dejepis,“ dodala
zástupkyňa riaditeľa pre bilingválnu sekciu Mária Vojtaššáková.
Škola sa snaží stále zlepšovať aj v technickom vybavení.
V tom jej pomáhajú samotní
žiaci. Veronika Guthová z 1.E
bilingválnej sekcie sa venuje

výtvarnému umeniu a počas Dňa otvorených dverí sa
v jednej z tried, kde sa vyučuje geografia, vynímalo jej
vyobrazenie panorámy Vysokých Tatier (na foto vpravo). „Pani učiteľka Dominika
Račeková dostala nápad a nás
žiakov do toho zainteresovala.
Maľovala som podľa fotky, takže by to malo vyzerať autenticky. Trvalo mi to celý jeden
deň,“ prezradila.
(ppp)

Úspešná škola otvorila svoje brány dokorán
Spojená škola na Ulici D.
Tatarku v Poprade má za sebou Deň otvorených dverí,
ktorý sa konal minulý týždeň v stredu v priestoroch
8-ročného gymnázia, bilingválnej sekcie a základnej
školy na Ulici mládeže.
„Tento deň nebol náborom,
pretože záujem je pomerne
vysoký. Ide skôr o to, aby boli

poskytnuté všetky informácie
priamo od nás. Synergický
efekt jednotlivých sekcií našej
školy sa stále viac prejavuje.
Rodičia sa napríklad pre našu
základnú školu rozhodujú aj
preto, že ich deti môžu v jednej
budove študovať prakticky až
do maturity,“ uviedol riaditeľ
SŠ na Ulici D. Tatarku Dušan
Nebus. „Prvý stupeň prioritne

pripravuje žiakov pre štúdium
na osemročnom gymnáziu.
Tí, ktorí zvládnu prijímacie
skúšky, pokračujú v osemročnom gymnáziu a ostatní majú
dvere otvorené na druhom
stupni základnej školy. Prepojené je to tak, že sa opäť aj
takýto žiaci môžu v deviatom
ročníku rozhodnúť pre bilingválnu sekciu, či klasické gymnázium,“ povedal zástupca
riaditeľa pre ZŠ Pavol Leško.
„Naše 8.r. gymnázium je výnimočné v tom, že v širokom
okolí nie je základná škola,
ktorá vyučuje nemecký jazyk
s takou vysokou dotáciou hodín, ako u nás,“ pokračovala
zástupkyňa riaditeľa pre 8.r.
gymnázium Viera Selepová.
„V súčasnosti je veľa bilingválnych škôl, no v cudzom jazyku
tam vyučujú prevažne Slováci.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Aj ten, kto nikdy nepísal básne, predsa sa môže silou lásky stať
básnikom.“				 Euripidés

MANŽELSTVO UZAVRELI

11. novembra 2017 - Ingrid Leššová a Patrik Halmi, Lenka Ilavská a Matej Košecký, 18. novembra 2017 - Iana Stegura a Matúš
Gernat, Martina Galajdová a Marian Hollmeier, Zuzana Halászová a Ladislav Ratkoš, Mgr. Veronika Gulyášová a Rudolf Zajac,
24. novembra 2017 - Patrícia Kušniráková a Ing. Maroš Trabalka,
Martina Paličková a Ľubomír Gáborčík.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 30. novembra 2017
vo Veľkej s

Václavom Hadušovským,
51-ročným

V sobotu 2. decembra 2017
vo Veľkej s

Martinkom Profantom,
5-ročným

V utorok 5. decembra 2017
vo Veľkej s

Vlastou Chovancovou,
87-ročnou

V utorok 5. decembra 2017
v Novom Smokovci s

Jaromírou Polovou,
65-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 6. decembra 2017
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Ing. Milanom Bračokom,
67-ročným

Spomienka

Dňa 7. decembra 2016 nás navždy opustil
Ing. Michal Šimčák.
Hlboký žiaľ a každodenná spomienka
neutícha a je hlboko v nás.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Manželka Magdaléna s dcérami a ich
rodinami

Projekt dobudovania prístavby MŠ uspel

Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok na
rozšírenie kapacity MŠ na Podtatranskej ulici - pôjde o dobudovanie prístavby vrátane stavebných úprav existujúcich
objektov a interiérového vybavenia. Projekt, ktorého celková
výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 551 437,05
eur bude vo výške 95% spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu. Na uvedenej sume oprávnených výdavkov
sa bude mesto podieľať 5% prostriedkov - sumou 27 571,85
eur. „Som rád, že sme s projektom uspeli. Ide o rozšírenie kapacít materskej školy, ktorá je vo veľmi peknom prostredí na sídlisku Západ. Verím, že sa z toho potešia deti i samotní rodičia,“
uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
(mag)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 7. decembra do 13. decembra

Tri želania: o 13.30 hod. (hrá
sa len cez víkend), o 16. hod.
a o 18.30 hod. (nehrá sa 13.12.),
Ocko je doma 2: o 18.10 hod.
(nehrá sa 12.12.), o 21. hod.
(nehrá sa 13.12.), Predpremiéra: Star Wars: Poslední Jediovia 2D: o 20.30 hod. (hrá sa len
13.12.), Paddington 2: o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend), o 15.
hod. (hrá sa len 12.12.) a o 15.40
hod. (nehrá sa 12.12.), Matky
rebelky: Šťastné a veselé: o 18.

hod. (nehrá sa 12.12.), 7 sestier:
o 20.30 hod. (nehrá sa 12.12.)
a o 21. hod. (hrá sa len 12.12.),
Babská jazda: Madam slúžka:
o 18. hod. (hrá sa len 12.12.),
Detské kino: Lego Ninjago:
o 13. hod. (hrá sa len cez víkend),
Justice League 2D: o 15.30 hod.,
Vražda v Orient exprese: o 20.40
hod. (nehrá sa 12.12.), Artmax opera: Bohéma z Paríža:
o 19.20 hod. (hrá sa len 12.12.).
Viac na www.cine-max.sk (ppp)

Dobré rozprávky pomôžu aj deťom v popradskej nemocnici
Nemocnica Poprad sa v roku 2017 zaradila
medzi 53 novorodeneckých pracovísk, ktoré
spoločnosť Lidl zapojila do projektu „Dobré
rozprávky“. Zákazníci tohto reťazca a teda
široká verejnosť svojimi nákupmi pozitívne reagovala na spomínaný projekt a prostredníctvom neho pomohla tým najmenším
a bezbranným pacientom.
Zo získaných finančných prostriedkov spoločnosť zabezpečila pre jednotlivé novorodenecké oddelenia zostavy život zachraňujúcich
prístrojov, ktoré pozostávajú z troch častí: novorodeneckého výhrevného lôžka, prístroja
na vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu konti-

nuálnym pretlakom a fototerapeutickej LED
lampy na liečbu žltačky. „Ponúkaná zostava
prístrojov pre novorodenecké oddelenia bola vybratá s citlivým zreteľom na detského pacienta
a reaguje na skutočné potreby a čísla vyplývajúce
z praxe jednotlivých pracovísk,“ uviedla primárka Pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice
Poprad MUDr. Beáta Šoltýsová. Generálny
riaditeľ popradskej nemocnice Peter Petruš
dodal: „Veľmi si vážime darovanú techniku
i vyvinutú snahu, napriek tomu želám všetkým detským pacientom, aby naše zariadenie i
darovanú zdravotnícku techniku potrebovali čo
najmenej.“		
(sga)

Kultúrny program mesta Poprad

Štvrtok 7. december o 19.
hod. / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
CHLIEB S MASLOM
/ Gabriel Barylli
Účinkujú D. Žiaranová,
J. Loj, M. Mňahončák, B.
Deák. Vstupné 14 €
Piatok až nedeľa 8. - 10.
december na Námestí sv.
Egídia
XV. TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK
Viac na str. 4.

Nedeľa 10. december o 17.
hod. / Baptistický kostol,
Poprad - Veľká
VIANOČNÝ KONCERT
/ POJDEŠ S NÍM?
Zborový spevokol Bratskej
jednoty baptistov
Info: zborová kancelária
052/77 68 654
Nedeľa 10. december o 18.
hod. / Námestie sv. Egídia
II. ADVENTNÝ
KONCERT
DH Tatramat Matejovce

Zo starej
Veľkej

V galérii Scherfelov dom
36 vo Veľkej otvoria vo
štvrtok 7. decembra o 17.
hod. stálu expozíciu z tvorby akademického maliara a
reštaurátora Ondreja Ivana
pod názvom Zo starej Veľkej. Sprievodnou výstavou
podujatia bude Karel Toman
a jeho kúzelná krajina Tatier,
ktorej kurátorom je Ján Simkanič. Výstava potrvá do 11.
januára 2018.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 6. decembra - Schneider - OC Virma,
vo štvrtok 7. decembra - Adus, v piatok 8. decembra - Adus, v sobotu 9. decembra - Zlatý
had, v nedeľu 10. decembra - Benu - námestie, v pondelok 11. decembra - Medovka
a v utorok 12. decembra - Styrax.
Schneider: OC Virma, Suchoňova ul. 4, Adus:

Mnoheľova ul. 2, Zlatý had: Novomeského 3918,
Benu: Nám. sv. Egídia 25, Medovka: Tatranské
nám., Styrax: L. Svobodu.
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
V práci dosiahnete
väčší úspech, ktorý bude prvým z
ďalších nadväzujúcich úspechov.

Na obzore je nový
partnerský vzťah. Ten starý prejde skúškou a nemusí vydržať.

Zastihne
vás nejaká
situácia, v ktorej zistíte, kto je s
vami a kto proti vám.

Netrieštite
zbytočne
sily, ale zamerajte sa na jeden najdôležitejší cieľ.

Potrebovali
by ste viac
oddychovať, ale až do sviatkov to
nebude možné.

Nedajte sa
obalamutiť
lichôtkami. Radšej prijmite nepríjemnú pravdu, ktorá vám však
pomôže.

Vypočujte
si aj druhú
stranu. Iba tak sa správne rozhodnete a nikomu neublížite.

Chýba vám
energia,
hoci by ste ju práve teraz najviac
potrebovali. Zanedlho sa to však
zmení.

V
týchto
dňoch
sa
veľa vecí vyrieši a vy budete prežívať dlhé krásne životné obdobie.

Zdá
sa
vám, že nič
nejde tak, ako by ste si predstavovali. Upustite zo svojich nárokov.

Budete mať
veľa príležitostí na zábavu a stretnutia s
priateľmi.
Dajte
na
svoju intuíciu a nie na rady iných. Vy najlepšie viete, čo cítite.
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V kine premietli jediný
slovenský oscarový film

Týždeň s mestskou políciou

28. novembra ráno
•bolaV UTOROK
hliadka MsP Poprad vyslaná

do prevádzky potravín na Námestí
svätého Egídia, kde bola predavačkami pri krádeži tovaru prichytená
27-ročná žena zo Spišskej Novej Vsi.
Za tento skutok jej bola uložená bloková pokuta.
V STREDU 29. novembra krátko popoludní oznámil na linku 159
obyvateľ Matejoviec, že mu bol z
Ulice Allendeho ukradnutý bicykel,
ktorý mal opretý pri lavičke. Hliadke
MsP Poprad v spolupráci s občianskou hliadkou sa podarilo ukradnutý bicykel nájsť pri jednom z obydlí
na Ulici Staničnej. Podozrivým bol
16-ročný mladistvý z obce Jánovce-Machalovce. Ku krádeži sa priznal
a mestskou políciou mu bola ulože-

•

ná bloková pokuta, ktorú zaplatil na
mieste. Ukradnutý bicykel bol vrátený majiteľovi, ktorý sa hliadke MsP
Poprad poďakoval.
V SOBOTU 2. decembra popoludní preverila hliadka MsP Poprad
oznámenie ohľadom 56-ročného
muža sediaceho na lavičke na Ulici
L. Svobodu. Tvrdil, že nie je zranený
a od mestských policajtov odmietol
akúkoľvek pomoc. Opakovanou kontrolou hliadka aj po dvoch hodinách
zistila, že muž sa stále nachádza na
pôvodnom mieste. Keďže tam sedel
celý čas, vykazoval známky podchladenia. Na miesto, bola preto privolaná
sanitka a muž bol po ošetrení prevezený do stanu pre ľudí bez domova v
zariadení sociálnych služieb na Ulici
Levočskej.		
(msp)

•

Olympiáda zo slovenského jazyka

Do 10. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bolo v
okrese Poprad zapojených 20 žiakov. Úlohy pozostávali z troch častí: vedomostný test, transformácia textu a ústna časť.
Aby bol žiak úspešný, musel získať 40 bodov z celkového počtu 55. Takýchto žiakov bolo 12. Víťazom okresného kola s počtom bodov 52 sa
stal Ján Findra zo Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica,
Poprad, na druhom mieste skončila žiačka 8-ročného gymnázia na Kukučínovej ulici Katarína Závacká so ziskom 51 bodov a na treťom mieste
skončila Tímea Šimonová zo Základnej školy, Komenského ulica vo Svite
so ziskom 47,5 bodu.					
(etu)

V kine Tatran premietali koncom kázali a dostal sa do trezoru, lebo
novembra v rámci prehliadky Pro- režisér Ján Kadár emigroval.
jekt 100 digitálne obnovený film
Slávny obchod na korze bol v Sabirežisérov Jána Kadára a Elmara nove. Jozef Kroner prišiel na nakrúKlosa Obchod na korze. Predsta- canie aj so svojou dcérou Zuzkou. Z.
viť ho prišla dcéra hlavnej postavy Kronerová zaspomínala: „Otec ma
Tóna Brtka v podaní Jozefa Kro- ako 12-ročnú zobral do Sabinova na
nera - Zuzana Kronerová. Tento prázdniny. Mesto bolo architektom
československý film slovenských prezlečené do vojnových čias 40-tych
tvorcov získal v roku 1966 cenu rokov. Vo filme hralo aj veľa vtedajamerickej Akadémie filmových ších Sabinovčanov. Rada by som
umení a vied - Oscara za najlepší v ňom hrala aj ja, potajomky som nacudzojazyčný film.
hliadala do scenára.“
Obchod na korze je dramatickým
Film tvorí 3,5 km dlhý filmový
príbehom jednoduchého stolára pás. Digitalizácia zabrala niekoľko
Tóna Brtka, ktorý sa vďaka svojmu mesiacov.		
(kpa)
švagrovi, miestnemu veliteľovi Hlinkovej gardy, stáva
arizátorom a získa
skrachovanú galantériu, patriacu staršej židovskej vdove
Rozálii Lautmanovej. Film vykresľuje
autoritatívny režim,
ktorý vie zneužiť
aj
bezúhonného
človeka. Ten sa potom márne snaží Z. Kronerová v Poprade prezradila, že po úspešnom filvyrovnať s výčitka- me Baba z ľadu stále praktizuje plávanie v ľadovej vode,
mi svedomia. Film aj keď mala mesiac pauzu, pretože bola v USA. Rieka
hovorí o bolestnom Poprad, ktorá mala počas jej návštevy 6 stupňov, by vraj
a smutnom období pre ňu bola na to veľmi vhodná (na foto vľavo herečka s
našej histórie. Už Pavlom Dubeckým vpravo, predsedom Asociácie slovenv roku 1968 ho za- ských filmových klubov). FOTO - Katarína Plavčanová

Inzercia

• Predám

tatranský obklad 2,9
€/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu
- dyle na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.			 3/17-P
Predám 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
Predám nový odvhlhčovač vzduchu zn. Master, model DH 720, nové
pánske korčule č. 9, lacno. Inf.: č. t.
0910 621 606.
37/17-R

•

•

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

•

PP-116

• RENAULT POPRAD

prijme na
zastupovanie upratovačku v termíne

od 15. decembra 2017 do 31. januára 2018. Inf.: č. t. 0905 316 883 alebo
priamo v autosalóne.
90/17-R
Ponúkam hudbu na malé svadby, na narodeniny a iné príležitosti. Môžem súčasne aj fotiť. Inf. č. t.:
0950 673 106.
99/17-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
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
104/17-R
Prijmem vyučeného kuchára/-ku s praxou, ako aj pomocnú
silu do kuchyne, môžu byť aj na
dôchodku do zariadenia závodného stravovania vo Svite. Inf.: č. t.
0903 640 540.
105/17-R
Prijmeme na dohodu upratovačku do Pizzerie Utopia v Poprade, sídl. Juh, nástup ihneď. Inf.: č. t.
052/773 22 22.
106/17-R

•
•

•
•

•

•
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Schüle Slovakia plní svoj prísľub.
Stavia protihlukovú stenu
V spoločnosti Schüle Slovakia
dlhodobo pracuje 420 zamestnancov. Je významným a serióznym
zamestnávateľom a partnerom nie
len pre svojich zákazníkov, ale aj
pre popradský región. „Dávame
prácu obyvateľom regiónu, podporujeme rôzne aktivity a voči svojim
zákazníkom sme dobrým partnerom. Chceme, aby aj naše susedské
vzťahy s priľahlou obytnou zónou
boli čo najlepšie, a preto sme pristúpili k finančne náročnej výstavbe
protihlukovej steny,“ povedal konateľ spoločnosti Vladimír Omasta.
V rámci minimalizácie dosahu výroby na obytnú časť okrem
množstva opatrení vo vlastnej réžii sa spoločnosť zapojila do dvoch
projektov, podporovaných z finančných prostriedkov Európskej
únie. Prvý projekt umožnil inštalovanie a modernizáciu odhlučňovacích technológií vo výrobnom

procese. Druhý nadväzujúci projekt pokračuje v znižovaniu emisií
vďaka odsávacím a filtračným zariadeniam. Riešenie negatívnych
vplyvov priemyselnej výroby na
obytnú zónu sa týmito projektami
zďaleka nekončí. Schüle Slovakia je
zamestnávateľ, ktorý sa stará o svojich zamestnancov a ľudí, ktorí spo-

lupracujú na jej úspechu. Zároveň
k tomu neodmysliteľne patria aj čo
možno najlepšie vzťahy a príjemné
prostredie v okolí podniku. Aj napriek nepodpísaniu mediačnej dohody zo strany občianskeho združenia, spoločnosť Schüle Slovakia
pokračuje v zlepšovaní situácie.
Schüle Slovakia z vlastných zdro-

jov investuje 60 000 eur do realizácie stavby protihlukovej steny
s použitím kvalitných materiálov
a technológie. Protihluková stena
bude dlhá 90 metrov, s 12 metrovými bočnými stenami a vysoká 2,5
metra, čím sa zabezpečí výrazné
zníženie hluku smerom k obytnej
časti. Realizácia projektu prebiehala v novembri tohto roku (na obrázku vidieť prebiehajúcu výstavbu), kedy bola aj dokončená.
Spoločnosť Schüle Slovakia sa dlhodobo snaží citlivo a zodpovedne
pristupovať k potrebám Popradčanov a najmä obyvateľov mestskej
časti Poprad-Veľká. Novovybudovaná protihluková stena nebude
plniť iba svoj hlavný účel, t.j. znižovanie hlučnosti výroby. Pri zámere
bol kladený dôraz aj na náročné
estetické požiadavky tak, aby navodzovala svieži a príjemný pocit.
Schüle Slovakia pôsobí v Poprade už osemnásty rok, preto chce
byť aj naďalej serióznym zamestnávateľom a zodpovedným partnerom pre mesto a Popradčanov.

Deň otvorených dverí v Tatranskej akadémii

Včera sa pod záštitou primátora Popradu Jozefa Švagerka uskutočnila Mikulášska
kvapka krvi, na ktorú oddnes
nadväzuje Vianočná kvapka
pre život. Tá potrvá až do 6.
januára 2018. Cieľom oboch
je zabezpečiť dostatok tejto
životodarnej tekutiny počas
sviatkov, kedy narastá počet
návštevníkov pod Tatrami,
počet úrazov v horách a zároveň pre dovolenky býva darcov menej. Darovať krv včera
plánoval aj primátor, ale bol
nedávno chorý a krv možno
darovať až mesiac po dobratí
antibiotík. Povedal: „Darovanie krvi je jedna z možností ako
darovať niečo zo seba a urobiť
niečo pre druhých.“ Viceprimátor Igor Wzoš prišiel už
na svoj 32. odber a podotkol:
„Je to prejav solidarity s tými,
ktorí ochorejú, či sa im stane
úraz. Ak moja krv zachránila
život čo i len jednému človeku,
je to dobrý pocit.“
(mar)

Už po desiatykrát
mali možnosť žiaci,
rodičia, ale aj široká
verejnosť nahliadnuť
do priestorov Tatranskej akadémie,
ktorá je zriaďovateľom Súkromnej
strednej odbornej
školy, Ul. 29. augusta
v Poprade (SSOSTA)
v rámci „Dňa otvorených dverí“, ktorý sa uskutočnil v novembri
2017. Cieľom tohto výnimočného dňa bolo odprezentovať
záujemcom o stredoškolské
štúdium dva študijné odbory,
ktoré sú na Slovensku jedinečné. Študijný odbor so zameraním na právo, ekonomiku
a podnikanie, ktorý vytvára
priestor na formovanie novej
generácie absolventov strednej školy kombináciou ekonomického a právneho vzdelávania, uplatniteľných vo verejnej
a štátnej správe alebo podnikateľskej praxi a so špecifickou prípravou pre štúdium na
právnických a ekonomických
fakultách. O požiadavkách
fakúlt a vzájomnom prepojení uvedeného stredoškolského študijného odboru

s vysokoškolským štúdiom
informovali
návštevníkov
školy JUDr. Jana Žulová, PhD.
z Právnickej fakulty UPJŠ Košice a Katarína Zimermanová
z Ekonomickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici. Návštevníci sa mohli zúčastniť na
unikátnom
simulovanom
súdnom spore, spoznať podnikanie reálnej študentskej
spoločnosti i vyučovania študentov na hodinách všetkých
predmetov a tiež sa porozprávať o vyučovaní anglického
jazyka a možnosti získania
Cambrigde English certifikátov priamo v škole. Študijný
odbor informačné a digitálne technológie, v ktorom sa
spojili prednosti gymnaziálnej matematiky a fyziky a

odborných predmetov, predstavuje efektívnu prípravu absolventov pre vysokoškolské
štúdium, ale samozrejme aj
pre prax. Prehliadka televízneho štúdia, ukážky spracovania praktických grafických
zadaní, vyučovanie medzinárodného programu Cisco
Networking Academy so zameraním na počítačové siete,
predstavenie novovybudovaného laboratória robotiky a
mnoho ďalších zaujímavostí
boli určite pútavé. Návštevníci
získali informácie o prepojení školy s praxou a podpísaní
memoranda o spolupráci s
nadnárodnou spoločnosťou
AT&T Global Network Services Slovakia, ktorá patrí medzi
svetových lidrov v oblasti IT.

Tiež sa mohli osobne pozhovárať s Gabrielom Galgócim,
generálnym riaditeľom AT&T
na Slovensku a Rastislavom
Milkom, managerom, IGA
EMEA AT&T o spolupráci so
školou a o ďalšom uplatnení
absolventov školy. 475 účastníkov Dňa otvorených dverí
v Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade malo
možnosť presvedčiť sa o prioritách školy, ktorými sú odbornosť a jazyková zdatnosť
absolventov. V prešovskom
kraji pôsobí 78 stredných
odborných škôl a z pohľadu
nezamestnanosti absolventov
k termínu september 2017 je
SSOSTA 6-tou školou s najnižšou
nezamestnanosťou
PP-127
absolventov.
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Kamzíci zdolali Detvu i Liptovský Mikuláš

Hokejisti HK Poprad
odohrali počas víkendu
dva tipsportligové zápasy.
V piatok odčinili prehru
z Detvy a Podpoľancov
doma zdolali 5:2. V nedeľu si odniesli dva body z Liptova, kde zdolali
Liptovský Mikuláš 4:3 po predĺžení.
Popradčania sa doposiaľ v mnohým zápasoch trápili s využívaním
presilových hier. V piatok dali Detve
z piatich gólov až štyri v tejto hernej
činnosti. „Rýchlym pohybom sme si
vypýtali fauly a naša úspešnosť v presilovkách hovorí za všetko. Na tréningoch na tom poctivo pracujeme,“
uviedol v piatok tréner HK Poprad
Marcel Ozimák.
Kamzíkov čaká náročný víkend.
V piatok cestujú do Nitry, v nedeľu
privítajú Banskú Bystricu.
Výsledky: 24. kolo Tipsport Ligy
v piatok 1. decembra HK Poprad HC 07 Orin Detva 5:2 (1:0, 2:1, 2:1),
góly Popradu: 12. Dávid Buc (P. Svitana, S. Mlynarovič), 21. Daniel Brejčák (P. Svitana, S. Mlynarovič), 35.

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

Miloslav Jáchym (R. Heizer, P. König),
42. Richard Rapáč (Matej Paločko, P.
Svitana), 50. Peter König (R. Heizer).
25. kolo Tipsport Ligy v nedeľu 3.
decembra MHK 32 L. Mikuláš - HK
Poprad 3:4pp (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1),
góly Popradu: 27. Lukáš Vartovník,
44. Jindřich Abdul (A. Štrauch), 56.
Dávid Buc (D. Brejčák), 64. Samuel
Mlynarovič.
Program: 26. kolo Tipsport Ligy
v piatok 8. decembra o 18. hod. HK

Nitra - HK Poprad, 27. kolo Tipsport Ligy v nedeľu 10. decembra

Skóre

B

1. Trenčín

27 18 4

V

Vp Pp P
1

4

84:46

63

2. Košice

28 18 1

2

7

97:63

58

3. Zvolen

27 15 4

2

6

95:72

55

4. B. Bystrica

27 13 3

4

7

99:68

49

5. Nitra

27 13 4

2

8

97:76

49

6. HK Poprad 27 11 5

2

9

79:76

45

7. Žilina

27 9

2

2

14

69:78

33

8. L. Mikuláš

27 7

2

6

12

62:71

31

9. N. Zámky

28 7

3

2

16

64:93

29

10. Detva

27 3

0

3

21

46:100

12

11. SR 20

20 3

1

3

13

38:87

14

o 17. hod. HK Poprad - HC ´05
iClinic B. Bystrica.
(mav)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 2. decembra Zvolen - Poprad 3:4sn, v nedeľu 3. decembra B. Bystrica - Poprad 3:2. Dorast: v sobotu 2. decembra Poprad - Nitra
3:2pp, v nedeľu 3. decembra Poprad - Trnava 3:2. Kadeti: v nedeľu 3. decembra Poprad - Košice 1:1. St. žiaci 8. roč.: v sobotu 2. decembra Poprad
- Michalovce 5:3. St. žiaci 7. roč.: v sobotu 2. decembra Poprad - Michalovce 7:4. Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 2. decembra Michalovce - Poprad
1:13. Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu 2. decembra Michalovce - Poprad 5:8.

Popradským basketbalistkám doma Čajky uleteli

Popradské basketbalistky
si trúfali zopakovať výkon z ostatného kola na
pôde Piešťan aj v domácej
dohrávke 2. kola proti rovnakému
favorizovanému súperovi. V sobotu
však neodohrali dobrý zápas a napokon prehrali o 45 bodov.
Favorizované Piešťany nastúpili v Poprade omnoho koncentrovanejšie a už
v úvode si vypracovali 14 bodový náskok. To bol základ úspechu, pretože
domácimi takýto vývoj očividne otriasol. „Dievčatá ten posledný zápas mali
asi stále v hlave. Mysleli si, že to pôjde
samo od seba a srdce ostalo v šatni. Piešťany však odohrali úplne iný zápas ako
pred týždňom. Hlavne v obrane nám robili veľké problémy a my sme sa nevedeli
dostať ani na druhú stranu. Sme sklamaní, pretože sme chceli hlavne kvôli divákom odohrať oveľa lepší zápas,“ hodnotil domácu prehru s Piešťanmi tréner
BAM Poprad Milan Černický. „Po poslednom zápase sme vedeli, že sa to dá

Krátko zo športu

hokejist•ky POPRADSKÉ
v sobotu doma zvíťazili

v rámci 8. kola celoštátnej fázy
ženskej extraligy nad poľským
tímom MKHL Krynica-Zdrój
7:0. V sobotu 9. decembra
privítajú Popradčanky o 18.45
hod. Spišskú Novú Ves.
MINULÝ týždeň v stredu sa v Aréne Poprad konalo záverečné obvodné kolo

•

Tabuľka Extraligy žien
V

P

B

10

10

0

20

2. Ružomberok

10

8

2

18

3. Piešťany

9

8

1

17

4. Nitra

9

4

5

13

5. BAM Poprad

10

3

7

13

6. B. Bystrica

10

3

7

13

7. Šamorín

10

2

8

12

8. Slovan BA

10

1

9

11

Z kuchyne BAM Poprad

a Piešťany sú „hrateľné“. Bol to však náš
asi najhorší zápas v sezóne. Vôbec nám
nešla streľba a možno sme sa aj trochu
zľakli. Súperky nás pritlačili a my sme sa
s tým nevedeli popasovať. Musíme dať
hlavy hore a vyhrať ďalšie dva zápasy,
ktoré máme pred sebou,“ dodala hráčka
BAM Poprad Dominika Drobná.

vo futsale základných škôl.
V skupine D sa najviac darilo
ZŠ vo Veľkej, ktorá postúpila
spoločne so Spišským Štiavnikom, Spišským Bystrím
a Hranovnicou do okresného
kola. To sa uskutoční v stredu
6. decembra.
VO ŠTVRTOK 7. decembra sa od 8.15 hod. v priestoroch ZŠ v Matejovciach odohrá finále Žiackej ligy mesta
Poprad v stolnom tenise žia-

•

Z
1. GA Košice

Výsledok: dohrávka 2. kola extraligy žien v nedeľu 3. decembra BAM
Poprad - Piešťanské Čajky 34:79
(14:38), najviac bodov BAMP: Zuzana Ivančáková - 16.
Program: 11. kolo extraligy žien
v sobotu 9. decembra o 15. hod. BK Slovan Bratislava - BAM Poprad. (mav)

kov a žiačok.
V SOBOTU 9. decembra sa od 8. hodiny v Aréne
Poprad uskutoční Turnaj vo
futsale zložiek integrovaného
záchranného systému, ktorý
organizuje OZ Záchrana. Výťažok zo štartovného a vstupného bude venovaný rodine
od nadácie Dobrý Anjel.
V STREDU 29. novembra
porazili basketbalisti BK Iskra
Svit domáce Komárno 87:77

•

•

Kadetky: v sobotu 2. decembra Poprad - Slovan BA 102:34, v nedeľu 3.
decembra Poprad - Petržalka 101:47.
Žiačky: v sobotu 2. decembra St.
Ľubovňa - Poprad 31:50 a 45:53.
St. mini žiačky: v sobotu 2. decembra Poprad - YA Blue Košice 66:34
a 34:40.
Ml. mini žiačky: v nedeľu 3. decembra Lučenec - Poprad 15:36.

v rámci 14. kola SBL, v sobotu
2. decembra zvíťazili v Handlovej 108:81 v rámci 15. kola.
Už dnes privítajú v Iskra Aréne o 18. hodine Žilinu, v sobotu 9. decembra bude ich
súperom opäť vo Svite o 18.
hod. tím KB Košice.
V SOBOTU 2. decembra sa v Poprade konalo záverečné kolo Majstrovstiev
Slovenska v mariáši Grand
Prix Vysoké Tatry, ktorého

•

sa zúčastnilo 342 hráčov,
a ktoré rozhodovalo o celkovom víťazovi. V turnaji
sa najviac darilo Františkovi
Kulikovi z Košíc medzi jednotlivcami a najúspešnejšie
družstvo bolo z Trenčína.
V celkovom poradí triumfoval Ján Turjak zo Žiliny
a majstrovské družstvo je
z Košíc. Mariášový klub Vysoké Tatry obsadil celkové
dvanáste miesto.
(ppv)
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Minulý štvrtok poriadne chumelilo a ani nasledujúce dni sa nedali
zahanbiť, a tak cestári v Poprade dostali poriadne zabrať. Pod
Tatrami dokonca padol teplotný
rekord, keď podľa záznamov Slovenského hydrometeorologického
ústavu namerali 2. decembra na
letisku -17°C. Ide o najchladnejší 2. december od začiatku
pozorovaní v Poprade v roku
1951. FOTO - Marek Vaščura
Popradskí futbalisti po jeseni ešte chvíľu trénovali. Minulý týždeň v piatok odohrali medzi sebou tréningový zápas „druholigisti“ a B-tím v kombinácii s dorastom. A-tím zvíťazil 8:0 a práve dnes ukončil spoločné tréningy pred zimnou prípravou, ktorá odštartuje 4. januára 2018. FOTO - Marek Vaščura

6. decembra o 19. hod.
SVET PODĽA DALIBORKA
CZ / SK, dokumentárny, 90 min., česká
verzia, MP12
Vstupné: 5 €
7. decembra o 19. hod.
HACKSAW RIDGE - ADVENTNÝ
FESTIVAL UVER V ZÁZRAK
USA / AU, životopisný / dráma / vojnový, 131 min., titulky, MP15
Vstupné: 3€

11. decembra o 19. hod. - DRUHÁ
STRANA NÁDEJE - PROJEKT 100
FI / DE, dráma / komédia, 98 min., titulky, MP15, FK
Najnovšia snímka A. Kaurismäkiho,
ktorá získala Strieborného medveď za
réžiu, Berlinale 2017. Vstupné: 4 € / 2
€ s preukazom FK

8. a 9. decembra o 19. hod.
OCKO JE DOMA 2
USA, komédia, 100 min., titulky, MP12
Vstupné: 5€

12. decembra o 19. hod. - 7 SESTIER
USA / UK / FR, akčný / sci-fi / dystopický thriller, 123 min., titulky, MP12
Vstupné: 5 €

9. decembra o 16. hod. a 10. decembra
o 19. hod. - TRI ŽELANIA
CZ / SK, rozprávka, 110 min., česká verzia, MP
Vstupné: 5 € / 4,50 € deti

a
zívn
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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

Mladosť Poprad,“ povedal a dodal:
„Za tento úspech sa zaslúžil každý
jeden člen TJ Mladosť Poprad a netreba zabúdať ani na deti, ktoré nerobia
výsledky, no sú výborným sparingom
alebo kamarátom v partii. Touto cestou by sme chceli poďakovať mestu
Poprad, ktoré nás finančne podporuje,
vďaka čomu máme klubové súpravy,
môžeme si dovoliť výjazdy na súťaže
a bolo nám umožnené zakúpiť rôzne
moderné športové náčinie.“
Tabuľku desiatich klubov žiackej
ligy na východe uzatvára ďalší popradský klub JC Katsudo Poprad,
ktorý získal celkovo 45 bodov, no
zúčastnil sa iba posledného štvrtého kola.		
(fra, ppp)

TATRANSKÉ VIANOCE

TJ Mladosť Poprad - najlepší na východe v jude

Judistom z TJ Mladosť Poprad,
trénujúcim v ZŠ Jarná, sa podaril
nevídaný úspech. Prvýkrát v dlhej
histórii tohto športu v Poprade si
v kategórii žiakov a žiačok preberú
pohár pre víťazov ligy Východoslovenskej oblasti pre rok 2017.
TJ Mladosť sa umiestnila na 1.
mieste z 10 zúčastnených klubov,
s počtom bodov 2 230 a priepastným
rozdielom na striebornú priečku.
Tréner Miroslav Franický si nemyslí,
že to bola náhoda. „Na posledné štvrté kolo sme cestovali s jednoznačným
cieľom vyhrať dlhodobú súťaž, čo sa
nám podarilo. Cestovali sme v obrovskom počte, kde sa na žinenkách
predstavilo až 30 detí pod farbami TJ

TATRANSKÉ VIANOCE

TATRANSKÉ VIANOCE

ným zápasom s druhými Panthermi
z Popradu, ktorých zdolali 6:4. Popradčania v druhom svojom zápase
rozdrvili Spišskú Novú Ves 16:2.
Liga pokračuje už najbližšiu sobotu. Voľno bude mať Veľká Lomnica.			 (ppp)

TATRANSKÉ VIANOCE

VÁM PRINÁŠA EXKLUZÍVNU FASHION CHARITY NIGHT

Podtatranská florbalová liga

V prvú decembrovú sobotu pokračovala Podtatranská florbalová
liga 9. a 10. kolom. Ako jediná si
plný bodový zisk z dvojzápasu odniesla Veľká Lomnica.
Lomničania sa po sobote dostali na
čelo tabuľky vďaka lepším vzájom-

10. decembra o 10. hod. - SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
SK, hudobná rodinná komédia, 70 min.,
slovenská verzia, MP
Vstupné: 3 € / 2,50 € deti

TATRANSKÉ VIANOCE

Predminulý víkend sa v Liptovskom Mikuláši konali Majstrovstvá Slovenska kategórie C v športovej gymnastike. Klub GY-TA Poprad získal v kategórii junioriek zlato zásluhou Natálie Gulovej. Rebeka Handulová v kategórii st. žiačok
obhájila prvenstvo z minulého roku a tretie miesto získala Sarah Groussard.
Medzi ml. žiačkami vybojovala striebro Kristína Beľujská a taktiež striebro
patrí aj Silvii Bírovej v kategórii najmladších žiačok. Klub GY-TA Poprad si na
záver sezóny odniesol spolu päť medailí. Popradský klub pripravuje vianočnú
súťaž o Vianočnú guľu v sobotu 16. decembra. FOTO - archív GY-TA Poprad

Kino Tatran
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VEĽKÝ
VÝPREDAJ

-90%

ZĽAVY AŽ

NA VYBRANÝ SORTIMENT

OVKO 5+1

detská výživa, 720 g
1 kg = 2,056 €

SPIŠ ORIGINAL
HORKÁ SLIVKA
0,7 ml, 35 %
1 l = 7,714 €

INDULONA OLIVOVÁ
TELOVÝ KRÉM
250 ml
1 l = 8,040 €

148

495 -70%

540

1149 -53%

Ponuka platí len v predajni Hypernova, Dlhé Hony 4587/3, 058 01 Poprad
Akcia platí od 6. 12. do 13. 12. 2017

201

479 -58%

