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Mikuláš štedro obdaroval popradské deti

Mikuláš tohto roku opäť neobišiel ani Poprad. Kým prišiel
až z ďalekého severu, deti ho
čakali v príjemnej atmosfére,
ktorú vytvorili rozprávkové postavičky Krtko, Maťko a Kubko,
a Máša a medveď. Veľké množstvo malých i veľkých Popradčanov pozdravil tiež primátor
Popradu Jozef Švagerko, ktorý
im zaželal pekný mikulášsky
večer i blížiace sa Vianoce.
Vzácny svätec, známy svojou
štedrosťou, si okrem tradič-

ných sprievodcov anjela a čerta
priviedol aj tohto roku hosťa.
Tentoraz prišla speváčka Anita
Soul. Najočakávanejším momentom však bolo rozsvietenie vianočnej výzdoby a veľký
ohňostroj. Mikuláš si dal záležať
a mesto sa rozžiarilo svetelnými
reťazami, obrazcami, vianočným stromčekom, hviezdnou
bránou, guľou a na kruhovom
objazde nechýbal tradičný veľký anjel.
(Pokračovanie na str. 12)

Tradičný vianočný jarmok
sa začne už v piatok

Tohtoročnou novinkou XIII.
tradičného vianočného jarmoku v Poprade bude jeho trojdňové trvanie. Pre veľký záujem
sa začne už v piatok 11. decembra a potrvá do nedele 13. decembra (podrobný program je
na plagáte na 12. str.).
Jarmok sa síce otvorí už
v piatok 11. decembra o 16.
hod. vystúpením Starmánie
a bude pokračovať o 18. hod.
večernou diskotékou, ale už
predpoludním od 9. hod. odštartuje súťaž popradských
základných škôl o najkrajší
vianočný stromček. Najkrajšie
vyzdobenému
vianočnému
stromčeku budú môcť občania dávať hlasy celý ďalší týždeň prostredníctvom webovej
stránky mesta www.poprad.sk.
Pre
kúpychtivých
bude pripravených 160

stánkov. Nebudú chýbať tradiční predajcovia remeselných
výrobkov ako medovnikári, košikári, rezbári, výrobcovia rôznych dekoratívnych predmetov,
sviečok, ikebán, medoviny …
Na predaj sú pripravené živé
ryby, vianočné stromčeky a takisto budú aj stánky s rôznym
občerstvením a Salaš u Franka.
V sobotu 12. decembra potrvá
od 10. hod. do večera pestrý
kultúrny program, pravá dedinská zabíjačka sa začne krátko
pred 11. hodinou. Nedeľa 13.
decembra bude od 10. hod. patriť najprv premietaniu v Kine
Tatran, od 11. hod. rozmanitému kultúrnemu programu, ktorý vyvrcholí o 17. hod. vystúpením Jadranky.
Tradičný vianočný jarmok
bude len jednou zo súčastí
programu Popradské Vianoce
2015, ktorý bude pokračovať až
do 6. januára 2016.
(pmm)

Prvý rok nového vedenia mesta
Rok od volieb uplynul novému vedeniu mesta rýchlo. Do
prvého roka práce vstupovali
nový primátor i viceprimátori
s mnohými zámermi, cieľmi aj
očakávaniami. Po roku hodnotili výsledky, ktoré sa im
podarilo dosiahnuť i tie, ktoré
rozpracovali a ešte len čakajú
na svoje naplnenie.
Primátor Popradu Jozef Švagerko konštatoval, že to bol
veľmi náročný a podnetný rok
a hodnotí ho ako úspešný. Povedal: „Veľa vecí, ktoré sme si
naplánovali urobiť, sa nám podarilo a na ďalších pracujeme.
Z investičných akcií spomeniem
rekonštrukciu Hviezdoslavovej
ulice, obnovu interiéru a výťahov
v Xenóne, rekonštrukcie škôl a
pod. K ostatným zámerom, ktoré považujem za úspešné, patrí
turistický vláčik, Podtatranský
polmaratón, medzinárodný tenisový turnaj Tatry Challenger
tour a ďalšie.“ Vyskytli sa však

aj niektoré záležitosti, ktoré
primátora zaskočili. Súviseli
najmä so zdĺhavým procesom
verejného obstarávania. Tento
fakt potvrdil aj 1. viceprimátor
Igor Wzoš, najnovšie čo sa týka
obnovy verejného osvetlenia,
pri ktorom sa mesto uchádza o
prostriedky z eurofondov. Dodal: „Podali sme projekt, je kvalitne vypracovaný, bol úspešný,
ale procesy verejného obstarávania sú neskutočne pomalé.“ Za
mimoriadne dôležitú považuje
prípravu a spracovanie nového
Plánu rozvoja mesta Poprad.
Tento dokument je už tesne
pred finále. I. Wzoš ozrejmil:
„Je to dlhodobý plán, kam sa
má mesto uberať. Myslím si, že
ideme dobrou cestou, ide o vizionársky plán, ktorý posunie mesto
dopredu. Ako jedno z mála miest
v ňom budeme mať aj kapitolu
energetická bezpečnosť a energetický manažment.“
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

MESTSKÉ zastupiteľstvo
mesta Poprad sa uskutoční
v stredu 16. decembra 2015 o
9. hod. Program je zverejnený
na www.poprad.sk.
PARKOVANIE na mestských parkoviskách v správe
SMK Poprad bude od 15. decembra 2015 do 6. januára
2016 bezplatné.
ZA PRVÉ tri decembrové
dni predaja vstupeniek na operetu Hrnčiarsky bál v podaní
Štátnej opery Banská Bystrica
si Popradčania kúpili už 600
lístkov. O veľkolepý darček
mesta Poprad jeho obyvateľom
k 70. výročiu spojenia Popradu
s Veľkou a Spišskou Sobotou je
tak skutočne obrovský záujem.
Predstavenie sa uskutoční 3.
januára 2016 o 18. hod. v Aréne Poprad. Vstupenky v cene
1 € sú k dispozícii v Mestskej
informačnej kancelárii mesta
Poprad.
V GALÉRII Scherfelov dom
vo Veľkej otvoria vo štvrtok 10.
decembra o 17. hod. výstavu
Petra Ujčíka - Výber z tvorby.
POPRADSKÝ literárno-umelecký klub Milana Rúfusa
v spolupráci s Podtatranskou
knižnicou a Prešovským samosprávnym krajom organizujú zajtra 10. decembra o 17.
hod. v knižnici na sídlisku Západ vianočné pásmo s názvom
Daj Boh šťastia tejto zemi.
VERNISÁŽ výstavy Marko Vrzgula Polčas v Tatranskej
galérii sa uskutoční v piatok
11. decembra o 18. hod. Ďalšia
vernisáž v TG bude v utorok
15. decembra o 17. hod. a na
nej sprístupnia verejnosti výstavu Tomáša Agáta Blonského s názvom CD-Tom.
LITERÁRNY klub pri
Podtatranskej knižnici v Poprade organizuje v piatok 11.
decembra o 18.30 hod. vo výstavnej sieni knižnice na sídlisku Západ verejné stretnutie
s ukážkami vlastnej tvorby pod
názvom Podtatranské pierka.
OD 15. decembra privítajú návštevníkov v Podtatranskom múzeu v Spišskej Sobote
vianočne vyzdobené expozície v štýle 70-tych rokov. Pre
školy budú pripravené prednášky aj tvorivé dielne. (ppš)
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Prvý rok nového vedenia mesta

(Dokončenie zo str. 1)

„Musíme tomuto mestu vpečatiť dlhodobú stratégiu, aby sa rozvíjalo a dostať tu vysokú pridanú
hodnotu rozvojom cestovného ruchu, vysokého
školstva, sektoru informačných technológií atď,“
dodal I. Wzoš. V budúcnosti by rád videl Poprad
ako inovačné centrum a ako Smart City, čo vo voľnom preklade znamená inteligentné mesto.
Mesto v tomto roku pracovalo na mnohých
projektových zámeroch
a má ich pripravených
približne 70, ktoré chce
v budúcnosti realizovať z
vlastných zdrojov aj cez
eurofondy. Pôjde medziiným o renováciu vnútroblokov v celom meste,
zlepšenie technického
stavu mestských budov,
hlavne škôl, riešenie cintorína vo Veľkej a ďalšie.
Jednou z hlavných úloh v budúcom roku bude vypísanie medzinárodnej architektonickej súťaže na
rekonštrukciu Námestia sv. Egídia.
Vedenie mesta si tiež osobitne cení, že občania
sa viac zapojili do chodu mesta. Uskutočnili sa
stretnutia s obyvateľmi Popradu Hovor s mestom,
z ktorých vzišlo obrovské množstvo podnetov a
mesto ich postupne rieši. Občania sa podieľali i na
tvorbe nového územného plánu a podávali svoje
námety a pripomienky.
Z ďalších aktivít, ktoré vedenie mesta realizo-

valo v prvom roku po voľbách, hodno spomenúť
veľa stretnutí k zvýšeniu spolupráce v regióne, ale
aj s poľským Zakopaným, podpis Memoranda o
vzniku iniciatívy Tatry-Spiš, množstvo stretnutí s
rôznymi investormi, prijatia významných návštev
a významných Popradčanov, po prvýkrát oceňovanie Naj pedagógov popradských škôl na základe
výsledkov ankety, zriadenie Info pointu na železničnej stanici, bilbordov na letisku Poprad-Tatry
propagujúcich najkrajšie lokality Popradu,
oživenie banskej minulosti Kvetnice, podpora
úspešného Národného
stretnutia mládeže P15,
ďalšie
rekonštrukčné
práce Futbalového štadióna mesta Poprad vo
Veľkej, zbúranie azylového bývania na Ul. B
Němcovej, súvisiaceho
s prípravou ďalšej etapy výstavby Národného
tréningového centra, prijatie novej koncepcie
chovu psov a prevzatia psieho útulku so správy mesta, opravy niektorých úsekov mestských
ciest a chodníkov, podporu aktivít spojených s
mládežou najmä prostredníctvom Popradského
mládežníckeho parlamentu, súťaž pre vysokoškolákov - budúcich architektov, ktorí predostreli návrhy na riešenie centrálnej mestskej zóny, kroky
k oživeniu Kina Tatran, množstvo kultúrnych a
športových programov a ďalšie.
(mar)

•

Obrovský anjel ako tradičný
symbol výzdoby v rámci Popradských Vianoc bude strážiť sviatočnú pohodu v našom meste
aj tento rok. V piatok krátko
popoludní úspešne pristál na
svojom tradičnom mieste v strede hlavnej kruhovej križovatky
za pomoci nákladného vrtuľníka. FOTO - Marek Vaščura

•

Vianočná kvapka

•

PP-80

Územný spolok SČK v Poprade organizuje Vianočnú kvapku
pre život. Prebieha od 6. decembra do 6. januára 2016. NTS v
Poprade realizuje odbery v
pondelok, stredu, štvrtok a piatok od 6. do 14. hod., v utorok
od 6. do 17. hod.
(ppp)
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Cítia vnútornú potrebu nezištne pomáhať iným

Po prvýkrát sa okrem júnovej Primátorskej kvapky krvi
uskutočnila pod záštitou primátora Jozefa Švagerka minulý
štvrtok aj vianočná. Možnosť
darovať krv priamo vo vestibule mestského úradu využili
nielen zamestnanci mesta, ale
aj iní občania či okoloidúci.
Priviedla ich snaha obdarovať
tých, ktorí môžu životodarnú tekutinu potrebovať, možno práve
cez sviatky.
Vedúci lekár popradského pracoviska Národnej
transfúznej
služby MUDr. Pavol
Repovský povedal: „Pozorujem, že teraz, pred
Vianocami, spontánne
prichádzajú ľudia darovať krv. Cítia, že treba pomáhať, nielen kupovať darčeky po
hypermarketoch, ale aj takouto
formou robiť dobré skutky.“ Približne tretina darcov počas roka
využíva príležitosť darovať krv
na mobilných odberoch, ostatní prichádzajú na transfúznu
stanicu. Pred odbermi sa robia
vyšetrenia, aby darovaná krv
bola zaručene v poriadku. Tí,
ktorí prichádzajú darovať krv

viacnásobne, už vedia, že musia
byť zdraví, preto iba približne v
troch percentách nie je možné
odobrať krv z nejakého zdravotného dôvodu. Podiel prvodarcov
predstavuje približne 15 percent
z celého objemu darcov. No na
nedávnej Študentskej kvapke
krvi bolo 900 odberov a z toho
takmer 300 od prvodarcov.

Primátor J. Švagerko podujatie
podporil: „Vianočný čas je obdobím, kedy myslíme viacej na iných
a môžeme im pomôcť darovaním
krvi. Je to humánny čin, ktorý pomáha zachraňovať ľudské životy
a zdravie.“ Darovať krv prišli aj
obaja viceprimátori. Igor Wzoš
už 19-krát. S darovaním začal
ešte počas základnej vojenskej
služby, posledných niekoľko rokov daruje pravidelne. Povedal:

„Myslím si, že keď človek dostane,
má vrátiť. A toto je jedna z foriem,
ako sa dá vrátiť, čo sme dostali.
Teda to, že sme zdraví, tým, ktorí zdraví nie sú.“ Pavol Gašper
uviedol: „Za každým darovaním
krvi sa dá predstaviť nejaký ľudský život alebo nejaká pomoc. A
navyše je veľmi motivujúce, ak
transfúzna stanica príde priamo
za vami.“
Darovať krv prišlo i
veľa pracovníkom MsÚ.
Medzi nimi Marek Bystrý. Dodal: „Treba pomôcť takýmto spôsobom,
keď sa to dá.“ Darovať
krv bol už viackrát a
oceňuje, že bola možnosť darovať priamo v
úrade, čo bolo preňho
poruke. Krv prišla darovať aj Veronika Špaková: „Mám
už bronzovú Janského plaketu
a rozhodla som sa v darcovstve
pokračovať. Veď, keby som bola v
takej situácii, že potrebujem krv,
potešilo by ma, že mi ju niekto
daruje a možno mi tým zachráni
život.“ Darcovia sa zhodli, že darujú krv, lebo cítia vnútornú potrebu nezištne pomáhať. Zvlášť
blížiace sa Vianoce sú k tomu
veľkou príležitosťou.
(mar)

Zmena obhliadok motorových vozidiel

Z dôvodu skvalitnenia služieb pre občanov
pristúpil Okresný dopravný inšpektorát (ODI)
OR PZ v Poprade k zmene miesta vykonávania
fyzických kontrol identifikačných znakov motorových vozidiel, tzv. „obhliadok motorových
vozidiel“.
Tieto obhliadky sú potrebné k vykonaniu zmien

v evidencii vozidiel na ODI v Poprade. Od 14. decembra 2015 sa budú vykonávať na parkovacej
ploche pred budovou odboru kriminálnej polície
OR PZ v Poprade na ulici 29. augusta v Poprade (areál bývalých kasární) a to v nasledujúcich
intervaloch: pondelok a streda o 7.30 a 13. hod.,
utorok a piatok o 7.30 hod.		
(peb)

Ocenenie za program, ktorý pomáha rásť každému dieťaťu

V rámci vyhodnotenia projektu EduArt, ktorý realizuje
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR získala
čestné uznanie riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici Viera
Grohová. Ocenenie dostávajú
učitelia za šírenie pedagogických skúseností v praxi - skrytý
názov je majstri edukácie.
V. Grohovú uznanie za mimoriadne výsledky, humánny
a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacej činnosti veľmi potešilo a považuje ho za ocenenie všetkých pedagógov školy.
Konštatovala: „Chcem povedať,
že keby nebolo všetkých učiteľov
našej spojenej školy - zo základnej, materskej aj umeleckej školy, tak by nebolo na svete toto

dielko pre deti - náš program
Škola pre každého - škola na
každý deň. Veľmi si vážim, že
boli takí odvážni a skúsili niečo
nové. Ocenenie je aj ich zásluhou.“ Riaditeľka zhrnula základný princíp programu Škola
pre každého - škola na každý
deň, ktorý spočíva v tom, že sa
sústreďujú na potreby dieťaťa a
rozvoj jeho potenciálu. Uznávajú jedinečnosť každého žiaka
a tomu prispôsobili aj výchovno-vzdelávací proces. Deti sa
predpoludním vzdelávajú a
popoludní sebarealizujú napr.
v základnej umeleckej škole.
„Našu výučbu sme postavili na
práci s textom, aby si deti uvedomovali slová, rozvíjala sa ich
čitateľská gramotnosť a potom

aj ostatné gramotnosti,“ poznamenala riaditeľka. Za najdôležitejší tiež považuje fakt, že
počas niekoľkoročného projektu sa vzdelávali všetci učitelia a bola doň zapojená celá
škola. Odmenou za snahu bol
v prvom rade osobnostný rast
všetkých detí bez rozdielu, či
majú intelektové nadanie, alebo ich život sprevádzajú rôzne
hendikepy.
V októbri tohto roku na
záver programu usporiadali
celoslovenskú konferenciu s
medzinárodnou účasťou Škola pre každého - škola na každý deň. Získali približne 30
kladných odoziev so záujmom
implementovať program aj v
iných školách.
(mar)

•

Krátke správy

PREZIDENT SR Andrej
Kiska v pondelok otvoril pre
verejnosť národnú kultúrnu pamiatku Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine.

•

VO ŠTVRTOK 17. decembra o 17 hod. sa v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove uskutoční
slávnostný večer spojený s odovzdávaním Cien Prešovského
samosprávneho kraja a Cien
predsedu PSK za rok 2015.
TATRANSKÁ galéria v Poprade sa zapojila do súťaže
Kultúrna pamiatka roka 2014.
Každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR a jej poslaním je podporovať zodpovedný
prístup vlastníkov národných
kultúrnych pamiatok, ako aj
predstaviteľov samosprávy miest
a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Kto chce
podporiť popradskú Tatranskú galériu, môže tak urobiť na
www.facebook.com/VaseSPP/
prostredníctvom LIKE Parná
elektráreň v Poprade.
VIANOČNÝ salón je názov
výstavy, ktorá je inštalovaná vo
výstavnej sieni Múzea v Kežmarku. Na výstave prezentujú
svoju tvorbu aj popradskí výtvarníci Rudolf Rabatin, František
Žoldák a Miloš Semančík. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do
22. januára 2016.
V SOBOTU 12. decembra
bude mať na Štrbskom Plese
v Grand Hotel Kempinski High
Tatras koncert legenda slovenskej aj českej populárnej hudby
Miro Žbirka.
KONCERT, na ktorom bude
účinkovať Martin Babjak a Daniel Buranovský sa uskutoční
v nedeľu 13. decembra o 17. hod.
v Rímskokatolíckom kostole vo
Svite.
V NEDEĽU 13. decembra
o 19. hod. vystúpi v Kultúrnom
dome v Batizovciach hudobná
skupina Fragile.
PRESNE 1044 miest a obcí zo
siedmich krajov Slovenska bolo
pozvaných koncom novembra
na informačné dni týkajúce
sa výzvy vyhlásenej ministerstvom vnútra v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Na stretnutiach v Prešove, Košiciach a B. Bystrici sa mohli
zástupcovia samospráv oboznámiť s možnosťami čerpania
pomoci z eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok.
(ppš)

•

•

•
•
•
•
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Múzeum TANAPu

zatvorené

Technicko-organizačné dôvody uzavrú počas vianočných sviatkov na desať dní
Múzeum TANAPu Štátnych
lesov TANAPu v Tatranskej
Lomnici. Od pondelka 14.
decembra t.r. do piatku 25.
decembra vrátane tak návštevníci nebudú mať možnosť nahliadnuť do jeho expozícií. Vystavené exponáty
budú môcť návštevníci Tatier opätovne vidieť v sobotu
26. decembra t.r. Múzeum
bude zatvorené aj počas Silvestra od 31. decembra t.r.
do 1. januára 2016 vrátane.
Otvorené a verejnosti tak
prístupné bude od 2. januára
2016 v čase otváracích hodín.
Viac informácií na www.lesytanap.sk.
(lbu)

Popradčanky vypískali násilie

Aktivisti v európskych mestách upozorňujú od 25. novembra do 10. decembra na problematiku násilia páchaného na
ženách. Na rôznych miestach
si to pripomínajú rôzne: formou pochodu, výstav, premietaním videí, divadelných hier
a pod. 25. november je Medzinárodným dňom odstránenia
všetkých foriem diskriminácie
a 10. december Medzinárodným dňom ľudských práv. Pred
Tatranskou galériou sa v stredu
2. decembra zišli ženy, ktoré
s písťalkami v rukách vypískali
násilie.
Násilie páchané na ženách
existuje vo všetkých vrstvách a vo
všetkých kultúrach spoločnosti.
Všetci ľudia majú zodpovednosť
za to, aby sa toto násilie skončilo.
Táto myšlienka je základnou snahou Karin Jurekovej z občianske-

ho združenia pre obete domáceho násilia Progresfem, ktoré má
svoje sídlo v Poprade.
Podľa K. Jurekovej, problematika násilia nie je na ústupe.
Povedala: „Násilie je v našej
spoločnosti veľmi zjavné. Prostredníctvom masmédií, aj medzi
mladými ľuďmi sa propaguje
násilný spôsob života. Je potrebné neustále poukazovať na tento
jav, robiť osvetu, kampane. V našom centre mesačne zaznamenávame priemerne 7-8 nových
klientiek. Stúpa počet žien od
50 do 65 rokov, ktoré zažívajú
domáce násilie. Formy násilia
sú kombinované, ale dominuje
ekonomické násilie, rovnako ako
fyzické a psychické. Čakáme na
pravidelný príspevok z VÚC, aby
sme mohli plnohodnotne fungovať, tak ako je to v iných mestách,
pretože dopyt po našich službách

Jedna z účastníčok podujatia
Vypískajme násilie v Poprade.
je zjavný. Veci sa menia pomaly,
vždy to stojí na rozhodovacích
orgánoch. Posúvame sa maličkými, postupnými krokmi, ženám
sa darí s potiažami prekonávať
úskalia násilia. Systematicky
pracujeme na tom aby sa vymanili z násilného vzťahu a násilie
už nezažívali“.
(kpa)

Najžiadanejšou zahraničnou destináciou bolo Chorvátsko

V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2014 poskytovalo služby 78 cestovných kancelárií, cestovných
agentúr a fyzických osôb so
sídlom v Prešovskom kraji.
Počtom subjektov podnikajúcich v uvedenej oblasti sa Prešovský kraj podieľal 11,3 % na
celoslovenskom počte.
Prostredníctvom
cestovných kancelárií a agentúr so
sídlom v Prešovskom kraji
v roku 2014 v rámci pasívneho cestovného ruchu vycestovalo na dovolenkové pobyty
do cudziny 21 065 občanov
s priemernou dĺžkou pobytu
6,1 dňa. Podľa počtu vycestovaných občanov do zahraničia
v roku 2014 najžiadanejšou

Hodnotili rok
Na Mestskom úrade v Poprade sa koncom novembra zišli na
pracovnom stretnutí poslanci
volebného obvodu č. 1 (centrum,
sídlisko Západ, Veľká, Spišská
Sobota, Matejovce a Stráže pod
Tatrami), ktorého predsedníčkou je Anna Schlosserová. Prerokovali podnety občanov od
ostatného stretnutia v októbri,
skompletizovali podnety z celého roka, ktoré riešili osobne aj
formou interpelácií a zhodnotili prácu za uplynulý rok aj dochádzku na pravidelné stretnutia
VO v roku 2015.
(pps)

destináciou bolo Chorvátsko,
ktoré navštívilo 11 998 dovolenkárov s dĺžkou pobytu 6,5
dňa. V poradí druhou najžiadanejšou destináciou bolo
Taliansko, kam vycestovalo 2
451 Slovákov s dĺžkou trvania
pobytu 7,5 dňa. Treťou bolo
Maďarsko, kam vycestovalo 1
812 návštevníkov s priemernou dĺžkou pobytu 2 dni.
V rámci aktívneho cestovného ruchu (pricestovanie zahraničných návštevníkov) využilo
služby cestovných kancelárií
a agentúr so sídlom v Prešovskom kraji 15 700 cudzincov
s priemernou dĺžkou pobytu
4,4 dňa. Z celkového počtu
cudzincov bolo najviac Ukrajincov 6 237 s dĺžkou pobytu

4,6 dňa, Čechov v počte 3 937
s dĺžkou pobytu na Slovensku 4
dni, ďalej 1 563 Rusov s dĺžkou
pobytu 6,5 dňa a 1 028 Litovčanov s dĺžkou pobytu 1,2 dňa.
V domácom cestovnom ruchu si pobyty zabezpečilo cez
cestovné kancelárie a agentúry
so sídlom v Prešovskom kraji 15 774 osôb s priemernou
dĺžkou pobytu 3,4 dňa, čo
predstavuje 27,6 % z celoslovenského počtu. Spolu za celé
Slovensko to bolo 57 226 osôb
s priemernou dĺžkou pobytu
3,9 dňa.
Celkový objem tržieb za
služby spojené s organizovaním turistických a pobytových
zájazdov vrátane provízneho
predaja, predaja cestovných

lístkov, prepravné, sprievodcovské, informačné a ostatné
služby v roku 2014 za SR dosiahol hodnotu 533,7 mil. eur.
Tržby v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 12,5 mil. eur,
v tom podiel tržieb z aktívneho
cestovného ruchu predstavoval
3,3 mil. eur, pasívneho cestovného ruchu 5,7 mil. eur a domáceho cestovného ruchu 3,5
mil. eur. Subjekty podnikajúce
v oblasti organizovaného cestovného ruchu v rámci kraja
najvyššie tržby za služby dosiahli v okresoch Bardejov (3,7
mil. eur), Poprad (3,2 mil. eur)
a Prešov (2,9 mil. eur).
Stanislav Mundík,
Štatistický úrad SR
pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Kultúrny program mesta Poprad
Streda 9. december o 19. hod./ divadelná sála DK

Nedeľa 13. december o 18. hod./ Námestie sv. Egídia

Divadelná komédia s K. Haydu, M. Partlovou, S. Daubnerovou a I. Adamcom.
Vstupné: 14 €

Popradské dychové kvinteto

VER(EJ)NÝ MILENEC/NEIL SIMON

Piatok - nedeľa 11. - 13. december/Námestie sv. Egídia

XIII. TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK
Viac na plagáte na 12. str.

Sobota 12. december o 10. hod./ Kino Tatran

JANKO HRAŠKO

Portál Prešov		

Vstup: voľný

III. ADVENTNÝ KONCERT

Štvrtok 17. december o 18. hod.
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

ZLATÉ PRASIATKO

Vianočný program žiakov a pedagógov ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade.
Vstupné: dobrovoľné

Nedeľa 13. december o 10. hod./Kino Tatran

Piatok, sobota a nedeľa 18.,19. a 20. december
kostoly v Poprade

Actores Rožňava		

Vianočné koncerty.

VITAJ ZIMA MEDZI NAMI!

Vstup: voľný

„OTVOR SVOJE SRDCE“
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Jedna z najmladších škôl oslávila jubileum

Začiatkom septembra roku 1985 bola
slávnostne otvorená novovybudovaná Základná škola Májového povstania českého ľudu, ktorá od roku 2001 nesie názov
ZŠ s MŠ na Jarnej ulici. Od jej otvorenia
ubehlo tridsať rokov a toto jubileum oslávila minulý týždeň v utorok.
„Škola vznikala v čase, keď sídlisko Juh už
malo 10 tisíc obyvateľov. V tej dobe sa všetky stavby odovzdávali aj 6 až 7 rokov pozadu, no táto škola sa odovzdávala rok v predstihu. V júli prišiel jeden vysoký okresný
funkcionár do školy a skonštatoval, že tu sa
nebude učiť ani o rok. Brodil sa v čižmách
vo vode, no 4. septembra sa skutočne učilo,“ spomínal s úsmevom na tvári na prvé
dni školy jej prvý riaditeľ František Sučko,
ktorý v tom období viedol za vzdelaním
vyše sedemsto žiakov od 1. do 7. ročníka.
„Ukázalo sa, že škola bola potrebná. Boli tu
piataci, ktorý sa sťahovali už do piatej školy.
Mali sme len učebňovú časť bez telocvične,
či jedálne. Naši učitelia museli autobusmi
jazdiť so žiakmi do rôznych školských jedální v meste. Boli to ťažké chvíle, ale pre mňa
to bolo jedno z najkrajších období v mojom
živote,“ dodal.
Do dnešného dňa viedli školu štyria riaditelia. Po Františkovi Sučkovi prevzala
žezlo Mária Pluhárová, neskôr Július Jakubek a v roku 2005 aj súčasný riaditeľ ZŠ
s MŠ na Jarnej ulici Ján Košťálik. „V živote

Najlepšie
školy v SR

Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy (INEKO) zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. Na svojom portáli doplnil
viaceré aktuálne údaje, čím nadviazal na letnú aktualizáciu.
Najlepšou základnou školou
na Slovensku sa podľa aktuálnych údajov stala ZŠ sv. Františka
z Assisi na Karloveskej ul. v Bratislave, medzi strednými odbornými školami kraľuje Obchodná
akadémia v Trnave a najlepším
gymnáziom je bratislavské Gymnázium Jura Hronca.
Z popradských škôl sa medzi
gymnáziami môže 11. miestom
popýšiť Spojená škola - Gymnázium D. Tatarku (v rámci Prešovského samosprávneho kraja
- 1. miesto), ale aj Obchodná
akadémia Poprad v rámci stredných odborných škôl (PSK - 3.
miesto).
V top tridsiatke základných škôl
v rámci PSK sa ocitla popradská
ZŠ Dostojevského na 8. mieste,
ZŠ Francisciho na 14. mieste a ZŠ
Š. Mnoheľa na 21. mieste. (ppp)

človeka je tridsať rokov najlepší vek, keď už
vie čo chce, je dostatočne rozhľadený, silný
a skúsený. So školou je to podobné. Už vieme
kam smerujeme a vieme, ako sa tam dostať.
Ešte však bude trvať niekoľko generácií, aby
škola zavŕšila svoje dielo,“ uviedol J. Košťálik. V súčasnosti má druhá najmladšia škola
v Poprade tri profily. „Sú to jazykové triedy,
kde sa vyučuje angličtina a nemčina. Zameriavame sa tiež na dva športy a to bežecké
lyžovanie a atletiku. V treťom bode je to variant technológií a dielne, ktoré vo veľkom
spúšťame,“ doplnil súčasný riaditeľ.
Slávnostná akadémia obsahovala bohatý
kultúrny program, o ktorý sa pod vedením
pedagógov postaralo približne dvesto žiakov. Slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia

mesta Poprad. „Škola je športovo naladená a
obsadzuje pravidelne vysoké priečky v rámci
najšportovejších škôl. Výhodou je jej multifunkčné ihrisko, ktoré sa postavilo ako prvé.
Škole želám dostatok takých žiakov, ktorí
sa chcú vzdelávať. Želám jej tiež, aby mala
chápajúcich rodičov, skvelých učiteľov a v neposlednom rade dobrého zriaďovateľa, ktorý
bude pamätať na jej rozvoj,“ povedala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Aj žiaci ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade
si slávnostnú chvíľu užívali. Potvrdila to moderátorka osláv, deviatačka Ivana Bušová:
„Generálka bola náročná, ale zvládli sme to.
Som rada, že som bola súčasťou tejto oslavy,
pretože to bola výnimočná chvíľa.“ (mav)

Súperili s dlátami a pílkami v ruke

V stredu 2. decembra sa
v priestoroch základnej školy v Spišskej Sobote konal
šiesty ročník okresného kola
Technickej olympiády. Žiaci
druhého stupňa základných
škôl súperili s dlátami, pílkami a vŕtačkami v ruke o postup na krajské kolo.
„Tento rok sme mali rekordný
počet, až 27 súťažiacich. Pracovali
v dvoch kategóriách. V kategórii
A boli ôsmaci a deviataci v skupinách a v kategórii B piataci,
šiestaci a siedmaci ako jednotlivci.
Technická olympiáda je v tomto

školskom roku prvou vedomostnou olympiádou,“ uviedla predsedníčka komisie okresného kola
Technickej olympiády v Poprade
Daniela Stanová. Podľa nej je
technika v súčasnosti obľúbeným
predmetom žiakov. „V dnešnej
spoločnosti je táto oblasť veľmi
žiadaná. V národnom projekte sa
tento predmet posilnil a školy sa
začali opäť zásobovať potrebnými
učebnými pomôckami,“ dodala.
Žiaci sa v kategórii A po teoretickej časti popasovali s výrobou
svietnika, v kategórii B vyrábali
drevený uholník. V okrese máme

šikovných žiakov, ktorí sú úspešní aj v rámci kraja. „Minulý rok
som bol na krajskom kole druhý
a predminulý rok tretí. Je to môj
obľúbený predmet, pretože sa naučím veci, ktoré sa mi v živote
zídu,“ povedal Pavol Šimkovič
zo ZŠ v Spišskej Sobote, ktorý
spoločne s Tomášom Štefaňákom
obsadil tretie miesto. „Dedo má
dielňu a spoločne vyrábame rôzne predmety. Technika ma veľmi
baví,“ pokračoval Bruno Tokarčík zo ZŠ na Komenského ulici
v Poprade. „Teoretická časť bola
ľahká, ale s praktickou časťou som
sa potrápila,“ dodala Sabína Ivanová zo ZŠ Komenského vo Svite,
ktorá skončila v školskom kole na
treťom mieste, ale okresného kola
sa v kategórii B zúčastnila ako
náhradníčka. Ako jediné dievča
v súťaži za sebou nechala piatich
chlapcov a skončila na štvrtom
mieste.
Víťazom okresného kola sa
stalo v kategórii A družstvo
ZŠ Francisciho Poprad v zložení Denis Slavkovský a Martin
Richvalský, v kategórii B sa najviac darilo Jánovi Findrovi zo ZŠ
v Spišskej Sobote.
(mav)
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Začala sa šnúra vianočných koncertov

Prichádza obdobie, keď si v rámci vianočnej atmosféry užijeme niekoľko krásnych koncertov. Prvý z nich už odznel
a otvoril tak toto - aj peknými melódiami naplnené obdobie. Sólisti orchestra
ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu spolu s operným spevákom Jánom
Babjakom urobili radosť Popradčanom
koncertom Najkrajšie Vianoce. Striedali
žánre, hrali svetové i naše skladby.
Ján Babjak vyrastal v bývalom režime
a v hlave mu utkvela pieseň „Vánoce přicházejí“. Má ju stále v ušiach, bola to koleda tej
doby. Iné sa vtedy veľmi nespievali. „Moji
rodičia boli operní speváci, takže mimo práce
sa už nepotrebovali spevom zaoberať, keď nemuseli, nespievali. Ale Vianoce sme mali vždy
nádherné. Otec bol z Humenného, mama
z Prešova. Vždy, keď mama počula z rádia

východniarske piesne a to, čo
malo byť spievané mäkko, ale
nebolo, hnevala sa. Tak som
si dnes dával pozor, aby to
tam bolo, dúfam, že sa mi to
podarilo,“ povedal umelec. J.
Babjak je rád, keď môže koncertovať s týmto orchestrom.
Vychádzajú spolu ako muzikanti, aj ako ľudia, čo je dôležité, keď sú na cestách.
Podľa primáša Miroslava Dudíka, sólista J. Babjak
je umelec, ktorý zaspieva
ľudové piesne, aj koledy
a samozrejme i „vážne“
árie. Povedal: „Najkrajšie Vianoce sú pre
mňa vtedy, keď si sadneme k štedrej večeri a predtým s orchestrom toľko hráme,

že cítim v sebe naakumulovanú všetku tú
krásu a energiu, ktorú som načerpal od
ľudí na koncertoch.“
(kpa)

V knižnici si dobrú knihu nájdu aj Poliaci

V Podtatranskej knižnici
otvorili koncom novembra Poľský knižný fond. Bude pre všetkých, ktorí majú radi poľskú
kultúru a literatúru, chcú zlepšiť svoje jazykové schopnosti,
rozšíriť svoje vedomosti o susedoch a tiež pre lepšie spolunažívanie, pochopenie a priateľstvo.
Konzul Jacek Doliwa (na
foto uprostred) z Veľvyslanectva Poľskej republiky povedal:
„Pomáhame poľským spolkom,
ktoré sú na území Slovenska.
Jednou z foriem pomoci je aj
otvorenie poľského knižného
fondu v Podtatranskej knižnici. Poľské knihy nenájdeme len
v severných okresoch, ale napríklad aj v Nitre či Košiciach,
aj keď väčšina je v okolí Žiliny,

Dolného Kubína, Liptovského
Mikuláša. Väčšinou ide o klasickú literatúru, ktorú poznáme
zo školy.“ Podľa J. Doliwu žije
na Slovensku 5-6 tisíc Poliakov.
Poľský konzul je konzervatívny
a má rád knihy. Podľa jeho slov
je to iné ako internet. Keď vidí
nejakú poľskú knihu a vôbec
knihu, tak sa len teší.
S touto iniciatívou prišlo Občianske združenie Polonus. Jej
predsedkyňa Katarzyna Bielik
(na foto vľavo) povedala: „Hľadali sme spôsob, ako spropagovať
poľskú literatúru a poľskú kultúru
a zdá sa nám, že bude najlepšie,
keď podporíme knižné fondy poľských kníh. Pozakladali sme tzv.
poľské knižnice. Niekoľko ich už
na Slovensku je. V pohraničnom

pásme je záujem o poľské knihy.
Veľa ľudí spolupracuje s Poliakmi, veľa Poliakov k vám chodí za
turistikou, aj na lyžovačky. Všetci
sa chcú trochu vzdelať, lepšie hovoriť. Neviem si predstaviť lepšie
miesto blízko Tatier, dôležité pre
Slovensko a Poľsko ako Poprad. Je

hlavným centrom slovensko-poľskej spolupráce, je to križovatka
cestovného ruchu, ale aj hospodárskych vzťahov.“
V Podtatranskej knižnici pribudlo k dvestovke kníh v jazyku našich severných susedov
ďalších sto.
(kpa)

Deň otvorených dverí v Tatranskej akadémii

Prehliadka televízneho štúdia,
ukážky spracovania praktických
grafických zadaní, podnikanie študentskej spoločnosti, stavanie Lego-robotov, práca študentov na hodinách všetkých predmetov, činnosť
žiackej školskej rady a mnoho ďalších zaujímavostí sprevádzalo v poradí už ôsmy Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v novembri
v priestoroch Tatranskej akadémie
v Poprade.
Ako nám povedala riaditeľka školy Beáta Mitická, 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 so špecifickou prípravou pre

štúdium na právnických a ekonomických
fakultách a študijný odbor informačné a
digitálne technológie, v ktorom sa spojili
prednosti gymnaziálnej matematiky a fyziky a odborných predmetov, čím sa dosiahla efektívna príprava absolventov pre
vysokoškolské štúdium, ale samozrejme

aj pre prax. Návštevníci získali informácie o prepojení školy s praxou
a podpísaní memoranda o spolupráci so spoločnosťou AT&T Global
Network Services Slovakia a s piatimi
advokátskymi kanceláriami v regióne. 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.
Takmer 500 účastníkov Dňa otvorených dverí v Súkromnej strednej odbornej
škole malo možnosť sa presvedčiť, že prioritami školy sú odbornosť a jazyková zdatnosť absolventov. Dôkazom napĺňania týchto priorít je dosiahnutie 1. miesta v externej
časti maturitných skúšok v kategórii stredPP-142
ných odborných škôl v SR.
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Slová sú na to, aby vysvetľovali naše myšlienky!

MOLIÉRE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 9. decembra má meniny Izabela, zajtra 10. decembra Radúz,
v piatok 11. novembra Hilda, v sobotu 12. decembra Otília, v nedeľu 13. decembra Lucia, v pondelok 14. decembra Branislava,
Bronislava a v utorok 15. decembra Ivica.

MANŽELSTVO UZAVRELI
28. novembra 2015 - Miroslava Šebestová a Ľudovit Baláž, 4. decembra 2015 - Anna Hudačová a Jozef Divko, Viera Michalcová
a Milan Fabiny.

Výzdobu rozsvietili aj v Ústí nad Orlicí

V poslednú novembrovú nedeľu navštívil viceprimátor Popradu Pavol Gašper partnerské
mesto Ústí nad Orlicí. Zúčastnil
sa na prehliadke mesta, mestského múzea v Hernychovej vile,
navštívil domov dôchodcov, v
ktorom prerokoval možnosti
výmenných pobytov pracovníkov tohto domova s pracovníkmi Centra sociálnych služieb
Poprad. Cieľom je obojstranná
výmena skúseností priamo z
praxe. Viceprimátor tiež rokoval

so starostom a jeho zástupcami
o praktických aspektoch rozvoja
partnerstva miest.
V Ústí nad Orlící rozsvietili v
tento deň vianočný stromček a
výzdobu a začali advent. P. Gašper dodal: „Zaujalo ma, že počas
celého dňa vystupovali na pódiu na
námestí umelecké telesá. V stánkoch predávali svoje výrobky neziskové organizácie, ktoré takouto
formou propagovali svoju činnosť
a získali trochu finančných prostriedkov na svoje aktivity.“ (ppp)

VITAJTE MEDZI NAMI
23. novembra 2015 - Timotej Lunter, Poprad, Janka Ľachová, Šuňava.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Strážach vo 4. štvrťroku 2015 oslavujú životné
jubileum títo členovia: 75 rokov - Veronika Džurná, 70 rokov Alojz Vagaš, Eva Hvílová, 65 rokov - Katarína Hoššová, Mikuláš
Vojtovič, 60 rokov - Vlasta Poláková, Ľubomíra Krempaská, ostatní jubilanti - Danica Alexová, Helena Antalová, Mária Čenščáková, Mikolaj Daňo, Michal Dunajský, Anna Kubusová, Gizela Nitschová, Milan Ratkoš, Ladislav Roško, Antonín Rusnák, Ján Ševc,
Agnesa Dunajská, Ľudovít Fedor, Anna Janovová, Žofia Oravcová,
Štefan Zahoranský, Dávid Alexa, Marta Čulíková, Katarína Girgašová, Ružena Hvalčáková, Katarína Kornajová, Žofia Kubusová,
Anna Lásková, Jozef Ratkoš, Štefan Slavkovský, Alžbeta Šulíková,
Mária Vaculíková.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 4. decembra 2015
vo Veľkej s

Júliusom Jakubcom,
85-ročným

V piatok 4. decembra 2015
v Jánovciach s

Oľgou Slovíkovou,
68-ročnou

V pondelok 7. decembra 2015
v Matejovciach s

Jánom Jerdonekom,
76-ročným

V pondelok 7. decembra 2015
vo Veľkej s

Matejom Zemanom,
91-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 10. decembra do 16. decembra

Snehová kráľovná 2 2D o 13.50 hod. (hrá sa len cez
víkend), Snehová kráľovná 2
3D - o 15.40 hod., Krampus:
Choď do čerta - o 15.30 hod.
a o 17.30 hod., Izba - o 19.40
hod., Detské kino - Prdiprášok doktora Proktora
- o 13.30 hod. (hrá sa len cez
víkend), Hry o život: Drozdajka: 2. časť 3D - o 17.40 hod.,
V srdci mora 2D - o 20.20

hod., Dobrý dinosaurus 2D
- o 13.40 hod. (hrá sa len cez
víkend), Malý princ 2D - o 16.
hod. (nehrá sa 15.12.), Vánoční Kameňák - o 17. hod. (hrá
sa len 15.12.) a o 18.20 hod.
(nehrá sa 15.12.), Most špiónov - o 20.10 hod. (nehrá sa
15.12. a 16.12.) a o 20.50 hod.
(hrá sa 15.12.), ARTMAX BALET - Luskáčik - o 20.10 hod.
(hrá sa len 16.12.), Vianočný
koncert troch tenorov - o 19.
hod. (hrá sa len 15.12.) Viac
na www.cine-max.sk (ppp)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 9. decembra - Zlatý had,
vo štvrtok 10. decembra - Avena,
v piatok 11. decembra - Limba,
v sobotu 12. decembra - Victoria, v nedeľu 13. decembra
- Aduscentrum, v pondelok
14. decembra - Limba a v
utorok 15. decembra - Sunpharma -Kaufland.
Zlatý had: Novomeského 3918,
č. t. 773 10 26, Avena: Karpatská

11, č. t. 788 17 51, Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57, Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14
77, Aduscentrum: Nám. sv.
Egídia 22/49, Sunpharma Kaufland: Moyzesova 3.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. do 22. hod.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Vaša odvaha
vám dopomôže k zisku. Využite výhodnú pracovnú ponuku a môžete bez obáv
zmeniť miesto.
Všetko vám
bude neuveriteľne vychádzať. Využite šťastné
obdobie na realizáciu nových zámerov.
Budete mať
príležitosť na
stretávanie sa s novými ľuďmi a na
vybudovanie nových kontaktov.
Ovládne vás
pravá atmosféra blížiacich sa Vianoc. Celá
druhá polovica decembra bude
pokojná a šťastná.
Očakávajte
väčší zisk, ale
nebude zadarmo. Budete mať viac
práce. Zdá sa, že si sviatky veľmi
neužijete.
Vaša trpezlivosť vám prinesie úspechy. Vyhnete sa chybám
a získate uznanie od nadriadených.

Presvedčíte
sa, že nie je
všetko také, ako vám povedia iní
ľudia. Dajte na vlastné postrehy.
Neverte sladkým rečiam.
Niekto vás chce dostať do nepríjemností. Pravdepodobne zo závisti.
Svoj čas si
rozdeľte nielen medzi prácu, ale aj rodinu.
Najmä narodeniny oslávte v pokoji a harmónii.
Potrebujete
oddych. Nepozerajte sa stále na iných, ale presaďte aj svoje potreby.
Niekedy skôr
niečo poviete, než si to premyslíte. Zbrklým
slovom si môžete poškodiť.
Nad mnohé veci by
ste sa mali povzniesť, lebo ide o
malichernosti a tie sa postupne
vyriešia.
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MESTO POPRAD

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č.
KN-C 2993/622 o výmere 7 m2 za účelom jeho užívania
pod predajným stánkom.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 25,- €/m2/rok, za pozemky
na účel umiestnenia predajného stánku.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 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 majetku, 3. poschodie, číslo dverí
313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. 12. 2015 o
12. hod.						 PP-151

v katastrálnom území Poprad - pozemok parc. č. KN-C 1986/1
o výmere 323 m2 za účelom jeho užívania na záhradkárske účely.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozemky na záhradkárske účely.
(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 majetku, 3. poschodie, číslo dverí
313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. 12. 2015 o
12. hod.						 PP-152

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

MESTO POPRAD

Mesto Poprad

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície vedúci odboru urbanizmu
a priestorového plánovania
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Charakteristika pracovného miesta: koordinácia, riadenie a kontrola
činností na úseku investičnej výstavby, dopravy a územného plánovania v meste Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebníctvo prax v riadiacej pozícii min. 3 roky prax v oblasti prípravy a riadenia investičnej výstavby (investičné zámery, inžinierska činnosť súvisiaca so
zabezpečovaním projektov, s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, príprava podkladov pre
výber zhotoviteľa, koordinácia projektov s rozpočtami a investičnými
zámermi, kontrola rozpočtu stavby) skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy bezúhonnosť, zodpovednosť,
samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné
schopnosti, vysoké pracovné nasadenie prax vo verejnom obstarávaní
výhodou práca s počítačom - pokročilý vodičský preukaz sk. B
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, doklad o najvyššom
ukončenom vzdelaní (diplom) - overená kópia, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 10. 12.
2015 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením: Neotvárať „Výberové konanie - vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania“ (poštou alebo osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky.					 PP-147

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

v katastrálnom území Matejovce, pozemok časť parc. č.
KN-E 859/1 a pozemok časť parc. č. KN-E 859/2 spolu o výmere
15 m2 za účelom ich užívania ako záhrady za rodinným domom.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(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 majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. 12. 2015
o 12. hod.					 PP-153

Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č.
t. 0908 234 866.
2/15-P

•

Predám 40 l keramický sud
na nakladanie kyslej kapusty
so širším otvorom. Inf.: č. t.
0904 569 578.
79/15-P

•

Predám nové liahne na
vajíčka za 70 euro, klietky
pre prepelice, šklbačky peria,
omračováky na malú hydinu.
Viac na www.123nakup.eu, č.
t. 0907 181 800.
80/15-P

•

Predám svinku na zabíjačku. Inf.: č. t. 052/45 614 88 volať večer.
83/15-P

•

Predám 3-izb. byt s balkónom,
prerobený, 70 m2 na sídl. Juh 3
v Poprade, cena dohodou. Inf.: č.

t. +421 917 508 160.

•

84/15-P

Predám 3-izb. mezonetový
byt v tehlovej bytovke s krbom a parkovacím miestom.
Cena 75 000 €. Inf.: viera.a@
centrum.sk
85/15-P

•
•

Rôzne

Odkupujeme nehnuteľnosti.
Inf.: č. t. 0905 924 303. 106/15-R

Učiteľ - muzikant Ján Plaček z Popradu stále aktívne hráva (husle, klarinet, spev atď.)
vo dvojici s harmonikárom
(svadby, narodeniny, firemné
akcie). Inf.: č. t. 052/776 76 33,
0902 519 954.
110/15-R

•
•

Darujem mačičku. Inf.č. t.:
0908 152 288.
113/15-R

Dám do prenájmu 1-izb.
byt vo Svite. Inf.: č. t. 0948
007 776.		
115/15-R
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Obchodná akadémia Poprad
otvorila svoje brány

Obchodná akadémia Poprad už tradične organizuje v predvianočnom období Deň otvorených dverí, ktorý sa tento rok uskutočnil 2. decembra. Školu vo veľkom počte navštívili žiaci končiacich 9. ročníkov
základných škôl, ale aj ich rodičia.
OA Poprad predstavila návštevníkom svoje študijné odbory - obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. Súčasťou Dňa otvorených dverí
bola aj prehliadka cvičných firiem a študentských spoločností, ktoré pôsobia
v škole, volejbalový turnaj žiakov, školská súťaž žiakov v písaní na počítači.
Keďže sa celá akcia konala v predvianočnom období, nechýbal ani vianočný
punč. Návštevníci školy si mohli pozrieť aj práce žiakov z odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov, moderne vybavené odborné učebne aj ďalšie priestory školy a zúčastniť sa na vyučovaní na ktoromkoľvek vyučovacom
predmete a triede.
Magdaléna Zavacká, Obchodná akadémia Poprad

Medzinárodné zoskupenie lyžiarskych stredísk
Ski Bachledova sa spája s Tatry Ski. Na jeden skipas je tak
možné lyžovať až v ôsmich strediskách na takmer 40 km zjazdoviek v okolí Tatier na Slovensku i Poľsku.
Združenie Tatry Ski je zoskupením siedmich lyžiarskych stredísk
na poľskej strane Tatier, v ktorých
je možné lyžovať na jeden skipas.
Podpisom zmluvy v minulých
dňoch vstupuje do skupiny aj
slovenské stredisko Bachledka
(Ski Bachledova - Jezersko - Frankova), čím na trhu vzniká prvé
medzinárodné zoskupenie lyžiarskych stredísk v krajinách V4 a širokom okolí.
Všetky strediská Tatry Ski používajú identický cenník, zákazníci

tak majú záruku rovnakých cien
v celej oblasti na Slovensku i Poľsku. Spoločné lístky budú prvú
sezónu u dvojdňových a dlhších
skipasov. Tie lyžiarom umožňujú
striedať strediská skupiny Tatry Ski
podľa nálady a lyžovať každý deň
na inom svahu.
Návštevníkom sa kúpou skipasu
Tatry Ski ponúka úžasná možnosť
lyžovať na jeden lístok až v ôsmich
strediskách, na 62 zjazdovkách,
využívať až 45 lanoviek a vlekov
i kryté klzisko v Bialke Tatrzanskej.
K zvýšeniu návštevnosti by
malo pomôcť aj nové letecké spojenie z Varšava - Poprad
a nové autobusové spojenie na
linke Varšava - Poprad - Liptovský Mikuláš.
(mmu)

Knihy z vydavateľstva IKAR vyhrali

Redakcia novín Poprad pripravila pre čitateľov v mimoriadnom vydaní novín súťaž o tri zaujímavé knihy z vydavateľstva IKAR. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže boli vyžrebovaní: knihu s názvom
Kľúč vyhrala Slávka Borziková, Továrenská štvrť, Poprad. Druhú
knihu s názvom Benátska babica získala Žofia Pacoltová, Tomášikova ul., Poprad a tretiu knihu Cudzoložstvo vyhral Miroslav Mucha, Novomeského ul., Poprad. Knihy si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)

•

FUTSALISTI FC K_Corp
Poprad prehrali v sobotu 5.
decembra v rámci 3B Extraligy
v Bardejove s miestnym MFK
Partizán vysoko 1:7. V sobotu
12. decembra cestujú do Humenného, kde ich od 17.30 hod.
čaká súboj s miestnym tímom
„anjelov“.
V ARÉNE Poprad sa v sobotu 12. decembra od 18. hod.
uskutoční basketbalová šou Eurovia All Star Game 2015/2016,
v ktorej sa predstavia tí najlepší
hráči slovenskej najvyššej súťaže
mužov.
POPRADSKÉ
hokejistky
nastúpia v rámci 13. kola 1. ligy
v nedeľu 13. decembra o 13.30
hod. v Martine proti súperkám

•
•

•

Koncom novembra navštívili Základnú školu s Materskou
školou pri zdravotníckom zariadení Dolný Smokovec v Šrobárovom liečebnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb ochranári z občianskeho
združenia Ekotón (www.ekoton.
sk) Radim Tomáš a Nela Gloríková.
Oboznámili žiakov - pacientov
o tom, kde žijú
dážďovník tmavý Napísali
a netopiere, prečo ich máme chrániť, čím ich ohrozujeme a ako im
môžeme pomôcť. Práve deti by sa
mohli aktívne podieľať na ochrane
dážďovníkov, ktorí hniezdia v otvoroch a štrbinách medzi panelmi
panelových domov. Najväčším
ohrozením pre dážďovníky je zatepľovanie a rekonštrukcie panelových
domov a budov, v ktorých hniezdia.
Pri zatepľovaní sa upchávajú vletové otvory k hniezdam, čo spôsobuje
uväznenie samičky s násadou či
mláďat, ktoré uhynú od hladu.

Žiaci v areáli detskej liečebne Šrobárovho ústavu hľadali
hniezda na starších budovách,
ktoré nám potvrdili, že vtáky tu
hniezdia v dutinách, puklinách,
vetracích otvoroch, ako aj v podkroviach budov. Ohrozené sú aj
ďalšie druhy vtákov, ktoré si svoje
hniezda stavajú v rôznych otvoroch a na stenách budov. Sú to
najmä vrabec domový, lastovička
obyčajná, beloste nám rítka obyčajná,
sokol myšiar a ďalšie. Všetky tieto
vtáky sa živia výlučne hmyzom.
Lovom tisícov komárov a hmyzu
vytvárajú pri ľudských obydliach
bezplatnú „biologickú ochranu“
proti nepríjemnému hmyzu.
Význam tejto besedy pre našich žiakov je v tom, že tieto vedomosti o ochrane týchto vtákov
si odnesú do svojho domova aj
škôl na rôznych miestach Slovenska a zanechá to spomienku
na našu školu vo Vysokých Tatrách.
S. Zgodavová

Judo Klub Poprad

V sobotu 5. decembra zverenci JUDO KLUBu POPRAD súťažili na Mikulášskom turnaji, každoročne organizovanom ako
zavŕšenie všetkých kôl Olympiády - Východ.
Umiestnenia: Aďko Šimko - 3. miesto (super mini do 26 kg), Timko Šurman - 3. miesto (super mini do 21 kg), Niko Jakub - 3. miesto
(super mini do 32 kg), Miloško Čičmanec - 3. miesto (super mini do
31 kg), Naťka Štefániková - 3. miesto (super mini do 33 kg), Adamko
Jacák - 1. miesto (super mini do 33 kg), Max Kuchár - 3. miesto (mini
do 32 kg), Paľko Halcin - 3. miesto (mini do 37 kg), Miško Litvín - 1.
miesto (mini do 38 kg), Jurko Oceľ - 2. miesto (mini do 34 kg), Vladko
Sedláček - 1. miesto (mini do 45 kg), Tibor Šimko - 2. miesto (ml. žiaci
do 45 kg) a Nika Štefániková - 1. miesto (st. žiaci do 60 kg).
Nakoľko to bolo posledné tohoročné kolo Olympiády - Východ,
rekapitulovali a vyhodnocovali sa snahy detí vo všetkých kolách. Najúspešnejším pretekárom sa stal Miško Litvín a za najtechnickejšieho
pretekára bola vyhodnotená Nika Štefániková. V umiestnení družstiev sa JUDO KLUB POPRAD umiestnil na 3. mieste.
(sis)

Krátko zo športu

z MHK Martin.
BASKETBALISTI BK Iskra
Svit odohrali minulý týždeň
v stredu ďalší zápas extraligy,
v ktorom podľahli domácim Leviciam 52:75. Netradične v pondelok vycestovali do Bratislavy,
kde nestačili na domáci Inter po
výsledku 98:75.
KONCOM novembra sa
klub športovej gymnastiky
GY-TA Poprad zúčastnil na
majstrovstvách Slovenska C
kategórie v Bratislave. Cez oblastné kolá a sl. poháre sa na
MSR prebojovalo z popradského klubu až 15 pretekárok, čo
bol najväčší počet súťažiacich

•

Ochrana dažďovníka a netopierov

z jedného klubu zo všetkých
zúčastnených 8 klubov. V kategórii juniorky obsadila 3.
miesto B. Božoňová. V kategórii st. žiačky získala výborné 2.
miesto P. Čongvová a 3. miesto
N. Gulová. V kategórii mladšie
žiačky obsadila 3. miesto K.
Kromková a v kategórii najmladšie žiačky získala D. Husáková 2. miesto.
CENTRAL karate klub Poprad si z 2. kola žiackej ligy
v karate v Košiciach koncom
novembra odniesol 10 medailí.
Zlato získal Daniel Nedoroščík
v kategórii kumite najmladší
chlapci do 24 kg, Marcel Pavlík

•

v kategórii kumite starší žiaci do
50 kg a Zuzana Nedoroščíková
v kategórii kumite staršie žiačky
začiatočníčky do 45 kg.
PODTATRANSKÝ futbalový zväz organizuje v piatok 11.
decembra o 17.30 hod. v hoteli
Agro vo Veľkej Lomnici slávnostné vyhlásenie ankety Jedenástka roka 2015 6. ČEZ liga.
ŠTRBSKÉ Pleso privíta
v sobotu 12. a v nedeľu 13. decembra pretekárov z okolitých
krajín na 43. ročníku Tatranského pohára v behu na lyžiach.
Preteky sú súčasťou kontinentálneho pohára FIS Slavic Cup
a nominačnými pretekmi na
Zimné olympijské hry mládeže
Lillehamer 2016.
(ppv)

•
•
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Vianočná guľa 2015

V sobotu 5. decembra sa
v telocvični ZŠ Dostojevského
konala tradičná súťaž v športovej gymnastike pod názvom
Vianočná guľa 2015, ktorú
každoročne organizuje Športový klub športovej gymnastiky GY-TA v Poprade.
V kategórii mladšia prípravka
súperili na kladine a prostných
iba pretekárky domáceho klubu a najviac sa darilo Veronike
Pavličkovej. V kategórii staršia
prípravka sa popradské gymnastky predstavili navyše aj na
bradlách. Víťazkou sa stala Paulína Chudíková. Do kategórie
najmladšie žiačky sa zapojili aj
pretekárky z Liptovského Mikuláša a Košíc. Od tejto kategórie
už dievčatá absolvovali i preskok.
Až päť Liptáčok vytlačila za seba
Popradčanka Ema Slaninová.
V liptovsko-popradskom súbo-

ji sa v kategórii mladšie žiačky
v konkurencii 13 gymnastiek
najviac darilo opäť domácej pretekárke Karolíne Kromkovej.
V najstaršej kategórii staršie žiačky dominovali gymnastky GY-TA Poprad, ktoré obsadili prvé
tri priečky. Zvíťazila Paula Čongvová pred Anetou Svitanekovou
a Natáliou Gulovou.
(ppv)

Fandíme HK Poprad

Trieda IV.B zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade sa zapojila
do súťaže o najkrajšiu nástenku s heslom Fandíme HK Poprad. Za odmenu sme získali 30 vstupeniek na hokejový zápas HK Poprad - HC
Košice, ktorý sa uskutočnil v piatok 27. novembra na zimnom štadióne
v Poprade. 25 žiakov spolu s rodičmi nadšene povzbudzovalo a fandilo Popradu. Zápas síce neskončil podľa našich očakávaní, ale hokejové
nadšenie a zážitky deťom ostali.		
Adriana Skokanová

HK Poprad
V priebehu minulého týždňa opustil extraligový Poprad
najlepší strelec súťaže Lukáš
Hvila, ale aj obranca Ján Ťavoda. Takto oslabený káder
cestoval v piatok do Martina
a v nedeľu do Zvolena. Kým
v prvom prípade nestrelili
kamzíci ani jeden gól, favorita
spod Pustého hradu dokázali
prekvapiť.
Výsledky: 27. kolo v piatok 4. decembra MHC Martin - HK Poprad 4:0 (1:0,
1:0, 2:0). 28. kolo v nedeľu 6.
decembra HKM Zvolen - HK
Poprad 1:3 (0:1, 0:2, 1:0),
góly Popradu: 2. Andreas
Štrauch (B. Rapáč, L. Paukovček), 30. Lauris Bajaruns
(M. Paločko), 33. Matúš Paločko (Š. Fabian, A. Kroták).

Program: 29. kolo v piatok
11. decembra o 18. hod. Dukla Trenčín - HK Poprad, 30.
kolo v nedeľu 13. decembra
o 17. hod. HK Poprad - HK
36 Skalica.
(ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
		

Z

Pp P

S

1. Nitra

30 19 2

V

Vp

0

9

103:71 61

B

2. Košice

30 14 5

4

7

84:50

3. Zvolen

30 16 2

4

8

106:74 56

4. Trenčín

56

30 12 5

4

9

72:71

50

5. B. Bystrica 30 13 3

4

10 88:67

49

6. Piešťany

30 14 3

1

12 83:81

49

7. Poprad

30 11 3

4 12 89:83

43

8. Martin

30 11 3

2

14 68:73

41

9. Žilina

30 10 2

3

15 66:85

37

10. Skalica

30 9

0

3

18 58:102 30

20 2

1

0

17 27:87

SR 20
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BAM Poprad

Basketbalistky BAM Poprad
odohrali v sobotu ďalší extraligový zápas, tentokrát
na pôde bratislavského Slovana. V prvom polčase boli
aktívnejšie Popradčanky, no
v rozhodujúcich chvíľach
druhého dejstva ťahali za
kratší koniec a napokon prehrali 61:69.
Výsledok: v sobotu 5. decembra BK Slovan Bratislava
- BAM Poprad 69:61 (14:12,
15:21, 27:19, 13:9), najviac
bodov BAMP: Katarína Pet-

ríková - 15.
Program: v sobotu 12. decembra o 18. hod. Good Angels Košice - BAM Poprad.
(ppv)
Tabuľka extraligy Základná časť
1. GA Košice
2. Piešťany
3. Ružomberok
4. Šamorín
5. B. Bystrica
6. Slovan
7. Poprad
8. Cassovia KE

V/P
14/0
11/2
10/4
6/8
5/9
5/9
4/10
0/13

%
100
84,62
71,43
42,86
35,71
35,71
28,57
0

Popradčania porazili Spartu

Už po siedmykrát sa žiaci
zo základnej školy vo Veľkej
vybrali koncom novembra na
futbalový trojzápas v Prahe.
V spolupráci s FK Poprad vytvorili dve mužstvá v kategórii
U15 a U14.
Popradskí futbalisti sa stretli
s troma prvoligovými pražskými
mužstvami. Chlapci do 15 rokov
v prvom zápase na Strahove porazili o rok mladších futbalistov
Sparty Praha 1:0 gólom Semančíka. Druhý zápas hrali už proti rovesníkom z Dukly Praha,
ktorých prekvapili hrou i výsledkom 3:1 v prospech Popradu. Gólovo sa presadil Kožuch

a dvakrát Klein. V posledný deň
podľahli Popradčania Admire
Praha 1:4.
Mužstvo do 14 rokov bolo poskladané aj z mladších hráčov, čo
sa prejavilo na hre, aj výsledkoch.
Všetky zápasy Popradčania prehrali, no nazbierali cenné skúsenosti proti popredným českým
prvoligovým tímom. Mnoho
chlapcov podalo dobré výkony, niektorí aj na hranici svojich
možností. Z tých najlepších
možno zo ZŠ vo Veľkej spomenúť Michala Chromého, Dávida
Straku, Juraja Lopušeka, Dávida Pacáka, Patrika Odrobinu, či
Patrika Langa.
Jozef Vernarec

Vo štvrtok 3. decembra sa v telocvični SOŠe v Matejovciach konalo
okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl. Matejovce sú pod
Tatrami baštou stolného tenisu a tak nečudo, že aj súťaž žiakov základných škôl sa bude onedlho konať v tejto mestskej časti Popradu. Medzi
stredoškolákmi sa najviac darilo družstvu SOŠ technická Poprad pred
SSOŠ Veľká a Gymnáziom D. Tatarku.
FOTO - Marek Vaščura
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Vstupenky na Kandráčovcov vyhrali

Redakcia novín Poprad
v spolupráci s firmou Autotyp
uverejnila v predchádzajúcom
vydaní súťaž o vstupenky na
vianočný koncert Kandráčovcov, ktorý bude vo štvrtok
17. decembra 2015 o 18. hod.
v Aréne Poprad. Na koncerte
sa predstaví aj Monika Kandráčová, Anka Poráčová, Veronika Šoltysová Rabadová
PP-148

a detský spevácky zbor Pro
Musica - Magnólia. Spomedzi
tých, ktorí splnili podmienky súťaže boli vyžrebovaní:
Júlia Baranová, Ul. mládeže, Poprad a A. Majcherová, Rastislavova ul., Poprad.
Dve vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) v pracovné dni
do 15. hod.
(ppš)
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Mikuláš obdaroval ...

(Dokončenie zo str. 1)

Deti dostali sladkosti, mnohé
sa odfotografovali vo fotoateliéroch a rodičia zase mohli využiť
aj možnosť občerstviť sa v Adventnom mestečku.
Mikuláš sa rozlúčil so slovami: „V
Poprade sú najlepšie deti na svete.
Povedali mi, že sú dobré a deti väčšinou nezvyknú klamať. Určite nie
Mikulášovi. Všetkým Popradčanom
prajem všetko dobré ešte v starom,
ale aj v novom roku, veľa zdravia,
turistov, veľa snehu v zime, veľa slnka
v lete a samozrejme, aby mesto malo
samých dobrých ľudí.“ Trošku ho
mrzelo, že tohto roku mu príchod
nevyšiel so snehom. Je však presvedčený, že aspoň na Vianoce sneh
v Poprade bude. A keď nie na Vianoce, tak aspoň na Silvestra.
(mar)

Čaro tradičných
Vianoc

Podtatranské múzeum v Poprade
inštalovalo od 4. decembra v nákupnom centre Forum Poprad
na 2. poschodí minivýstavu
Čaro tradičných Vianoc. Prezentuje dedinskú izbu vo vianočnej atmosfére a rôzne prvky
ľudovej kultúry, charakterizujúce obdobie Vianoc.
(ppp)
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Mikuláš putoval v nedeľu po všetkých mestských častiach Popradu. Na koči v spoločnosti anjela a čerta
navštívil postupne Kvetnicu, Veľkú, Spišskú Sobotu a Matejovce. Svoju púť zakončil v Strážach (na foto),
kde bolo poriadne veselo. Deti si v spoločenskej sále miestnej radnice zaspievali, zarecitovali a za sladkú
odmenu si s fúzatým deduškom v červenom kabáte aj zatancovali.
FOTO - Marek Vaščura

