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Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 42 miliónov

Poslanci
popradského
mestského zastupiteľstva
na svojom decembrovom
zasadaní minulý štvrtok
jednohlasne schválili rozpočet mesta Poprad na rok
2018 s výhľadom na roky
2019 - 2020.
Vedúci ekonomického odboru MsÚ v Poprade Marián
Matta (na foto) zrekapituloval: „Chcem vyjadriť spokojnosť s tým, že mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet
pre rok 2018 ako vyrovnaný
vo výške viac ako 42 miliónov
118 tisíc eur. Kapitálové výdavky sú schválené na úrovni
4,6 mil. eur, kapitálové príjmy 1,3 mil. eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške
viac ako 37,516 mil. eur, čo je
nárast oproti tomuto roku o
4,91 perc. Najviac sa na nich
podieľajú podielové dane,
príjem z nich predstavuje nárast o 8,5 perc. Bežné výdavky majú dosiahnuť viac ako
37 mil. eur. Oproti roku 2017

ide o nárast o 7,15 perc. A
najviac sa na tom podieľajú
zvýšenia mzdových nárokov
zamestnancov školstva a zamestnancov verejnej správy.
Prebytok bežného rozpočtu
je použitý na splácanie istiny
z úverov.“ Pre budúci rok je
v rozpočte plánovaných 1,2
mil. eur na dotácie, čo je o
približne 3,5 tisíc eur viac
ako v tomto roku. Najviac 1,3 mil. eur pôjde do dopravy a komunikácií a takmer
673 tisíc na podporu športu.
V rozpočte je schválené aj
plánované čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Poprad vo
výške bezmála 3 mil. 268 tis.
eur na realizáciu viacerých
investičných akcií. Primátor
Popradu Jozef Švagerko povedal: „Rozpočet predstavuje
plány, tie môžeme mať ambiciózne, ale na druhej strane
ich treba aj plniť. Sú tu ešte
veci, ktoré potrebujeme v januári doriešiť s poslancami,

Jubilejný pätnásty tradičný vianočný jarmok sa konal od piatka
do nedele minulého týždňa na popradskom námestí. Patril medzi

ako sú nové investičné akcie
a tiež dotácie pre mestské
spoločnosti s ručením obmedzeným. Teší ma, že poslanci
boli stopercentne za podporu
rozpočtu, aj keď boli nejaké
výhrady.“ Za top investičné
akcie v roku 2018 považuje
parkovisko pri NTC, skatepark a prístavbu a prestavbu
materskej školy na Tranovského ul. V tejto súvislosti
podotkol, že mesto získalo
nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity
MŠ na Podtatranskej ulici
zo zdrojov EÚ viac ako 500
tisíc eur. Primátor však verí,
že mesto pôjde i do ďalších
investičných aktivít ako je
vyhliadková veža na Kvetnici, lávka ponad cestu I/66,
komplexná
rekonštrukcia
verejného osvetlenia na sídliskách Juh atď.
Stanovisko k návrhu rozpočtu predniesla hlavná
kontrolórka mesta Zita
Kozlerová, pričom zhrnula

najúspešnejšie a najkrajšie za posledné obdobie. „V prípade tohtoročného jarmoku sa skĺbili hneď tri
veci. Vďaka čerstvej snehovej ná-

svoje pripomienky a poukázala na niektoré úskalia
- medziiným považuje za
nereálny navrhnutý objem
finančných
prostriedkov
na rozvojové programy v
roku 2018 vzhľadom na to,
že navrhnuté kapitálové výdavky sú oproti očakávanej
skutočnosti ku koncu tohto
roka vyššie o viac ako 173
percent. Pred schválením
rozpočtu sa k nemu vyjadrilo aj viacero poslancov. Ich
pripomienky sa týkali od
generelu a revitalizácie zele-

dielke zasnežené námestie, nádherná vianočná výzdoba a sprievodný
program pomohli vytvoriť úžasnú
atmosféru, ktorá prilákala do centra

ne, parkovísk, až po MHD,
výstavbu bytov a ďalšie. Najviac pripomienok predniesol poslanec Milan Baran,
ktorý poukázal na nesúlad
dôvodovej s tabuľkovou
správou a merateľnými ukazovateľmi v spracovaných
materiáloch k rozpočtu.
Pozastavil sa aj nad nárastom výdavkov samosprávy
na plánovanie, manažment
a kontrolu či propagáciu a
prezentáciu. Výhrady mal i
k nárastu právnych služieb.
(Pokračovanie na str. 5)

Popradu ľudí z celého Slovenska,“
uviedol primátor Popradu Jozef
Švagerko.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

NA decembrovom rokovaní Mest•ského
zastupiteľstva v Poprade po-

slanci vzali na vedomie plán zasadnutí MsZ v roku 2018. Sú plánované
takto: 15. februára, 19. apríla, 14. júna,
30. augusta, 18. októbra a 6. decembra
2018, vždy vo štvrtok o 9. hod.
V PIATOK 22. decembra budú
všetky pracoviská Mestského úradu
Poprad zatvorené. Najbližšie úradné
hodiny budú v stredu 27.decembra.
VIANOČNÉ balíčky pre dvesto
detí zo sociálne znevýhodnených rodín odovzdajú zástupcovia Apoštolskej cirkvi na Slovensku z Popradu
v spolupráci s mestom Poprad dnes
13. decembra popoludní vo veľkej zasadačke okresného úradu.
CESTOVATEĽSKÝ večer sa uskutoční aj v kine Tatran v Poprade. Dnes
13. decembra o 19. hod. spevák kapely Slobodná Európa Whisky predstaví
zážitky a fotky z cesty v Kolumbii.
NAJVÄČŠIE svetové hity, gospelové skladby, svetoznáme balady, vianočné piesne v podaní Alfreda McCraryho a Nataschy Wright si môžu
záujemcovia vypočuť v utorok 19.
decembra od 18. hod. v teniscentre
v Tatranskej Lomnici. Spolu s nimi
bude účinkovať aj popradské hudobné zoskupenie La Speranza.
POČAS Mikulášskej kvapky krvi
v utorok minulý týždeň darovalo krv
71 ľudí, z nich bolo 10 prvodarcov. Do
6. januára 2018 bude trvať Vianočná
kvapka pre život. Záujemcovia môžu
krv darovať na pracovisku Národnej
transfúznej služby Poprad pondelok,
stredu až piatok od 6. do 14. hod.
a v utorok od 6. do 17. hod.
POPRADSKÝ umelec Peter
Trembáč prezentuje na Hrebienku
v rozhodcovských vežiach výstavu
miniatúr známych tatranských chát.
Záujemcovia môžu vidieť makety
napr. Rainerovej, Zamkovského, či
Zbojníckej chaty.
NA webovej stránke mesta Poprad
www.poprad.sk je uverejnený presný
zoznam odberných miest, v ktorých
bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia.
PITNÁ voda - artikel, ktorého
nedostatok spôsobuje nielen chudobu, ale zapríčiňuje aj množstvo
chorôb. 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.
(ppš)

•
•
•
•

•

•

Poslanci diskutovali o bufete aj o nových autobusoch

Jedným z bodov programu decembrového Mestského zastupiteľstva v Poprade, ktorý vyvolal väčšiu
diskusiu, bolo uzatvorenie dodatku
ku kúpnej zmluve, zmluve o zriadení vecného bremena a zmluve
o zriadení predkupného práva pre
Kynologický klub ZO, Kynológia
Poprad a jazdecký klub. Dôvodom
bolo, že klubu sa doteraz nepodarilo sprevádzkovať bufet, nachádzajúci sa v jazdeckej hale v jazdeckom
areáli v Kvetnici. Nedodržal pôvodný termín do konca júna tohto
roku, najmä pre chýbajúcu elektrickú aj vodovodnú prípojku.
Poslanci Štefan Pčola, Anna Schlosserová a Pavol Gašper analyzovali
terajší i minulý stav, kedy jazdecký
areál chátral, ale po uzavretí zmluvy s novým majiteľom pred dvoma
rokmi sa Popradčania potešili, že
vybuduje verejnosti prístupný oddychový a relaxačný jazdecký areál. A.
Schlosserová uzavrela: „Popradčania
tam radi chodili, konali sa tam rôzne
akcie, ale neskôr areál upadal. Chceli
by sme sa vrátiť do zlatých čias a želala by som si, aby už najbližšie leto
fungoval ako má.“ Mesto Poprad totiž
pri odpredaji zaviazalo kupujúceho
okrem iného k tomu, aby sa v tomto
prostredí mohli konať niektoré mestské podujatia. P. Gašper bol za uplatnenie 10-tisícovej pokuty, keďže majiteľ nedodržal v stanovenom termíne
dobudovanie bufetu. Poslanci Miroslav Glevaňák, Beáta Sichrovská, Igor
Wzoš a Bohumil Košický boli však
iného názoru a zatiaľ mesto možnosť
uplatniť pokutu nevyužije. Poslanec
Slavomír Božoň podal pozmeňujúci
návrh so zaviazaním vlastníka, aby
bufet sprevádzkoval najneskôr do
konca mája 2018 a predĺžila sa mu

lehota poskytovať areál na mestské
akcie z pôvodných 10 na 15 rokov, čo
poslanci schválili.
Ďalej poslanci prerokovali návrh
na poskytnutie zimného štadióna
v Poprade pre účely ľadového hokeja
v súvislosti s prijatím prostriedkov z finančného príspevku zo štátneho rozpočtu za účelom rekonštrukcie zimného štadióna vrátane zabezpečenia
mechanizmov na úpravu ľadovej plochy štadióna v meste Poprad v sume 75
tisíc eur. Poslanec P. Gašper, ktorému
sa nezdali adekvátne podmienky poskytnutia príspevku pre mesto, podal
pozmeňujúci návrh. Spočíval v skrátení poskytnutia ZŠ v Poprade z 10
na 5 rokov pre účely ľadového hokeja,
znížení zo 100 na 20 hodín ročne pre
potreby štátnej športovej reprezentácie
v ľadovom hokeji a ponechanie v čase
od 1. augusta do 30. apríla denne od 6.
do 20. hod. zdarma 6 hodín na tréningy pre mládež domáceho hokejového
klubu. Poslanci schválili takto pozmenené uznesenie.
Poslanci sa zaoberali aj predĺžením
zmluvy o službách vo verejnom záuj-

me v mestskej hromadnej doprave so
spoločnosťou SAD Poprad. Schválili
jej predĺženie o 5 rokov, do 31. 12.
2024. Tomuto rozhodnutiu predchádzala väčšia rozprava, na začiatku
ktorej poslanci umožnili vystúpiť
Michalovi Čekelovi, predsedovi Odborového združenia Kovo pri SAD.
Informoval ich o technickom stave
vozidiel, ktorý je žalostný a kvôli ktorému môže skolabovať MHD v Poprade. Dopravca - SAD sa zaviazal
zabezpečiť obnovu vozového parku
zakúpením 5 nových autobusov v
hodnote 1,34 mil. eur, ako aj ďalšími
investíciami. Chce tým zvýšiť kvalitu
MHD a obnoviť vozový park. Viceprimátor I. Wzoš vysvetlil: „Po schválení predĺženia zmluvy môže SAD dať
do užívania v MHD nové autobusy.
Staré sú vo veľmi zlom stave a mesto
jednoducho potrebuje nový vozový
park. Našou snahou je dostať čo najviac ľudí z áut do verejnej dopravy,
pretože stav statickej a dynamickej
dopravy sa v našom meste blíži k istej
hranici a mesto musí začať v tomto
smere aktívne pôsobiť.“
(mar)

medovinu, ale aj o syry, či domáce
klobásky. Veľkému záujmu sa tešili
tiež stánky ponúkajúce občerstvenie, pretože vianočné trhy nie sú
len miestom na nákupy, ale hlavne
na stretávanie sa ľudí v tomto predvianočnom období. Vianočný punč,
varené víno, medovina, ale aj vône
grilovaných jedál sa niesli celým

námestím. Spestrením jarmoku bol
aj bohatý kultúrny program. V sobotu jarmok odštartoval dedinskou
zabíjačkou, popoludní deti spolu
so svojimi rodičmi vypustili Ježiškovi balóny so svojimi želaniami a
speváčka Marcela Laiferová zaspievali svoje nestarnúce hity, vianočné piesne a koledy.
(šif)

•
•

(Dokončenie zo str. 1)

Podľa predbežných odhadov navštívilo jarmok počas všetkých
troch dní viac ako 20-tisíc návštevníkov, ktorí aj tam mohli kúpiť
darčeky pod stromček. Najväčší
záujem však bol už tradične o domáce vianočne pečivo, oblátky,
ručne zdobené medovníky, med,
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Vianočné stromčeky potešia aj iných

Koncom minulého týždňa sa po
roku opäť podarilo rozžiariť námestie vianočnými stromčekmi,
ktoré zdobili žiaci popradských
škôl. Od organizátora získali sladké odmeny a rozhodli sa, že svoje
výtvory darujú tým, ktorí sa z nich
budú tešiť po celé sviatky.
„Bol to už tretí ročník a stromčeky
sú z roka na rok krajšie. Motivácia
detí je stále väčšia. V prvom ročníku sme zažili zaujímavú situáciu,
keď sme oznámili, že budú ocenené prvé tri najkrajšie stromčeky.
V hlasovaní sa spustila obrovská
kampaň. Niektorí však boli smutní
z toho, ako sa umiestnili a tak sme

RAKÚSKI skauti odovzdajú
•Betlehemské
svetlo zástupcom Slo-

venského skautingu na slávnostnej
ceremónii v sobotu 16. decembra
vo Viedni. Odpálený plamienok z
miesta narodenia Ježiša Krista sa
bude rozvážať vlakmi do všetkých
kútov Slovenska v sobotu 23. decembra. Tento rok ho tiež miestni
skauti vynesú na Lomnický štít.
VIANOČNÉ trhy s výrobkami
•ľudovo-umeleckej
tvorby sa budú

sa rozhodli, že to už súťaž nebude.
Ohodnotili sme každú školu a potvrdilo sa, že je to dobrý krok,“ uviedol
organizátor Ondrej Kavka z OZ
Pre mesto. „Školy majú súťaží príliš
veľa. Ak chcú urobiť dobrý skutok,
tak nech je to preto, že ho chcú urobiť. Takto deti urobili radosť sebe,
rodičom a obyvateľom Popradu. Do
zdobenia sa zapojilo trinásť škôl,“
pokračovala za spoluorganizátora
vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita
Pilárová a dodala: „Chceli sme aj
po minulé roky, aby stromčeky neskončili po trhoch na smetisku. Aj
z iniciatívy škôl vyšlo, že tento rok
poputujú stromčeky tam, kde urobia
radosť ľuďom, ktorí to potrebujú.
Rozhodli sa obdarovať denné cen-

trá, denné stacionáre, domovy dôchodcov, či nemocnice.“
(mav)

Mesto Poprad ako príslušný orgán územného plánovania a obstarávateľ oznamuje širokej verejnosti
- dotknutým fyzickým a právnickým osobám majúcim vlastnícke, iné práva a aktivity na území mesta
Poprad, v katastrálnych územiach Matejovce, Poprad,
Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami a Veľká, prerokovanie dokumentácie Zmena a doplnok 2017 územného plánu mesta Poprad.
Návrh Zmeny a doplnku 2017 ÚPN mesta Poprad rieši návrh zmeny využívania územia v jednotlivých lokalitách v rámci celého mesta.
S kompletnou dokumentáciou sa môžu občania oboznámiť na Mestskom úrade v Poprade, vo vestibule na prízemí

PRI Rainerovej chate postaví
•chatár
Peter Petras aj tento rok veľ-

na rekonštrukcii zimné•hoPRÁCE
štadióna v Kežmarku pokračujú.

S rekonštrukciou sa začalo v polovici septembra a práce by mali byť
hotové asi do júla budúceho roka.
Rekonštrukcia si vyžiada zhruba
3,6 milióna eur, zimný štadión s
kapacitou do tritisíc divákov by mal
dostať názov Aréna Kežmarok.

v pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 do 15.30, v stredu od
7. do 17. hod. a v piatok od 7.30 do 14. hod., na internetovej stránke mesta www.poprad.sk v časti samospráva zverejňovanie informácií - elektronická úradná tabuľa.
Mesto k návrhu zmeny a doplnku zvoláva aj verejné
prerokovanie s výkladom spracovateľa architekta Martina Balogu. Toto prerokovanie sa uskutoční vo štvrtok
14. decembra o 16. hod. vo veľkej zasadačke mestského
úradu.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 5. januára 2018. Pripomienky je potrebné doručiť na adresu: Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058
41 Poprad.				 (ppp)

Investície PES v budúcom roku
plánuje urobiť inštaláciu 13 domových odovzdávacích staníc s cieľom
zlepšiť kvalitu dodávky teplej úžitkovej vody, eliminovať straty tepla v
rozvodoch TÚV a znížiť mernú spotrebu TÚV na tomto okruhu. V pláne investícií PES je meranie energií
- zber dát kotolní MsÚ, VÚHA, FŠ,
Dom kultúry, sociálny odbor MsÚ a
Brokoffov dom, čím sa zníži energetická náročnosť týchto kotolní. Ďalej
plánuje PES zrealizovať na okruhu
kotolní PK1/III a PK2/III prepoj v
dĺžke 180 metrov s cieľom zvýšenia

konať od 15. do 17. decembra v Tatranskej Lomnici pred hotelom Lomnica. V piatok začnú o 16. hod. a potrvajú do 20. hod., v sobotu od 12. do
20. hod. a v nedeľu od 10. do 14. hod.

ký betlehem zo snehu. Medzitým sa
mu však podarilo vytvoriť viac ako
3,6 metra vysokého Mikuláša, rovnako zo snehu. Pri betleheme sa 6.
januára opäť uskutoční Trojkráľove
poludnie, v poradí už devätnáste.

Prerokovanie dokumentácie Zmena a doplnok 2017 ÚPN

Konateľ Popradskej energetickej
spoločnosti Pavol Kubičko oboznámil poslancov na minulom zasadaní MsZ s plánom investícií v
roku 2018.
PES plánuje realizovať na okruhu
kotolne Matejovce rekonštrukciu
vonkajších vykurovacích rozvodov
v dĺžke 362 metrov s cieľom znížiť
tepelné straty na rozvodoch. S rovnakým zámerom zrealizuje na okruhu kotolne K3/III rekonštrukciu
vonkajších vykurovacích rozvodov v
dĺžke 22 m. Na okruhu kotolne K3/V

Krátke správy

energetickej efektívnosti kotolní.
Celková investícia na budúci rok dosahuje sumu viac ako 679 tisíc eur.
Poslanci sa zaujímali o predbežné výsledky PES, ktoré sa ukazujú
dobré. Poslankyňa Beáta Sichrovská
konštatovala: „Mám úprimnú radosť,
lebo založenie Popradskej energetickej spoločnosti je jedna z najvýznamnejších vecí, ktoré Poprad urobil. Vykazuje zisk a bude ho reinvestovať do
obnovenia kotolní. Pokladám to za
najväčší úspech tohto vedenia mesta
aj poslancov.“		
(mar)

RÓMSKI študenti zo Súkromnej
•spojenej
školy Biela voda v Kežmar-

ku vyrobili pre prezidenta Andreja
Kisku darček. Pre jeho najmladšieho syna Martinka vyrobili detskú
kolísku, ktorú mu odovzdali začiatkom decembra priamo v Poprade.
dvesto rokoch sa na Spiš vrá•tiliPOvzácne
portréty. Postaral sa o to

potomok po majiteľoch hradu Ľubovňa v rokoch 1825 až 1880 Juraj
VI. Raisz Lublóváry, ktorý daroval
Ľubovnianskemu múzeu tri obrazy.
Ide o portréty významného spišského archivára Augustína Raisza, jeho
manželky Kataríny Praháry a spišského hodnostára Juraja II. Raizsa.
Vystavené by mali byť v budúcnosti
na hrade.
MIERA nezamestnanosti na Slo•vensku
v treťom kvartáli tohto roka

medziročne klesla o 1,5 percentuálneho bodu na 8 %. Počet nezamestnaných sa za júl až september tohto
roka medziročne znížil o 42,2 tisíca
na 220,2 tisíca osôb. Za tri kvartály tohto roka nezamestnanosť na
Slovensku v porovnaní s rovnakým
obdobím vlaňajška klesla o 15,9 %
na 227,7 tisíca osôb a miera nezamestnanosti sa znížila o 1,5 percentuálneho bodu na 8,30 %.
(ppš)
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Využívajú dažďovú vodu vo svojich záhradách

Mesto Poprad v spolupráci s občianskymi združeniami Ľudia a
voda, Zaujímam sa a Horec-Tatry
vyhlásilo v apríli 2017 súťaž Dažďová záhrada roka.
Záštitu nad súťažou prevzal Pavol
Gašper, poslanec popradského mestského zastupiteľstva. Minulý týždeň

Pozvánky

odovzdal súťažiacim ceny, ktoré venoval sponzor - veľká predajňa stavebných materiálov, nástrojov a náradia
pre majstrov. „Hlavným zmyslom súťaže bolo spropagovať význam zachytávania a využívania dažďovej vody
miesto jej odkanalizovania. Úžitok
takejto vody je mnohostranný, čo sa
ukázalo aj v prípade Milana Škovieru a Miroslava
Gordiaka z Popradu, ktorí
získali ceny za svoje dažďové záhradky,“ uviedol
P. Gašper. O súťaž sa zaujímalo veľké množstvo
záhradkárov v okrese.
Možnosť zapojiť sa však
nevyužili, hoci mnohí z
nich v podstate dažďovú
záhradu dlhé roky majú,
len ju takto nenazývajú.

lia Girgoškovci v galérie ÚĽUV v Tatranskej Lomnici.
V sobotu 16. decembra o 17. hod.
bude mať koncert v Aréne Poprade ľudová hudba Kollárovci.
ČESKÁ speváčka Helena Vondráčková vystúpi v nedeľu 17. decembra o 18.
hod. v Dome kultúry v Batizovciach.
VIANOČNÝ koncert Zuzany Smatanovej sa uskutoční vo štvrtok 21.
decembra o 19.30 hod. v Dome kultúry vo Svite.		
(ppš)

SVETLANA Rymarenko a Juraj •
•Zaujec
vystúpia v piatok 15. decembra o 18. hod. na vianočnom koncerte v hoteli Lomnica v Tatranskej •
Lomnici.
neodmysliteľne pat•ria MEDOVNÍKY
k slovenským Vianociam. Ich zdo- •
benie cukrovou polevou sa traduje od
konca 19. str. V piatok 15. decembra od
13. do 15. hod. ich budú zdobiť manže-

PP-7

Zachytávajú dažďovú vodu a využívajú ju pri záhradkárčení. Práve takto ju
zužitkováva aj Milan Škoviera (na foto
vpravo), ktorý dažďovú vodu z polovice strechy svojho aj susedovho domu
používa na pestovanie plodín v záhrade a v skleníku. Povedal: „Je oveľa lepšie, keď sa používa táto mäkká dažďová
voda, než tá z vodovodu.“
Fabián Gordiak (na foto vľavo), ktorý prišiel prevziať cenu za svojho syna
Miroslava, zhrnul: „Dažďová voda zo
všetkých striech - sedlovej, dvoch garáží, prístreškov a altánku, je odvedená
do jazierka, nádrže z umelej hmoty a
podzemnej nádrže. Je teda zachytená
na sto percent.“ Rodina Gordiakovcov
zistila, že pri veľkých búrkach či prietržiach mračien ich vytápala práve
voda zo severnej strechy. Jej zachytávaním na svojom pozemku problém

vytápania vyriešili a všetka voda zostáva zvedená do jazierka a nádrží. F.
Gordiak ešte doplnil: „Nielenže som
vyriešil problém s vytápaním, šetrím
peniaze za zrážkovú vodu neodvedenú do kanalizácie, ale mám i radosť
zo svojej záhrady. Na jar na jazierko
dokonca prišli kačky a vodu z neho využíva aj množstvo vtáctva.“
(mar)

Majster Ivan zachoval podobu starej Veľkej

Sudičky dali Ondrejovi Ivanovi z
Veľkej do kolísky veľké nadanie. Ešte
bol len chlapec a prejavil sa u neho
výtvarný talent. Cesta za umením
nebola pre neho ľahká, ale napokon
sa mu podarilo v roku 1952 ako jednému z prvých absolventov odboru
reštaurátorstvo vyštudovať Akadémiu výtvarných umení v Prahe.
V tom istom roku patril k zakladateľom Zväzu slovenských výtvarných
umelcov a pomáhal pri vzniku Slovenskej národnej galérie, kde pracoval
ako reštaurátor. Odtiaľ prešiel do Východoslovenskej galérie v Košiciach a
v roku 1965 do Galérie P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši, kde pôsobil až
do dôchodku.
Pri reštaurátorstve dokonale spoznal
prácu starých majstrov a odtiaľ už bol
len krôčik k jeho vlastnej tvorbe. Za
svoj 91-ročný život namaľoval vyše tisíc
obrazov, kresieb a akvarelov. Zo svojich
diel vybral niektoré do stálej expozície
Zo starej Veľkej, ktorú otvorili minulý
štvrtok v Galérii Scherfelov dom v tejto mestskej časti. Kurátor výstavy Ján
Simkanič okrem iného povedal: „Na
budúci rok oslávime 750. výročie prvej
písomnej zmienky o Veľkej. Nechceme si
túto udalosť uctiť jednorazovo, ale spájať
ju i s osobnosťami, ľuďmi, pretože dejiny

robia práve ľudia. Medzi také pozoruhodné a vzácne osobnosti Veľkej patrí
majster Ondrej Ivan. Našli sme pochopenie u neho aj jeho detí a zrodila sa myšlienka stálej expozície. Témou sú obrázky zo starej Veľkej, pretože takú podobu
Veľkej už takmer nikto nepozná. Sme
radi, že sa zachovala aj v umeleckom
podaní a ešte od nášho rodáka, nielen
na starých pohľadniciach a fotografiách.
Sme hrdí, že dielo majstra Ivana môžeme natrvalo osadiť vo Veľkej. Tak ako
má napríklad Ružomerok Fullu, Košice
Jakobyho, všetci Popradčania budú mať
akademického maliara Ondreja Ivana.“
Predseda Klubu Veličanov Milan
Hámor O. Ivana pozná dlhé roky a vyzdvihol: „Spoznal som človeka, ktorý je
veľkým vlastencom, miluje svoj národ,
svoj kraj, hlavne Spiš a Liptov, miluje svoju rodnú Veľkú a svoju rodinu.“
Majster O. Ivan prišiel na otvorenie
osobne v sprievode svojich najbližších.
Prezradil, že sa mu už trasú ruky, tak
už veľmi nemaľuje. Bol dojatý, že si ho
Veľčania takto uctili, lebo ich má rád
a váži si ich. Podotkol: „Som rád, že
máte radi výtvarné umenie a takto zostane zdokumentované aj moje dielo.“
Otvorenie expozície sprevádzala aj
výstava Karla Tomana a jeho kúzelnej krajiny spod Tatier.
(mar)
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MsZ prerokovalo a schválilo aj spolufinancovanie združenej investície stavby okružných križovatiek štátnej cesty
I/66 - III/3075 a cesty III/3075
s miestnou komunikáciou na
sídlisku Juh v blízkosti Kauflandu. Investorom stavby,
ktorá prispeje ku skvalitneniu
a odľahčeniu dopravnej situácie nielen v tejto lokalite, ale
celkovo v meste, je spoločnosť
Slovnaft. Mesto by vstúpilo do
financovania s maximálnou
sumou 400 tisíc eur, pričom
celková cena realizácie stavby
je 1,150 mil. eur.
Bez diskusie MsZ schválilo VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Poprad. Podľa VZN
sa na používanie pyrotechnických výrobkov vzťahuje zákaz
počas celého roka s výnimkou
od 18. hod. 31. decembra do
4. hod. 1. januára a takisto z
13. na 14. januára (v čase pravoslávnych sviatkov), podujatí povolených a organizovaných mestom Poprad, kde je
používanie pyrotechnických
výrobkov súčasťou podujatia a na svadby a iné rodinné
oslavy organizované na území mesta v deň ich konania
v čase do 22. hod, pričom túto
výnimku môže mesto Poprad
povoliť na základe písomnej
žiadosti.
Poslanci prerokovali aj
návrhy Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad,
ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadení, ktoré
sú zriadené na území mesta a
návrh VZN, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov
alebo nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.
(mar)

•

•
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Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet ...
(Dokončenie zo str. 1)

Po rozprave poslanci rozpočet jednomyseľne schválili
s pozmeňujúcim návrhom
viceprimátora Igora Wzoša.
Týkal sa aplikácie zákona č.
358/2015 o štátnej pomoci.
„Princípom tohto zákona je ochraňovať obchodnú
súťaž, aby štát, mesto alebo
akýkoľvek verejný subjekt
nevstupoval či neovplyvňoval túto súťaž zvýhodnením
niektorých účastníkov. Tento
zákon istým spôsobom obme-

Druhý decembrový pondelok navštívil primátor mesta Poprad Jozef Švagerko
sídlo Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove.
Stretol sa s generálnym tajomníkom SSP
Ľudomírom Molitorisom a zavítal tiež do
redakcie jediného slovenského mesačníka
v Poľsku - Života. Pri tejto príležitosti vyžreboval za prítomnosti konzula Adriána
Kromku a šéfredaktorky Agáty Jendžejčíkovej výhercov súťaže Spoznajte slovenské
mestá, ktorú organizoval spomínaný časopis v spolupráci s generálnym konzulátom
SR v Krakove a mestom Poprad. V piatich
číslach sa jeho čitatelia dozvedeli rôzne zaujímavosti o minulosti i súčasnosti Popradu a
zaslaním odpovedí na dané otázky sa mohli
zúčastniť súťaže o ceny, ktoré im budú Poprad nielen pripomínať, ale im aj umožnia

UTOROK 5. decembra
•večerV boli
hliadky MsP Poprad

vyslané na Francisciho ulicu
k asistencii posádke sanitky
Záchrannej zdravotnej služby,
ktorá bola na miesto vyslaná
kvôli ošetreniu maloletej dievčiny pod vplyvom alkoholu.
Mestskí policajti na mieste
zistili dve maloleté Popradčanky, pričom u 12-ročnej sa
prítomnosť alkoholu nepotvrdila, ale u 14-ročného dievčaťa bola vykonanou dychovou
skúškou zistená prítomnosť
alkoholu, keď nafúkala 0,47
mg/l. Druhá hliadka v tom
čase zistila, že ďalšie 13-ročné
maloleté dievča z Huncoviec
bolo sanitkou prevezené do
nemocnice, kde bolo hospitalizované z dôvodu nadmerného požitia alkoholických
nápojov.
VO ŠTVRTOK 7. decembra popoludní bola hliadka MsP Poprad vyslaná do
predajne potravín na Ulici
Popradskej brigády, kde bola
osoba prichytená pri krádeži
tovaru. Podozrivý muž bol
hliadkou predvedený za účelom zistenia totožnosti, keďže
svoju totožnosť nevedel preukázať. Priestupku sa dopustil
17-ročný muž zo Štrby. Za
uvedený skutok mu bola uložená bloková pokuta.
V PIATOK 8. decembra
podvečer riešili mestskí policajti oznam pracovníkov SBS
v nákupnom centre na Ulici J.
Wolkera, kde jeden zo zákazníkov poškodil tovar, keď na
predajnej ploche použil značnú časť spotrebiteľského balenia deodorantu. Tovar si však
nekúpil, ale po použití ho vrátil
späť do regálu. Za poškodenie
odmietol zaplatiť. Poškodením
tovaru sa 29-ročný muž z Popradu dopustil priestupku proti majetku, za ktorý mu bola
uložená bloková pokuta.
V SOBOTU 9. decembra
večer bolo na telefónne číslo 159 oznámené, že na Ulici
Hlavnej v Matejovciach v potoku leží muž. Mestskí policajti na mieste zistili, že muža sa
z potoka neúspešne pokúšali
vytiahnuť dvaja okoloidúci.
Hliadka MsP Poprad 40-ročného muža z Matejoviec z potoka
vytiahla a keďže bol silno podchladený, do príchodu sanitky,
ho prikryla. Podchladený muž
bol vo vážnom stave prevezený
sanitkou do nemocnice. (msp)

•

vychutnať si atmosféru tohto jedinečného
severospišského mesta.
(mag)

Parkovanie v centre Popradu bude •
viac ako tri týždne zadarmo

Od 15. decembra vstupuje
do platnosti úprava parkovacieho režimu v centre mesta
Poprad. Samospráva opäť
vychádza v ústrety návštevníkom centra mesta, ktorí tak
od tohto dátumu budú môcť
po celý deň parkovať na mestských parkoviskách bez poplatkov. „Verejnosť bude mať
k dispozícii celkovo takmer
1000 parkovacích miest.

MINULÝ týždeň v stredu boli
popradskí leteckí záchranári napoludnie požiadaní o súčinnosť pri
záchrannej akcii turistu, ktorého
v oblasti sedla Malý Závrat zasypala
lavína. Vrtuľník na miesto prepravil
záchranára a troch psovodov, ktorí
sa pridali k ďalším horským záchranárom. Po krátkom čase však od nich
prišla smutná správa, že sa zasypaného turistu síce podarilo nájsť, no nejavil už žiadne známky života.
VRTUĽNÍKOVÁ
záchranná

•

univerzitu.“ V januári sa k
tejto otázke poslanci vrátia.
Takisto sa stretnú aj k rozdeleniu - prebratiu zvyšných
kapitálových výdavkov a dohodnú sa, na aké investičné
aktivity pôjdu. Viceprimátor
má ambíciu dostať medzi
ne nové kúpalisko pre Popradčanov v lokalite Juh IV,
aby mali občania možnosť
kvalitnejšieho a cenovo dostupného relaxu. Podrobný rozpočet je uverejnený
na www.poprad.sk.
(mar)

Slováci v Poľsku spoznávali Poprad v časopise

Leteckí záchranári

•

dzuje výdavky štátu alebo verejnej správy do obchodných
spoločností. Aplikácia tohto
zákona na Slovensku ešte nie
je zavedená, preto si počkáme
na právne stanovisko. Tento
fakt však nebránil schváleniu
rozpočtu, s tým, že v číselnom
vyjadrení zostal zachovaný,
iba boli z neho vypustené
mestské spoločnosti s ručením
obmedzeným ako je Televízia
Poprad, Pohrebno-cintorínske služby a HK Poprad a zároveň dotácia pre Katolícku

Týždeň
s mestskou políciou

Mimo prevádzky budú v tomto vianočnom období rampy
na parkoviskách s bezobslužným rampovým systémom
ako aj parkovacie automaty,“
uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií
(SMK) v Poprade. O špeciálnom režime na parkoviskách
v správe SMK budú informovať nálepky v trojjazyčnej
textovej mutácii umiestnené

zdravotná služba ATE z Popradu dostala v nedeľu dopoludnia výzvu na
pomoc do Bachledovej doliny, kde
vypadol 50-ročný muž zo sedačkovej
lanovky. Na pomoc sa mu pozemne
vybrali členovia Tatranskej horskej
služby - dobrovoľný zbor, ktorý ho
po primárnom ošetrení priviezli
k záchranárskemu vrtuľníku. Zranený muž bol pri vedomí a pádom
utrpel úraz chrbtice a hrudníka. Počas návratu na základňu prišla ďalšia
výzva o pomoc. Tentokrát išlo o horolezca, ktorý vypadol zo steny pod
Skokom v Mlynickej doline. Pádom

na parkovacích automatoch.
Parkoviská budú opäť spoplatnené v štandardnom režime od 8.1.2018.
Špeciálny režim na mestských parkoviskách je ústretovým krokom voči domácim i návštevníkom, ktorí
budú na Námestie sv. Egídia
prichádzať na rôzne podujatia festivalu POPRADSKÉ
VIANOCE 2017.
(mag)

•

z výšky približne dvoch metrov si poranil
obe dolné končatiny v oblasti členkov. Počas
medzipristátia na Štrbskom Plese ho lekárka ošetrila a následne bol letecky prevezený do popradskej nemocnice.
(zuh)
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Polícia hľadá

V decembri si pripomíname

Popradskí kriminalisti vyšetrujú
lúpež v popradskej herni na Tatranskom námestí, ku ktorej došlo
ešte v októbri.
Doposiaľ nestotožnený muž prešiel za barový pult, za ktorým v tom
čase stála zamestnankyňa herne, pričom v ruke držal kľúč v tvare písmena L, namieril ho na pracovníčku a
požadoval od nej vydanie 1 000 eur,
čo odmietla. Svoju požiadavku pod
hrozbou ublíženia na zdraví zopakoval. Žena v obave o svoj život a zdravie mu dala 1 595 eur. Vyšetrovateľ
v danej veci vedie trestné stíhanie
pre zločin lúpeže.
Páchateľa počas lúpežného prepadnutia nasnímali viaceré kamery
umiestnené v interiéry herne, dopo-

siaľ sa ho však nepodarilo stotožniť.
Podozrivým z lúpeže je muž vysoký do 180 cm, silnejšej postavy, má
tmavé vlasy s výraznými kútmi.
Polícia vyzýva verejnosť, aby v prípade, že niekto spoznal muža na záberoch, nech kontaktuje odbor kriminálnej polície OR PZ v Poprade
alebo najbližší policajný útvar, prípadne aby sa ozval na známom telefónnom čísle 158.		
(ppp)

PAVLA
GYÖRIHO
z Popradu. Na 46-ročného Pavla Győriho vydal
Okresný súd v Liptovskom Mikuláši príkaz na
zatknutie pre prečin podvodu. Menovaný sa v mieste bydliska nezdržiava
a jeho pobyt nie je známy. Menovaný je
vysoký asi 190 cm, veľkej zavalitej postavy, má svetlomodré oči a čierne vlasy.

VIERU VALOSOVÚ
z Popradu. Na 34-ročnú Vieru Valosovú vydal Okresný súd Košice
I príkaz na zatknutie
pre prečin sprenevery. Menovaná sa v mieste bydliska nezdržiava
a jej pobyt nie je známy. Menovaná je vysoká 172 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči a čierne vlasy.

Akékoľvek poznatky k hľadaným osobám môže verejnosť oznámiť na oddelení pátrania OR PZ Poprad, na t. č. 0961 89 3371, resp. na linku 158.

100 rokov od narodenia vodiča,
futbalistu, hokejového brankára
a rozhodcu Antona BABONYHO
(*20. 12. 1917 Stráže - †17. 2. 1972
Poprad).
Základnú ľudovú školu absolvoval
v Strážach, v Poprade a vyučil sa za
autoelektrotechnika. V Poprade pracoval na colnom úrade, v pivovare
a v Tatravagónke ako vodič z povolania. Bol ocenený za najazdených vyše
1 000 000 km bez nehody. Zúčastnil
sa SNP a bol väznený.
Aktívne športoval, učaroval mu
najmä futbal, ale i hokej, kde sa
uplatnil na poste brankára. V sezóne 1943/1944 na turnaji v Bratislave
jeho výkon kvalifikovala domáca
i rakúska tlač, ako vynikajúci. V hokeji pôsobil i ako rozhodca. Svoje
poznatky publikoval v miestnej tlači. Za pracovnú a športovú aktivitu
bol ocenený niekoľkými vyznamenaniami.
150 rokov od narodenia kňaza
Jána ODROBINU (*4. 12. 1867 Veľký Slavkov).
Ordinovaný bol v Bratislave 1. januára 1891. Pôsobil ako rímskokatolícky kňaz vo Veličnej, v Čmihovej,
v Kubachoch (1892), v Spišskej Belej,
v Majerke a v Matejovciach v rokoch
1908/1909 – 1946.

70 rokov od úmrtia lekára, zakladateľa nemocnice Dr. Augustína
SZÁSZA (*24. 12. 1859 Spišské Vlachy - †28. 12. 1947 Spišská Sobota).
Manželka Berta, rod. Scholtzová
(*1. 9. 1870 - †13. 12. 1920) z Matejoviec o ktorej ľudia hovorili, že
„bola anjelom strážnym pre ranených v nemocnici Červeného kríža“.
Mal troch synov, z ktorých MUDr.
Emil Szász (*1890 - †1973) pôsobil ako lekár v Starom Smokovci,
do ktorého prišiel v roku 1918 (iný
prameň uvádza, že sa narodil v roku
1889). Tu pracoval v Tatra Sanatóriu. Ich dcérou bola Lenka Janka
Mariška Gattingerová.
Promoval 25. 1. 1885 v Budapešti. Do Popradu prišiel v roku 1886.
Organizoval početné dobročinné
akcie a daroval vlastný majetok, aby
týmto spôsobom sústredil finančné
prostriedky na založenie nemocnice
v Spišskej Sobote. V roku 1901 zakúpil prízemný domček, v ktorom

umiestnil 6 postelí. Tatra nemocnica
bola otvorená 10. 12. 1911. Pôsobil tu
až do svojej smrti.
V roku 1919 prispel ako člen Spišskosobotskej spoločnosti k zavedeniu elektrického vedenia v Spišskej
Sobote. Pôsobil ako župný zástupca
pre verejnosť, aktívne zastával množstvo úradných a čestných miest. Inicioval založenie Spolku Československého Červeného kríža v Spišskej
Sobote, ktorého bol najskôr riadnym
a neskôr čestným predsedom. Zasadzoval sa o rozvoj verejného liečiteľstva, veľmi aktívne sa zapájal do
boja proti tuberkulóze. Zapájal sa
do činnosti Karpatského spolku, do
záchrannej služby a do všeobecnej
zdravotníckej starostlivosti vo Vysokých Tatrách. Od roku 1888 účinkoval veľmi aktívne v Spolku spišských
lekárov a lekárnikov, kde od roku
1905 zastával funkciu tajomníka.
V rokoch 1922 - 1930 sa stal jeho
predsedom. Neskôr pracoval ako
zapisovateľ Penzijného ústavu pre
siroty a pozostalých členov spolku
(od roku 1909). Podieľal sa na vydávaní ročenky spolku A SZEPESI ORVOS - GYÓGYSZERÉSZ - EGYLET,
v ktorej publikoval okrem nekrológov svojich kolegov, odborné články týkajúce sa ženských a pľúcnych
chorôb, vrátane tuberkulózy. Počas
veľmi aktívnej práce spolku sa stretával s mnohými lekárskymi kapacitami, medzi inými napr. s MUDr.
Vojtechom Alexandrom.
V roku 1940 narazil na odpor nemeckej vládnej moci. Jeho pričinením sa nepodarilo získať funkcionárom Deutsch Partei v Spišskej Sobote
vlastníctvo nemocnice, ktorá bola
majetkom Československého Červeného kríža. 2. októbra 1944 odišiel
kvôli vojnovým udalostiam ku synovi do Maďarska.
V Spišskej Sobote bol mimoriadne obľúbeným vo všetkých vrstvách
obyvateľov. V roku 1935 ho schválilo zastupiteľstvo za čestného občana
Spišskej Soboty a bola mu odhalená pamätná tabuľa s podnapisom
- Dobrodincovi chorých. Zuzana
Kollárová
Upresnenie: V Biografickom slovníku osobností mesta Poprad v novembri má byť pri Alfrédovi Raabovi správne, že bol veliteľom hasičov
v rokoch 1921 - 1938 do svojej smrti.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.“
Martin Luther King

MANŽELSTVO UZAVRELI

Dnes 13. decembra má meniny Lucia, zajtra 14. decembra Branislava, Bronislava, v piatok 15. decembra Ivica, v sobotu 16. decembra Albína, v nedeľu 17. decembra Kornélia, v pondelok 18.
decembra Sláva a v utorok 19. decembra Judita.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Ionom Blabunom,
88-ročným

Vo štvrtok 7. decembra 2017
vo Veľkej s
V sobotu 9. decembra 2017
vo Veľkej s

Mgr. Miroslavom Brecikom,
30-ročným

V pondelok 11. decembra 2017
vo Veľkej s

Petrom Pirschelom,
68-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 13. decembra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Milanom Martinkom,
70-ročným

V stredu 13. decembra 2017
o 14. hod. v Matejovciach so

Štefanom Hudáčekom,
76-ročným

Vo štvrtok 14. decembra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Evou Labusovou,
76-ročnou

V piatok 15. decembra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Alžbetou Kalafutovou,
84-ročnou

V piatok 15. decembra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Martou Dolákovou,
79-ročnou

Cenník inzercie
v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez
DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼
strany 60 €, pri ostatných
rozmeroch za 1 cm2 0,60 €.
Zľavy pri 3-4 opakovaniach
8 %, pri 5-9 opakovaniach 15
%, od 10 a viac opakovaní 18
%. Príplatok za plnofarebnú
inzerciu 30 %. Pri riadkovej
podnikateľskej inzercii je
0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do
desať slov. Spojky a predložky
sa nepočítajú. Za rámček sa
pripláca 3 €.

Pension
SABATO

v Poprade
-Spišskej Sobote

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

Program kina CINEMAX Poprad
Od 14. decembra do 20. decembra

Star Wars: Poslední Jediovia 3D: o 14.20 hod. (hrá sa
len víkend) a o 20.40 hod.,
Paddington 2: o 13.40 hod.
(hrá sa len cez víkend),
o 15.10 hod. (nehrá sa cez
víkend), Star Wars: Poslední Jediovia 2D: o 16.20
hod., o 17.30 hod. a o 19.40
hod., Predpremiéra - Fer-

dinand 2: o 14. hod. (hrá
sa len cez víkend), Tri želania: o 16. hod., Ocko je
doma 2: o 18.20 hod. (nehrá sa 19.12.), Artmax filmy - Zabitie posvätného
jeleňa: o 18.10 hod. (hrá
sa 19.12.), Madam slúžka: o 20.30 hod. Viac na
www.cine-max.sk
(ppp)

Kultúrny program mesta Poprad

Streda 13. december o 18.
hod. / OC MAX
SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY
Tri koledy v rovnaký čas príďte si zaspievať!

Piatok 15. december o 17.
hod. / Kostol sv. Egídia
STRIEBORNÁ
VIANOČNÁ ZVESŤ
A capella inšpirácie / Rusko
Vstupné: dobrovoľné
Nedeľa 17. december o 10.
hod./divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
VIANOČNÁ ROZPRÁVKA
Portál Prešov
Veselý príbeh s pesničkami o
skoro stratených Vianociach.
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 17. december o 11.
hod. / Divotvorná scéna
Domu kultúry v Poprade
MALÁ DETSKÁ BURZA
HRAČIEK A
ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH
Vstup voľný.

Nedeľa 17. december o 15.
hod. / Evanjelický a.v. kostol,
Poprad - Veľká
POSOLSTVO
VIANOC 2017
XX. vianočný koncert. Hosť
koncertu - operná diva S.
Godarská z Popradu, v klavírnom sprievode A. Hedara.
Vstupné: dobrovoľné.
Nedeľa 17. december o 18.
hod. / Námestie sv. Egídia
III. ADVENTNÝ
KONCERT

Aj Poprad bude spievať koledy
V rôznych slovenských
mestách sa dnes 13. decembra uskutoční adventné podujatie Slovensko
spieva koledy. Zapojí sa aj
Poprad. O 18. hod. v OC
MAX si môže ktokoľvek
prísť spoločne s popradskými folklórnymi súbormi

zaspievať tri koledy - Narodil sa Kristus pán, Nesiem
vám noviny a Búvaj dieťa
krásne. Spievať budú napríklad aj u našich susedov vo
Vysokých Tatrách v parku v
Tatranskej Lomnici i v Spišskej Novej Vsi pred Provinčným domom.
(ppp)

DH Popradčanka

Nedeľa 17. december o 18.
hod. / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
VIANOČNÝ KONCERT
M. ČÍROVÁ
a R. OPATOVSKÝ
Predaj vstupeniek: kníhkupectvo Christiania 052/77 22
944
Bell Canto Poprad 0903 966
327.
Utorok 19. december o 18.
hod./divadelná sála DK Popradské
VIANOČNÍ ŠKRIATKOVIA
ALEBO VIANOCE
SÚ VÁŽNA VEC
Program hudby, slova a tanca
žiakov ZUŠ na Štefánikovej
ulici v Poprade. Vstup voľný.

Agentúra Bell Canto upozorňuje, že Vianočný koncert
Márie Čírovej a Roba Opatovského sa uskutoční v nedeľu 17. decembra o 18. hod.
v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade. Nedopatrením sa v bulletine Popradské
Vianoce vyskytla chyba v hodine koncertu - správne je o
spomínanej 18. (nie 19.) hod.

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 13. decembra - Adus, vo štvrtok 14.
decembra - Zlatý had, v piatok 15. decembra - Medovka - Poliklinika Alexandra,
v sobotu 16. decembra - Ekolekáreň - OC
Forum, v nedeľu 17. decembra - Corrib,
v pondelok 18. decembra - Schneider - OC
Virma a v utorok 19. decembra - Dr. Max OC Max.
Adus: Mnoheľova ul. 2, Zlatý had: Novomeské-

ho 3918, Medovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., Ekolekáreň: OC Forum, Nám. sv.
Egídia, Corrib: Levočská 26A, Schneider:
OC Virma, Suchoňova ul. 4, Dr. Max: OC
Max: Dlhé hony 1.
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
Zvážte si, čo
vám stojí za
to byť s nejakou osobou, ktorá vás
stále manipuluje.

Nezapájajte
sa do zbytočných diskusií na pracovisku,
ktoré nevedú nikam.

Veľmi príjemný týždeň pre vzťahy, ale v práci bude
veľa stresov a časovej tiesne.

Vaša precíznosť sa
vám vyplatí. Predídete chybe,
ktorá by na vás mala nepriaznivý
dopad.

Budete niečo dôležité
zvažovať. Rozhodnite sa tak, aby
vám zostalo viac času pre svoju
rodinu.

Dozviete sa
nejaké novinky, ktoré ovplyvnia váš život.
V dôvere k ľuďom buďte opatrnejší.

Niekomu
budete niečo vyčítať, ale zbytočne. Chybu
si neprizná a ešte sa zhoršia vaše
vzťahy.

Pr i a z n iv ý
týždeň na
nové podnikateľské aktivity, ale
podpisy dokumentov nechajte
radšej až na nový rok.

Pokojné obdobie potrvá až do Vianoc. Veľa potešenia
vám pripravia mladšie osoby.

Vyhnite sa
predvianočnému zhonu. Nakúpte darčeky už teraz, lebo neskôr na to
nebude čas.

To, čo sa
vám zdalo
byť náročné, zvládnete „ľavou
zadnou“. Bude to však hektický
týždeň.

St ret nut i a
s
priateľmi a rodinou vás nabijú novou
energiou. Budete mať z niečoho
radosť.
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Mesto Poprad,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

KINO TATRAN
13. decembra o 19. hod.
WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ
KINO: KOLUMBIA SK, dokument, 150 min., slovenská verzia,
MP12
O zákutiach Kolumbie bude reč
na ďalšom pokračovaní Whiskyho cestovateľského kina. Vstupné:
5 €, predaj len na mieste, vstup
zozadu
14. decembra o 19. hod. - ZÁZRAKY Z NEBA - ADVENTNÝ
FESTIVAL UVER V ZÁZRAK
USA, dráma, 109 min., titulky,
MP12
Príbeh vážne chorého dievčatka,
ktoré po páde zo stromu nielenže
prežilo, ale sa aj zázračne uzdravilo. Vstupné: 3 €
15. decembra o 19. hod. - BARS
DOBRÝ FILM (FILM UVEDÚ
TVORCOVIA) SK, dokumentárny, 90 min., slovenská verzia,
MP12
Príbeh fenoménu jedného mesta- Prešov, ktorého muzikanti
zásadne ovplyvnili slovenskú hudobnú scénu (IMT Smile, Chiki
Liki Tu-A, Komajota, Heľenine
Oči, Knechtová, Lipa, Nagy, Koščová...) Vstupné: 4 € / 2 € s preukazom FK
16. decembra o 16. hod.
„BOCIAN“ RIŠKO
DE / NO / BE / LU, animovaný /
komédia, 84 min., dabing, MP
Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o
vrabcovi, ktorý nielen žije ako bocian, ale si to o sebe aj myslí.
Vstupné: 2€
16. a 17. decembra o 19. hod.
STARS WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
USA, akčný / dobrodružný / sci-fi,
152 min., titulky, MP12
Rey, hrdinka filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu odhaľujú pradávnu
záhadu Sily a tajomstvá minulosti
rádu Jediov. Vstupné: 5€
17. decembra o 16. hod.
ESÁ Z PRALESA
FR, animovaný / rodinný, 97 min.,
dabing, MP7
Partia zvieratiek nazývaná Esá
z pralesa sa snaží udržiavať v
džungli poriadok a spravodlivosť.
Vstupné: 2€
18. decembra o 13.30 hod.
ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR- PRE SENIOROV CZ /
SK / PL, tragikomédia, 115 min.,
slovenská verzia, MP12 Príbeh
holiča, ktorého oholili. Druhý diel
Záhradníctva sa odohráva na pozadí revolučných udalostí v rokoch
1947-1953. Vstupné: 2€
18. decembra o 19. hod. - KÝM
NÁS SVADBA NEROZDELÍ
FR, komédia, 115 min., titulky,
MP12, FK
Komédia od režisérov filmu Nedotknuteľní poteší každého škodoradostného diváka. Vstupné:
4€/ 2€ s preukazom FK

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej

správy športových zariadení
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou,
Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa • prax v oblasti správy športových
zariadení výhodou • riadiace a organizačné schopnosti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie: písomná
prihláška na výberové konanie • profesijný štrukturovaný životopis
s uvedením telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní • 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.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z.
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov • absolvovanie
prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 29.
decembra 2017 do 12.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.
052/7167291. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - šport“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich
poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.				
PP-130

Iné požiadavky: ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • bezúhonnosť • osobnostné a morálne predpoklady pre
výkon riadiacej funkcie • riadiace, komunikačné a organizačné
schopnosti • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť • práca s PC.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profesijný životopis
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
• potvrdenie o pedagogickej činnosti • písomné referencie z predchádzajúcej praxe • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej
spôsobilosti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(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
Hľadáme skúseného vodiča dodávky, ktorý bude
manuálne zručný (montér
vzduchotechniky). Požadujeme min. 1 rok praxe, ako
montér, aj ako vodič, spoľahlivosť, precíznosť, lojálnosť
a ochotu pracovať aj mimo
Poprad. Inf.: č. t. 052/778 19
55.
107/17-R

Inzercia
• Predám tatranský ob- •

klad 2,9 €/m2, leštený,
zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu
- dyle na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
3/17-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 Veľ- •
kej, v Spišskej 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
Kúpim akékoľvek parožie. Inf.: č. t. 0904
834 937.			 13/17-K

•

•

• 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

•

•
•

Uzávierka prihlášok: 21. december 2017. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ
Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu, Nábrežie
Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad.
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním. PP-135
Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície:

údržbár - samostatný elektrotechnik
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie • odborná spôsobilosť podľa § 22
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. • prax v uvedenom odbore výhodou • bezúhonnosť • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie: písomná prihláška do výberového konania • overené doklady o
dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti • štruktúrovaný
životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 21. decembra 2017 do 15.00 hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“ posielajte
na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú
spĺňať požadované podmienky.		
PP-129
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Galériu opäť opanovali anjeli
V Tatranskej galérii v Poprade vyhodnotili minulú stredu 8. ročník
výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Prišlo do nej 1094 prác z vyše 264 škôl z
celého Slovenska a z najlepších prác
usporiadali výstavu Anjeličkovo,
ktorá v priestoroch Art Klubu TG
potrvá do 30. januára 2018.
V kategórii materských škôl 1.
miesto obsadili Lilien Šimková, Miška Kapolková a Tamarka Boržecká z
MŠ Tranovského, Poprad-Veľká (na
foto vľavo hore cenu preberá Bibiá-

na Repašská za túto MŠ, vpravo hore
deti z MŠ Tajovského, ktoré získali
3. miesto za Mesto Anjelikov) a ďalšie dve 1. miesta získali súťažiace zo
SMŠ Elba, Prešov. Cenu za kolekciu
dostali 4 MŠ, z Popradu MŠ Tajovského Poprad - Sonja Fabiánová a
Sára Harabinová, a MŠ Lidická z
Matejoviec - Diana Krúllová a Marko Konfal (na foto dole). Za kolektívnu prácu boli ocenené MŠ Tajovského a SMŠ Stella Poprad.
V kategórii ZŠ I. stupeň prvé
miesto získali Lilianka Bernáthová,
Thomas Angelovič a Nelka Schmidt
zo ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad
a Sára Valentová, Sofia Dudová a
Klára Kováčová zo ZŠ M. Rúfusa,
Závažná Poruba. Cenu za kolektívnu prácu si odnieslo 11 ZŠ, z nich aj
CVČ Poprad.
V kategórii ZŠ - II. stupeň prvé
miesto obsadila ZŠ Staničná, Lozorno a ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad
- Michaela Kašická, Katarína Slebodníková, Slavomíra Špaková, Vik-

Tisíce kvetov v galérii

V Tatranskej galérii
bola v piatok 8. decembra výstava Millefleurs
autoriek Evy Končekovej a Michaely Bednárovej.
Millefleurs
z francúzštiny tisíc kvetov - je zaužívaný pojem v textilnom umení,
ktorý vyjadruje kvetinový vzor. Výstava je
pohľadom na rozsiahlu tvorbu akademickej
maliarky a učiteľky Evy
Končekovej.
Umelkyňa sa venuje
monumentálnej textilnej
technike - tapisérii. Celoživotne ju
inšpirujú prírodné krásy jej rodného kraja pod Tatrami. Povedala: „Od
detstva chodievam do lesa. To je jediné, čo ma vie povzbudiť, po prechádzke v prírode som znovuzrodená.“
V ateliéri E. Končekovej vznikli
aj mnohé detské portréty, akvarely,
olejomaľby a práce vytvorené kombinovanými maliarskymi a kresliarskymi technikami s témou prírody,
najmä zátiší s lesnými a lúčnymi
kvetmi a stromami.
Jej vzťah k umeniu ovplyvnil aj jej
žiakov. Mnohí z nich sú dnes výborní výtvarníci a ich učiteľka je rada,
že aj ju preskočili, lebo tak to má byť.
Dodala: „Napríklad aj moja dcéra je
zručnejšia ako ja.“
Dcéra E. Končekovej - Michaela Bednárová (textilná dizajnérka,
zakladateľka značky Puojd a autor-

ka koncepcie výstavy) uviedla: „Od
malička som si bola istá, že chcem ísť
na VŠVU a nič iné ma nezaujímalo.
Veľmi skoro som vedela háčkovať,
štrikovať, tkať a stále som hľadala
nové textilné techniky. Mama ma
viedla k sebareflexii - vždy sa snažím
kriticky pozrieť aj o pár rokov na to,
čo som vytvorila a snažím sa z chýb
na diele (väčšinou ich nájdem) poučiť. Na výtvarnú som začala chodiť
takmer tak skoro, ako som začala
chodiť. Od detstva som teda mala
s radosťou vymedzené jasné trávenie
času.“ Na výstave predstavila dezény, odevy a multimediálnu performanciu.
Ďalšími umelcami, ktorí ukázali
niektoré svoje diela sú Eja Devečková,
Marek Jarotta, Kamil Kozub a Adela
Piatniková. Výstava potrvá do 4. februára 2018.		
(kpa)

tória Sivošová, Patrícia Bobovská a
Soňa Pitoňáková. Cenu za kolekciu
si odniesla ZŠ, Toporec a Terézia
Sústriková, Júlia Šimková, Karolína
Alexová a Katka Kromková, všetky
zo ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad.
V kategórii špeciálnych škôl sa
na 1. mieste umiestnila ŠZŠ Slnečná,
Sp. Štiavnik a SŠ Partizánska, Poprad
- Zuzana Žigová, Svetlana Mišalková
a Dávid Lauko. Cenu za kolektívnu
prácu získali 4 školy, medzi nimi
Lenka Hangorbadžová a Fabián Polkoš zo ZŠ Poprad-Matejovce.
V kategórii ZUŠ nezískali po-

pradské školy 1. miesto, ale ZUŠ ZŠ Štefánikova obsadila 2. miesto a
dve 2. miesta získala aj ZUŠ - ZŠ Life
Academy, Poprad. Medzi 6 ocenenými za kolektívnu prácu Anjelský
zbor bola aj ZUŠ J. Silana z Popradu.
V kategórii stredných škôl najvyššie umiestnenie z popradských
škôl získala Stredná priemyselná
škola, Poprad za Anjelskú textilnú
kolekciu v podaní Sone Slavkovskej
a Jessici Markechovej. SOŠ technickej, Poprad bola udelená cena za
kolekciu v podaní trojice Bednarčíková, Heteš, Ilčiková.
(mar)

Minulý týždeň v piatok vo Vysokých
Tatrách oficiálne odštartovala zimná
sezóna. Do našich veľhôr má turistov
prilákať aj Tatranský ľadový dóm na
Hrebienku, ktorý zdobí toto miesto už
piatu sezónu. Tento rok je jeho hlavnou témou pocta rodine. Inšpirovaný
je rímskokatolíckou bazilikou v Barcelone - Sagrada Familia. O precízne
detaily pri tvorbe ľadového chrámu sa
postaral Adam Bakoš s tímom slovenských, českých a španielskych sochárov.
Na stavbu sa použilo viac ako 190 ton
ľadu. Tohto roku je aj oveľa väčší. Jeho
kupola má priemer až 25 m. Sklenené
vitráže vytvoril sklár so slovensko-gréckym pôvodom Achilleas Sdoukos. Už po
druhýkrát vytvoril do Tatranského ľadového dómu unikátne umelecké diela.
Stvárnil ich do ôsmich rozetových okien
spracovaných technikou líhaného skla v
kombinácii s drahými kovmi a sklárskymi pigmentmi. Štyri znázorňujú sak-

rálne motívy a symboly Tatier a ďalšie
štyri zobrazujú ročné obdobia. Táto
stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stojí za návštevu. Každú
nedeľu sa tam konajú aj živé koncerty.
Najbližšie 17. decembra o 15.30 hod. vystúpi detský folklórny súbor Maguráčik
s programom vianočných kolied. Počas
slávnostného otvorenia dómu v ňom
zaspieval aj Lukáš Adamec (na foto).

Elektrotechnici z 2. EA Strednej priemyselnej školy v Poprade oslávili Mikuláša so svojou triednou učiteľkou Valériou Ovšákovou v štýle racionálnej výživy.
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Kamzíci cez víkend nebodovali, prišli o troch obrancov

Hokejisti HK Poprad odohrali počas víkendu dva
tipsportligové zápasy. V piatok podľahli domácej Nitre a v nedeľu nestačili ani na svojom ľade
na Banskú Bystricu.
V nedeľu pomáhali kamzíkov dve staronové tváre
v obrane. Po dlhých rokoch
si popradský dres obliekli
rodáci Marek Kolba a Michal
Korenko, no obaja zatiaľ iba
ako výpomoc na jeden zápas, pretože sa zranili dvaja
obrancovia a Davydov si to
namieril na skúšku do ruskej
KHL. „Zápas bol kvalitný, no
mrzí nás, že sme nezískali aspoň bod. Potrebovali sme rýchlo riešiť obrancov. V Nitre sme
prakticky prišli o troch, pretože od nás odišiel Davydov do

Tipsport liga má v týchto
dňoch prestávku. Kamzíci sa
predstavia doma opäť o týždeň v stredu 20. decembra
v zápase proti Žiline.
Výsledky: 26. kolo Tipsport ligy v piatok 8. decembra HK Nitra - HK Poprad
3:1 (1:1, 2:0, 0:0), gól Popradu: 17. Peter Lichanec. 27.

Tabuľka Tipsport ligy
Lokomotivu Jaroslavľ, König
je chorý a Jáchym po strete so
Slovákom má natiahnuté väzy.
Zavolali sme Mareka Kolbu
z Michaloviec a zo Spišskej
Novej Vsi Michala Korenka.
Zatiaľ je to však len výpomoc,“
skonštatoval tréner HK Poprad Marcel Ozimák. „Ďakujem popradskému vedeniu, že
ma oslovilo, aby som mohol

chlapcom pomôcť, nakoľko
majú problém so zostavou.
Michalovský klub mi vyšiel
v ústrety a ja som túto ponuku
prijal,“ uviedol 37-ročný rodák z Popradu Marek Kolba
(na foto), ktorý je momentálne zmluvným hráčom prvoligových Michaloviec. V zápase
s Banskou Bystricou asistoval
pri jedinom góle domácich.

Žiacka liga mesta Poprad v stolnom tenise

Pätnásty ročník dlhodobej
športovej súťaže je v plnom
prúde. Vo štvrtok 7. decembra sa v telocvični ZŠ s MŠ
Poprad - Matejovce rozdávali prvé medaile.
Stolný tenis, malý futbal,
minifutbal, minibasketbal,
basketbal, vybíjaná, volejbal.
Široká paleta športov, do ktorých sa v aktuálnom kalendárnom roku zapojilo deväť
z pätnástich základných škôl
v meste. „Pravidelná hra, radosť zo zápasov a turnajov,
vzťah k pohybu. Systematická
práca telocvikárov či iných
kompetentných, ktorí svojim
dielom dotvárajú mozaiku
skladačky. Toto sú faktory,
ktoré vedú našu mládež, aby
si budovala lásku k športu.

A práve na tom je postavená myšlienka žiackej ligy,“
vysvetľuje referent mládeže
a športu a zároveň koordinátor Žiackej ligy mesta Poprad
(ŽLMP) Peter Procházka.
O motiváciu majú školáci
postarané aj vďaka významnej podpore mesta a OZ Zober loptu, nie drogy. „Prvým

tohtoročným zlatým klincom
v programe ŽLMP bol stolný
tenis. Na finále merala cestu
vzácna návšteva z Košíc - pani
Chovaníková, riaditeľka spomínaného občianskeho združenia. Mladým športovcom
priniesla tričká, rakety, kľúčenky či iné drobnosti,“ informoval P. Procházka. (ppp)

Minulý týždeň v stredu podvečer zavítal aj medzi malé basketbalistky Mikuláš. V sprievode dvoch
čertov a anjela prekvapil najmladšie kategórie BAM Poprad na spoločnom tréningu. Nechýbali súťaže, sladké odmeny a záverečná mikulášska diskotéka priamo na palubovke. FOTO - Marek Vaščura

Z

V

Vp Pp P

1. Trenčín

29

19

4

2

4

Skóre	B
93:52

2. Zvolen

29

16

5

2

6

101:75 60

67

3. Košice

29

18

1

2

8

97:65

4. B. Bystrica

29

15

3

4

7

105:70 55

58

5. Nitra

29

15

4

2

8

104:80 55

6. HK Poprad 29

11

5

2

11

81:81 45

7. Žilina

29

11

2

2

14

75:81

39

8. L. Mikuláš

29

7

2

6

14

65:78

31
29

9. N. Zámky

29

7

3

2

17

67:97

10. Detva

29

3

0

3

23

49:109 12

11. SR 20

20

3

1

3

13

38:87

14

kolo Tipsport ligy v nedeľu
10. decembra HK Poprad HC ´05 iClinic B. Bystrica
1:2 (0:0, 0:2, 1:0), gól Popradu: 53. Andreas Štrauch (M.
Kolba, Š. Fabian).
(mav)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 9. decembra
Poprad - Trenčín 4:2, v nedeľu
10. decembra Poprad - Nitra
3:9. Dorast: v stredu 6. decembra Žilina - Poprad 1:2,
v nedeľu 10. decembra Martin
- Poprad 3:2pp. Kadeti: v piatok 8. decembra Poprad - Michalovce 4:0. St. žiaci 8. roč.:
v sobotu 9. decembra Poprad
- Trebišov 3:1. St. žiaci 7. roč.:
v sobotu 9. decembra Poprad Trebišov 10:4. Ml. žiaci 6. roč.:
v sobotu 9. decembra Trebišov - Poprad 2:18. Ml. žiaci
5. roč.: v sobotu 9. decembra Trebišov - Poprad 3:24.

BAM Poprad

Popradské basketbalistky v sobotu
zvíťazili
v dôležitom zápase na pôde Slovana Bratislava 64:50.
Už v nedeľu 17. decembra
privítajú Popradčanky v Aréne Poprad o 16. hod. Nitru.
Výsledok: 11. kolo extraligy žien v sobotu 9. decembra
BK Slovan Bratislava - BAM
Poprad 50:64 (19:28), najviac
bodov BAMP: Lucia Hadačová
- 20. Program: 12. kolo extraligy žien v nedeľu 17. decembra
o 16. hod. BAM Poprad - BKM
Junior UKF Nitra.
(ppv)

Tabuľka Extraligy žien
Z

V

P	B

1. GA Košice

12

12

0

24

2. Ružomberok

12

9

3

21

3. Piešťany

10

9

1

19

4. BAM Poprad

11

4

7

15

5. Nitra

11

4

7

15

6. B. Bystrica

11

3

8

14

7. Šamorín

10

2

8

12

8. Slovan BA

11

1

10

12

Z kuchyne BAM Poprad

St. žiačky: v sobotu 9. decembra Ružomberok - Poprad 44:52. Ml. žiačky: v
sobotu 9. decembra CBK Košice - Poprad 72:21 a 83:30.

V sobotu privítali basketbalisti BK Iskra Svit na domácej
palubovke KB Košice v rámci 17. kola SBL. Rovnako ako
v 8. kole v Košiciach, opäť prehrali o deväť bodov, tentokrát 94:103. Dnes odštartujú zverenci Michala Madzina
v Spišskej Novej Vsi sériu zápasov na palubovkách súperov.
Doma sa opäť predstavia v sobotu 6. januára v zápase proti
Komárnu.		
FOTO - Marek Vaščura
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Záchranné zložky si zahrali charitatívny turnaj

Zložky integrovaného záchranného systému sa v sobotu stretli na jednej palubovke.
V Aréne Poprad odohrali 7. ročník futsalového turnaja, ktorým
opäť pomáhali ľuďom s ťažkým
životným osudom.
Turnaja sa zúčastnilo osem tímov
policajných, hasičských či záchranných zložiek z Popradu, Kežmarku
a Levoče, vrátane družstva Letky
Ministerstva obrany SR. Víťazom
sa stali muži zákona z OO PZ Spišská Belá, ktorí vo finále porazili

družstvo hasičov Tatravagónky Poprad 2:3 po rozstrele. Tretie miesto
obsadili záchranárski piloti z MO
SR, ktorí v súboji o tretie miesto
zdolali tím Košickej záchranky so
sídlom v Poprade 4:1.
Aj napriek nekompromisným
súbojom na palubovke, nešlo
o osobné víťazstvá tímov. Najdôležitejší bol výťažok z podujatia,
ktorým organizátor OZ Záchrana
pomohol konkrétnej rodine z nadácie Dobrý anjel sumou viac ako
660 eur.		
(ppv)

Jedenástka roka 6. OMV ligy 2017

Minulý týždeň v piatok sa vo
Veľkej Lomnici konalo slávnostné vyhlásenie ankety Jedenástka
roka 6. OMV ligy 2017 pod hlavičkou Podtatranského futbalového zväzu.
Podujatie malo tento rok po prvýkrát aj charitatívny rozmer, keď
v závere zástupca jedného z podporovateľov súťaže Ladislav Hrivko
odovzdal ako guvernér charitatív-

nej organizácie Kiwanis pre ČR a
SR symbolický šek v hodnote 3000
eur na pokrytie finančne náročnej
liečby pre malého Ihora z Ukrajiny,
ktorý sa po popáleninách 3. stupňa ocitol na hranici života a smrti.
S chlapcom sa osobne stretol zástupca hlavného partnera súťaže Pavol Záremský, ktorý aktívne pomáha Vilšanskému ústavu na Ukrajine,
kde sa malý Ihor zotavoval. (ppv)

Minulý týždeň sa v Poprade konalo okresné kolo vo futsale žiakov ZŠ a žiačok
SŠ. Majstrom okresu medzi chlapcami sa na Mikuláša stalo družstvo ZŠ s MŠ
F. Kráľa vo Veľkej (na foto), ktoré postupuje do krajského kola v marci v Prešove. Medzi stredoškoláčkami sa v Aréne Poprad o dva dni skôr z víťazstva tešilo
Gymnázium na Ulici Kukučínovej. Táto dievčenská súťaž nie je postupová, nakoľko sa v celej republike podobná nehrá.
FOTO - archív mesta

Staršie žiačky VK Junior 2012 Poprad pokračujú v nadstavbovej časti 1. ligy
Východ v spoľahlivých výkonoch. V sobotu na domácej palubovke dokázali v dvojzápase so Sninou uchmatnúť silnému súperovi jedno víťazstvo,
keď v druhom zápase triumfovali 3:2 na sety. V úvodnom dueli dominovala
Snina pomerom 3:0. Tabuľku vedie Spišská Nová Ves, Snina je pred Popradčankami na druhom mieste zásluhou lepšieho skóre.
FOTO - archív VK

Krátko zo športu

ŽHK Po•pradHOKEJISTKY
v sobotu vyprášili ko-

žuch Spišskej Novej Vsi, keď
doma zvíťazili v rámci 9. kola
celoštátnej fázy ženskej hokejovej extraligy 11:2. Na budúci týždeň v stredu pocestujú
do Košíc.
V SOBOTU 16. decembra sa od 10. hod. v telocvični
ZŠ Dostojevského uskutoční

•

XXIX. ročník súťaže v športovej gymnastike pod názvom
Vianočná guľa a III. ročník
ceny Jána Červeňa na bradlách. Súťažiť budú kategórie
mladšia a staršia prípravka,
najmladšie žiačky, staršie žiačky, juniorky a ženy.
NA MIKULÁŠA sa odohralo šieste kolo Bowling Tour
mesta Poprad. V skupine A sa
najviac darilo Igorovi Lendáckemu finálovým výkonom

•

Jedenástka roka 6. OMV ligy 2017 PFZ: Horný rad zľava - 3. Vlastimil
Gonda (FK Spišský Hrhov), 11. Lukáš Bednarčík (TJ Dunajec Sp. St. Ves),
8. Stanislav Mitura (OFK Toporec), 10. Stanislav Paločko (OFK Batizovce), 7. Marek Filo (TJ Družstevník Sp. Bystré), 4. Tomáš Tomala (MŠK
Slavoj Spišská Belá), 13. prezident MŠK Slavoj Sp. Belá Marcel Novoroľník zastupujúci najlepšieho strelca uplynulej sezóny Mareka Podolinského (27 gólov). Dolný rad zľava - 9. Tomáš Cihoň (OFK Vikartovce),
6. Tomáš Korenko (TJ Baník Hôrka), 1. Štefan Kaleta (OFK Veľký Slavkov), 5. Peter Rušin (ŠK Zemedar Poprad - Stráže), 2. Juraj Jarkuliš (FC
Spišská Teplica L.D.).			
FOTO - Eva Vaščurová

213 a s celkovým priemerom
181. Skupinu B ovládol František Lompart výkonom 176
s celkovým priemerom 182.
V SOBOTU pokračovalo
11. a 12. kolo Podtatranskej
florbalovej ligy. Plný bodový zisk si z dvojkola odniesol
tím Poprad Panthers, ktorý
porazil Vrbov 10:6 a vyhral aj
nad Spišským Podhradím 5:3.
Po týchto víťazstvách sa Popradčania dostali už na prvé

•

miesto priebežnej tabuľky
pred doterajšieho lídra zo Starej Ľubovne.
KARATE klub Shihan
Poprad cestoval prvú decembrovú sobotu do Trnavy na
Majstrovstvá SR pre kategórie
kadetov a juniorov. Súčasťou
šampionátu bolo aj dekorovanie víťazov Slovenského pohára za rok 2017 a túto trofej získal Adam Chudík za víťazstvo
v kategórii športového zápasu

•

kumite mladších kadetov do
50 kg. Vicemajsterkou Slovenska sa stala Vanesa Jankurová
v kategórii kata kadetky.
KONCOM novembra sa
v českom Havířove konal Stredoeurópsky pohár talentov
v karate. V konkurencii vyše
200 pretekárov zo Slovenska,
Česka a Poľska si Central karate klub Poprad vybojoval 9
medailí, z toho 3 zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové.
(ppv)

•

13. 12. 2017

Strana 12

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O knihy z vydavateľstva IKAR

Redakcia novín Poprad aj
v predvianočnom čase pripravila súťaž pre čitateľov.
Tentoraz o päť zaujímavých
kníh z vydavateľstva IKAR,
ktoré potešia i pod vianočným stromčekom. Súťažiť sa
bude o knihu s názvom Pot
Kan, ktorej autorom je František Kozmon. Ide o kriminálny román, kde sa vyšetrovateľ snaží vypátrať pravdu,
pretože je presvedčený, že za
mrežami sedí nesprávny muž.
Druhú knihu napísala Sara
Pennypackerová. Nesie názov
Lišiak Pax. Rozpráva príbeh
chlapca Petra a lišiaka Paxa,
ktorí sú nerozluční priatelia,
odkedy Peter zachránil líščie
mláďa. Tretia kniha je od známej autorky Danielle Steel.
Má názov Dražba a je o zbier-

K
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ke šperkov, ktorá nemá dedičov a o pátraní, kto bola žena,
ktorá po sebe zanechala také
bohatstvo, ale žiadny závet.
V poradí štvrtú knihu napísala Marion Pauwová. Príbeh
o klamstve, vražde a sile rodiny má názov Temná minulosť. Autorom piatej knihy je
Sylvain Neuvel. Spiaci obri je
kniha o malej Rose, ktorá sa
pri bicyklovaní prepadne pod
zem. Hasičom, ktorí ju prídu
zachrániť sa naskytne zvláštny pohľad, dievčatko leží na
dlani obrovskej kovovej ruky
s kódom, ktorý sa snaží rozlúštiť tím špičkových fyzikov.
Ak máte záujem vyhrať jednu z uvedených kníh, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do
redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do pondelka 18. decembra 2017. Na korešpondenčný alebo podobný lístok
je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Mená piatich vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách Poprad v stredu
20. decembra 2017.
(ppš)

Príchod Mikuláša v Poprade prilákal aj tento rok na
Námestie sv. Egídia tisícky
ľudí.
V utorok podvečer zavítal Mikuláš do Popradu
v sprievode Snehulienky
a siedmich trpaslíkov. Toto
predstavenie bolo avizovaným prekvapením pre všetky
popradské deti. Ako každoročne, aj tentokrát Mikuláš
rozsvietil vianočnú výzdobu

v meste a všetkých potešil
pyromuzikálny ohňostroj.
Deti s rodičmi si mohli odniesť aj suvenír v podobe
spoločnej fotografie s Mikulášom, anjelom či čertom, ale
aj rozprávkovými bytosťami.
Čarovnú atmosféru dotváralo neutíchajúce sneženie
a vôňa vianočných dobrôt.
„Poprad je lídrom v regióne
a aj táto masová záležitosť
o tom svedčí. Je to top akcia

na Vianoce. Rozžiarila sa
vianočná výzdoba, vyšlo nádherné počasie a program bol
na vysokej umeleckej úrovni.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
o to pričinili. Všetkým deťom chcem zaželať, aby boli
zdravé a aby mali pokoj v rodinách. Želám im príjemné
vianočné sviatky a všetko
dobré v novom roku,“ doplnil
primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
(ppv)

