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Vážení Popradčania,

želám Vám požehnané
a milostiplné Vianoce.
Do nového roka 2018 prajem Vám
aj Vašim rodinám veľa zdravia,
šťastia a úspechov.
Jozef Švagerko,

primátor mesta Poprad

Spevom odovzdali duchovné posolstvo Vianoc

Klub Veličanov a mesto
Poprad usporiadali minulú nedeľu predvianočné
podujatie Posolstvo Vianoc. Pred dvomi desiatkami rokov sa spojili jednotlivé spevokoly rôznych cirkví
pri tomto ekumenickom
koncerte už tradične sa
odohrávajúcom v evanjelickom kostole vo Veľkej.
Spevákov aj ostatných
účastníkov privítal zborový
farár ECAV vo Veľkej Jozef
Vereščák, ktorý za všetkých
vyjadril radosť, že takéto
stretnutie sa koná už 20 rokov: „Myšlienka bola, aby

sme my sami prijímali to
posolstvo Vianoc, ktoré bolo
vyjadrené aj v úvodnej spoločnej piesni Adeste fideles.
Boh prišiel k nám, dole na
Zem, aby v nás mohla láska
žiť. A to je to najdôležitejšie,
to je to čaro Vianoc, že Boh sa
sklonil k človeku, aby človek
mohol žiť v láske, v tej láske,
ktorú Boh prejavil v Ježišovi
Kristovi.“
Okrem rímskokatolíckeho
kostolného a mládežníckeho speváckeho zboru, zboru
Bratskej jednoty baptistov
(na foto dole), evanjelického
spevokolu, gréckokatolíckeho

speváckeho zboru a účinkujúcich zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej, vystúpila ako
hostka Soňa Godarská (na
foto hore), rodáčka z Popradu s klavírnym sprievodom
Barbory Valentovej Handzušovej. S. Godarskú, ktorá absolvovala popradskú ZUŠ, si
pri pobyte v Nórsku všimla
v nórskom speváckom zbore
americká klaviristka a odporučila jej štúdium klasického
spevu. Vyštudovala Pražské
konzervatórium, odbor klasický spev, ktoré ukončila
pred dvoma rokmi.
(Pokračovanie na str. 3)

Vážení čitatelia,

redakcia novín Poprad
Vám ďakuje za priazeň,
ktorú ste našim novinám
zachovávali počas uplynulého roka. Zároveň
Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku 2018 veľa
zdravia, šťastia, radosti a
úspechov.
Prvé číslo novín Poprad
v roku 2018 vyjde v stredu 10. januára.
(red)

Prezident Andrej Kiska v nedeľu na Nám. sv. Egídia prijal
Betlehemské svetlo, ktoré nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty, od popradských skautiek. Betlehemské svetlo
si slovenskí skauti prevzali v sobotu od rakúskych skautov
počas slávnostnej ceremónie vo Viedni. Ešte v ten deň v noci
odovzdali svetlo počas svätej omše v Zakopanom poľským
skautom. Aj vďaka nim bude putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. V sobotu, 23. decembra budú už od skorého rána skauti roznášať svetlo vlakmi
po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest
a obcí. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku, na Lomnickom štíte.
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Stručne

prázdniny sa školá•komVIANOČNÉ
začnú 23. decembra a potrvajú

do nedele 7. januára. Žiaci opäť zasadnú do školských lavíc v pondelok
8. januára. Ďalšie, polročné prázdniny budú mať v piatok 2. februára.
PRE ĽUDÍ zo Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia bude primátor Popradu Jozef
Švagerko podávať tradičné vianočné
menu krátko pred poludním v jedálni na Baníckej ulici.
JEDINEČNÝ dar majú dnes dostať obyvatelia Zariadenia pre seniorov na Komenského ulici v Poprade.
Je pre nich prekvapením dnešného
predvianočného slávnostného posedenia. Obyvatelia zo ZpS sa zídu aj
na spoločnom vianočnom obede 24.
decembra.
V PRÍMESTSKEJ autobusovej
doprave začal od 10. decembra platiť nový cestovný poriadok (viac na
www.sadpp.sk). V Mestskej hromadnej doprave dôjde iba k drobným
zmenám v priebehu januára 2018.
MESTO Poprad oznamuje občanom, že v pondelok - 1. sviatok
vianočný sa nebude vyvážať odpad.
Zber odpadu sa posúva o jeden deň
počas celého 52. týždňa (napr. zber
odpadu zo stredy 27. decembra bude
vykonaný vo štvrtok 28. decembra
atď.). Na Nový rok, v pondelok 1. januára sa odpad tiež nebude vyvážať.
Zber sa takisto posúva o jeden deň
počas celého 1. kalendárneho týždňa.
SILVESTROVSKÝ výstup Popradčanov na Zamčisko sa opäť po
roku uskutoční. Zraz účastníkov
bude dopoludnia o 11. hod. na parkovisku pri jazierku v Kvetnici.
LETISKO Poprad - Tatry pripravuje na zimnú sezónu charterové
spojenie s Ukrajinou - linku Kyjev
- Poprad. Lietať sa na nej bude od
konca decembra do marca raz týždenne. K celoročnej linke do Londýna pribudne v rámci zimného letového poriadku v hlavnej turistickej
sezóne od polovice decembra do polovice marca aj sezónna linka Riga
- Poprad. Lietať bude každú sobotu.
KLUB Sobotčanov organizuje
Štefánsku zábavu, ktorá sa uskutoční v utorok 26. decembra o 19. hod.
v priestoroch divadelnej sály v Spišskej Sobote. Rezervovať miesto sa dá
na tel. čísle 0948 246 512.
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.
(ppš)

•
•

•

•

•
•

•
•

#popradskevianoce sú najkrajšie
Mesto Poprad pripravilo pre všetkých fanúšikov sociálnej siete Instagram fotografickú súťaž spojenú s
Vianocami. Jej cieľom je dať všetkým
Popradčanom i návštevníkom mesta
príležitosť podeliť sa o originálne
zábery z vianočného Popradu a vytvoriť najväčšiu galériu fotografií a
videí venovanú Vianociam v Poprade vo virtuálnom priestore.
„Na jednej strane chceme domácich
motivovať k tomu, aby poslali odkaz
do sveta zo svojho mesta aj s posolstvom, ktoré mu dá vlastný, osobný
príbeh. Na strane druhej budeme
radi, ak sa do súťaže zapoja aj cezpoľní a uvidíme, ako vnímajú vianočný
Poprad oni,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
Do súťaže sa môžu ľudia zapojiť tak,
že na svojom instagramovom profile
uverejnia vianočnú fotografiu (video)
z mesta Poprad, pridajú súťažné hash-

tagy #poprad a #popradskevianoce a
označia profil @mestopoprad. Detailné súťažné podmienky sú uvedené na
webovom sídle mesta Poprad.
„V súvislosti so súťažou sme vytvorili
vizuál s hashtagom #popradskevianoce sú najkrajšie, ktorý bude sprevádzať
propagačnú kampaň a bude zároveň
leitmotívom tohtoročných Vianoc
v Poprade. Vizuál sa už objavil na
webovom sídle mesta Poprad a jeho
stránkach resp. profiloch na sociálnych
sieťach Facebook, Twitter a Instagram.
Súčasťou uvedenej kampane, ktorá
bude zároveň propagáciou jedinečnosti Vianoc v Poprade, budú aj printové
vizuály umiestnené v uliciach mesta
a na billboardoch,“ uviedol Marián
Galajda z MsÚ v Poprade. Detailné súťažné podmienky sú uvedené
na webovom sídle mesta Poprad.
O najkrajších fotografiách rozhodne porota po skončení súťaže, ktorá

potrvá do 31. januára 2018. Desiati
autori naj záberov získajú pekné fotografické knihy o Poprade. (mag)

Aby všetky deti mali pekné Vianoce

Mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou
v Poprade zorganizovalo už po štrnástykrát
podujatie, počas ktorého odovzdalo vianočné darčeky pre deti, ktoré to najviac potrebujú.
„Spoločne sa snažíme, aby Vianoce boli pekné pre
všetky deti a teda aj pre deti, ktoré sa nachádzajú
v hmotnej núdzi, prípadne sú zverené do opatery starým rodičom, alebo pochádzajú z neúplných rodín.
Tento rok sme odovzdali balíčky pre dvesto detí. Obsahujú potrebné veci od oblečenia a školských potrieb,
až po hračky a sladkosti,“ uviedla vedúca sociálneho
odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. „Tento rok
pripravovali balíčky pre slovenské deti iné deti z nemeckých rodín. Sú v nich aj vlastnoručne vyrobené darčeky
a podieľali sa na tom celé rodiny,“ dodal Jozef Brenkus
z Apoštolskej cirkvi v Poprade.
(ppv)

Nové kruhové križovatky na Juhu

V Poprade vyrastie ďalšia kruhová
križovatka - pôjde o združenú investíciu mesta Poprad a spoločnosti
Slovnaft. Realizácia križovatky, nachádzajúcej sa na osi cesty č. I/66, v
tesnej blízkosti nákupného centra
Kaufland, bude riešiť dopravnú situáciu v južnom sektore mesta a je
súčasťou južného dopravného mestského okruhu. Okrem toho tvorí
prirodzený komunikačný vstup do
mesta a je tranzitnou trasou v smere
Maďarsko - Poľská republika.
Je situovaná v lokalite s výrazným
pohybom automobilovej dopravy, s
kolíznymi napojeniami na miestne
komunikácie a na vstupy k významným subjektom, ktoré sú vybavené
vysokým stupňom statickej dopravnej
záťaže. Je to aj miesto s častým výskytom dopravných nehôd. „Je to veľmi
komplikovaný dopravný uzol. Sme preto veľmi radi, že táto združená investícia dokáže pripraviť nielen strategické

napojenie na budúci obchvat, ale zároveň pomôže vyriešiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v tejto lokalite,“ uviedol
primátor Popradu Jozef Švagerko.
Existujúca spracovaná projektová
dokumentácia riešila pôvodne súkromné záujmy investorov v tesnej
blízkosti križovatky. Mesto aktívne
vstúpilo do tohto procesu a po dohode
s pôvodným investorom križovatky spoločnosťou Slovnaft, bola dohodnutá zmena stavby tak, aby reflektovala
záujmy mesta v tomto území a celková
koncepcia bola spracovaná s ohľadom
na potreby mestského dopravného
systému, navrhnutého v ÚPN mesta.
„Táto kruhová križovatka pozostáva
vlastne z dvoch kruhových križovatiek.
Ten druhý kruh bol dodatočne naplánovaný na žiadosť mesta kvôli tomu, aby
sme vyriešili problémy, ktoré na vstupe
do sídliska existujú. Celá križovatka je
súčasťou navrhnutého vonkajšieho dopravného okruhu mesta, tak ako to rieši

územný plán. My sme týmto projektom
dokázali vyriešiť hneď niekoľko problémov naraz. Vyriešili sme hlavný ťah a
obchvat mesta, vyriešili sme bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu z JUH-u do
centra, vyriešili sme aj potreby investora,“ uviedol vedúci odboru priestorového plánovania a urbanizmu MsÚ v
Poprade Ľuboslav Mlynarčík.
Investor súhlasil so zapracovaním
požiadaviek mesta a zapracuje ich do
zmeny projektovej dokumentácie.
Vzhľadom na skutočnosť, že nová dokumentácia bude obsahovať všetky pripomienky a požiadavky, vyplývajúce z
požiadaviek mesta, bolo rozhodnuté,
že mesto združí finančné prostriedky
na realizáciu predmetného diela a bude
spolufinancovať túto akciu sumou v
celkovej výške 400 000 eur, čo odsúhlasili aj poslanci na zasadnutí MsZ.
Celková cena realizácie je odhadovaná
na základe spracovanej štúdie na sumu
takmer 1,153 mil. eur.
(mag)

20. 12. 2017

Strana 3

Škôlkari sa budú schádzať na Podtatranskej

Blížia sa vianočné prázdniny, no
tie sú určené len pre žiakov základných a stredných škôl. Škôlkari
majú možnosť stráviť pracovné dni
tento rok v Materskej škole na Podtatranskej ulici.
„V Poprade to robievame tak, že je
vždy jedna materská škola v meste
k dispozícii všetkým rodičom, ktorí potrebujú svoje deti umiestniť aj
počas prázdnin do materskej školy.
V tomto roku sú prázdniny od 23.
decembra do 5. januára. Rodičia
mali možnosť prihlásiť svoje deti do
Materskej školy na Podtatranskej
ulici a nahlásiť to vo svojej MŠ. Na
december je prihlásených 24 a na
január 36 detí. MŠ bude k dispozícii
od 27. decembra do 5. januára v čase
od 6. do 16.30 hod. Budeme radi, ak
prihlásené deti do MŠ aj prídu, pretože pre ne nakupujeme potraviny

už teraz, nakoľko sa blíži záver roka.
Ak sa niečo v plánoch rodičov zmení,
poprosili by sme ich, aby pre stravu
dieťaťa radšej prišli, inak sa musí
likvidovať. Dozor je zabezpečený aj
dopoludnia aj popoludní a k dispozícii budú minimálne dve vychovávateľky. Pokiaľ by bolo v triede veľmi

málo detí, tak niektorá z vychovávateliek si bude musieť vziať náhradné
voľno. Túto materskú školu sme zvolili preto, lebo v lete je plánovaná jej
prístavba a celé dva mesiace nebude
v prevádzke,“ uviedol referent odboru školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade Emil Turčan.
(ppv)

Krátke správy

zákona č. 401/1998
•Z. Vz. ozmysle
poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ (PO a FO
oprávnená na podnikanie) malého
zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15.
februára mestu Poprad za každý
malý zdroj znečisťovania ovzdušia
prevádzkovaný v meste Poprad,
spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie
potrebné údaje.
DNES 20. decembra organizuje Podtatranské osvetové stredisko
v Novej Lesnej program s názvom
Vianoce pod Tatrami, v ktorom
diváci uvidia najkrajšie zvyky, hry,
piesne z podtatranského regiónu.
V pondelok 25. decembra
bude v Rock Fabric v Poprade vystupovať kapela Heľenine oči.
SILNÝ vietor, ktorý sa v uplynulých dňoch prehnal Slovenskom,
zanechal škody aj na lesných porastoch v Tatranskom národnom
parku. Na území v správe Štátnych
lesov TANAP-u celkovo vyvrátil odhadom približne 15 000 m3
drevnej hmoty, kalamitu v najprísnejšom stupni ochrany prírody
zamestnanci jednotlivých ochranných obvodov ešte stále mapujú.
OD 13. decembra je vo výstavných priestoroch múzea na Ul.
MUDr. Alexandra II v Kežmarku inštalovaná výstava Vladimíra
Zentka s názvom Tatranské obrazy.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť do
konca januára budúceho roka.
DOPREDAJ fliaš alkoholu so
starými kontrolnými známkami
sa koncom roku 2017 definitívne
končí. Od januára 2018 bude možné predávať už len také fľaše alkoholu, ktoré budú označené novou
kontrolnou známkou. Predaj takto
označených fliaš alkoholu nie je časovo ohraničený.
PRED vianočnými sviatkami zažívajú vlaky a autobusy extrémny
nápor cestujúcich, ktorí sa dopravujú domov za rodinou. Množstvo
spojov je už niekoľko dní dopredu
vypredaných do posledného miesta. Dopravca RegioJet preto posilní svoje vlaky a autobusy o tisíce
miest, napr. na trase z Prahy do
Žiliny a Košíc ponúka najväčšiu
prepravnú kapacitu zo všetkých
dopravcov. Na najvyťaženejšie spoje nasadí až 13-vozňové súpravy,
pokiaľ však nebude stačiť ani to,
nevylučuje, že tesne pred Vianocami mimoriadne vypraví aj vlak s
15 vozňami, ktorý by odviezol viac
ako 700 cestujúcich.
(ppš)

•
•

Verejnosť môže podať pripomienky do piateho januára •

Verejné prerokovanie Zmeny a doplnku (ZaD) 2017 Územného plánu
mesta Poprad minulý štvrtok bolo
príležitosťou pre právnické osoby
aj občanov zoznámiť sa s navrhovanými zmenami využívania územia v
jednotlivých lokalitách v rámci mesta. O prerokovanie prejavilo záujem
vyše 40 občanov.
Spracovateľ ZaD Martin Baloga
definoval: „Predmetom ZaD sú požiadavky, ktoré vyplynuli zo žiadostí
jednotlivých obyvateľov i právnických
osôb, ktoré žiadali nejakú úpravu
funkčného využívania alebo priestorovej regulácie. Prešli celým procesom
posudzovania a sú teraz zaradené do
jedného dokumentu, ku ktorému sme
podali výklad a predstavili ho. Druhá
oblasť zahŕňa všeobecné zmeny, ktoré
sa týkajú celého územia. Ide predovšetkým o zmeny v záväznej časti, medzi ktoré patria okrem iného zmeny
v reklamných stavbách a reklamných
zariadeniach, ktoré je možné umiestňovať na území mesta. V zásade sa
vypúšťajú tie najväčšie tzv. bigbordy a
stanovujú sa minimálne vzdialenosti
medzi nimi podľa jednotlivých zón. V
zastavanom území na 300 m, mimo
zastavaného územia 600 m. Ďalej ide
o reguláciu pre rekonštrukciu panelových bytových domov, hlavne pri pre-

•

stavbách a dostavbách, ako sú prestavby vstupných priestorov, dobudovanie
balkónov, lodžií a iných doplnkových
konštrukcií. V oblasti dopravného
systému sa dopĺňa v severnej časti katastra zberná komunikácia pre zásobovanie a prístup do priemyselného
parku v Matejovciach. Tiež sa dopĺňali
niektoré menšie komunikácie, ktoré
vyplynuli zo zmien funkčných plôch,
vypúšťa sa takisto ochranné pásmo letiska Veľká Lomnica, lebo to sa zrušilo. Na Juhu IV sa dopĺňa hlavný nosný
komunikačný systém tak, aby rozvoj
územia bol komplexný a koordinovaný a ďalšie.“
Takisto bol vypracovaný komplet-

Spevom odovzdali duchovné ...

(Dokončenie zo str. 1)

Absolvovala veľa úspešných koncertov doma i v zahraničí, má za sebou tiež
viacero medzinárodných úspechov v
súťažiach. V súčasnosti spolupracuje s
dirigentom Charlesom Olivieri - Munroem a Severočeskou filharmóniou.
Momentálne pôsobí ako hostka v Di-

vadle F. X. Šaldy v Liberci. Žije v Prahe.
I tohto roku všetci účinkujúci aj
návštevníci koncertu, medzi ktorými
nechýbal ani primátor Popradu Jozef
Švagerko, opäť potvrdili - Kto spieva, chváli Boha dvakrát. Precíteným
spevom odovzdali všetkým ozajstné
duchovné posolstvo Vianoc. (mar)

ný miestny územný systém ekologickej stability, ktorý definuje plochy
najcennejšie z hľadiska ekológie na
území mesta Poprad, ako s nimi ďalej
narábať, aby nedošlo k ich ohrozeniu.
V priebehu roka sa nazbieralo okolo
30 rôznych pripomienok, z nich približne dve desiatky od občanov.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky ešte do 5. januára 2018, ale
len k predmetu tejto ZaD 2017. „Všetky pripomienky sa zosumarizujú a následne sa vyhodnotí, ktoré sa zapracujú
a ktoré nie,“ vysvetlil vedúci odboru
urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade Ľuboslav Mlynarčík. Návrhy na zmeny a doplnky
ÚPN vychádzajú z potrieb občanov a
rôznych investorov, ktoré niekedy nie
sú v súlade s územným plánom. Vtedy je nevyhnutné vstúpiť do procesu
zmeny. „Niekedy to bolo riešené ad hoc
a zmeny sa robili po celý rok, po novom
sme sa rozhodli riešiť ich vždy ku koncu
roka. Je to jednoduchšie, pretože takto
dokážeme veci sumarizovať a hlavne
lepšie vzájomne koordinovať,“ uzavrel
Ľ. Mlynarčík.
(mar, mag)

•

•
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Srdce na dlani

Prešovské dobrovoľnícke centrum ocenením Krajské srdce na
dlani odmenilo prácu najlepších
dobrovoľníkov Prešovského kraja
za rok 2017. Do 16. ročníka oceňovania bolo zaslaných 21 nominácií
- 14 na uznanie pre jednotlivca, 3
návrhy na ocenenie kolektívu a 4
pre organizáciu. Ocenenie získala aj Anna Franková z Popradu za
dobrovoľnícku a priekopnícku
činnosť v oblasti náhradného rodičovstva. Náhradná mama, ktorá
takmer 13 rokov sama organizovala a viedla kluby náhradných
rodičov v Poprade, založila aj OZ
Hniezdo, ktoré udržuje aktivity pre
70 členov.		
(ppš)

Popradčania sa už korčuľujú

V Poprade v prvom decembrovom týždni sprístupnili verejnosti otvorenú ľadovú
plochu pri viacúčelovej hale Aréna.
Ľadová plocha je otvorená každý deň od
10. do 20. hod. s tým, že v utorok, stredu,
štvrtok a v piatok do 11.30 hod. bude vyhradená pre výcvik korčuľovania materských
škôl. Technická úprava ľadu sa bude konať
každý deň v čase od 6. do 9. hod., od 11.30
do 12.30 hod. a podľa potreby. Správa klziska vyzýva návštevníkov, aby rešpektovali
výjazdy rolby a v tomto čase vo vlastnom
záujme nevstupovali na ľadovú plochu.
Mobilná ľadová plocha pre menšie deti je
inštalovaná na Námestí sv. Egídia na tradičnom mieste vo
východnej časti námestia. S jej inštaláciou sa začalo po demontáži pódia, na ktorom Popradčania privítali Mikuláša.
Okrem korčuľovania na otvorených ľadových plochách

pripravila samospráva v rámci Popradských Vianoc verejné korčuľovanie aj na Zimnom štadióne mesta Poprad.
Vianoce na ľade štadióna si budú môcť Popradčania užiť
25. a 31. decembra od 15. do 17. hod.		
(mag)

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc

Vieme
od vás

Darček, ale nie od Ježiška

Deti z Technickej škôlky na Letnej
ulici v Poprade zažili 14. decembra
2017 sviatočný deň ešte pred Vianocami. Mohli pracovať s tabletmi, na
nákup ktorých škola použila finančný dar od reprezentatívneho zástupcu Taipei Office na Slovensku R.L.
Tsenga. Okrem technických zručností si budú deti rozvíjať aj svoju IT

gramotnosť. Ako sa k nim darček
dostal? Zásluhu na tom majú dvaja
vzácni ľudia, ktorí stáli a stoja pri
zrode Technickej škôlky na Letnej:
Iveta Radičová a Peter Beck.
Deti sa zároveň rozhodli s pani učiteľkami, že chcú urobiť radosť aj iným
deťom. Pod stromček uložili zbierku,
ktorú odovzdajú charite.
(vgr)

Deň svätej Lucie má v ľudovej tradícii
množstvo predpisov a rituálov, ktoré naši
predkovia dodržiavali: Do domu si nepustili žiadnu ženu (báli sa stríg), nesmelo sa
priasť, obecní pastieri obchádzali chotár
a hlasno trúbili na trúbach a rohoch, mládenci práskali korbáčmi, cengali zvoncami,
pískali na píšťalách aj prstoch. Hluk mal rozohnať bosorky z krížnych ciest. Veľkej obľube - ako prostriedok proti strigám - sa tešil
cesnak. Cesnak jedli surový, ba dokonca ho
dávali aj domácim zvieratám. Veľmi známe
je aj stružlikanie stolčeka od Lucie do Vianoc a slobodné dievčence rady písali lístočky s menami chlapcov. Od Lucie do Vianoc
každý deň jeden lístoček spálili a posledný
niesol meno budúceho manžela.
Zlo a choroby chodili po domoch vymetať
„biele Lucky“ - dievčence v bielych plachtách s husím krídlom v ruke mlčky vymetali všetky nešváry z chalúp. A práve takéto Lucky zavítali 13. decembra do ZŠ
s MŠ Komenského v Poprade. Túto zábavnú tradíciu udržiavajú už niekoľko
rokov naše pani učiteľky aj s deťmi z našej škôlky. Aby sa dobré kúzlo vydarilo,
Luckám sa nesmie nikto prihovárať. Celý rituál prešiel v tichosti akurát strigy, ktoré naše Lucky sprevádzali sa snažili deťom prihovárať, no nepochodili. Všetko sa udialo tak, ako káže starodávny zvyk.
Beáta Kalinová

V Poprade je ochota pomáhať

Známa slovenská módna návrhárka Jana Pištejová opäť po roku
zavítala do svojho rodného mesta, aby predviedla kolekciu šiat
na nastávajúcu plesovú sezónu.
Na charitatívnom večere, ktorý sa
uskutočnil minulý týždeň vo štvrtok v kongresovej sále AquaCity,
sa stretli okrem pôvabných žien
aj ľudia s dobrým srdcom, ochotní
pomáhať.
Aquacity Poprad už štvrtý rok zorganizovalo Fashion Charity Night,
z ktorej celý výťažok znova venovali
na dobročinné účely. Módna šou priniesla pod Tatry noblesu, bola oslavou ženskej krásy, ale hlavne stretnutím ľudí v tomto predvianočnom
čase. Počas večera sa rozdelil výťažok

zo vstupného rodine zo Spišskej Belej
na liečbu chorého 4-ročného synčeka,
slobodnej matke s dcérou z Veľkého
Slavkova a opäť sa pomohlo i popradskej nemocnici. Primárka detského
oddelenia Beáta Šoltýsová si prevzala
z rúk riaditeľa Aquacity Richarda Pichonského šek na zakúpenie potrebného vybavenia na toto oddelenie
(na foto). Podporila sa aj Nadácia
TV Markízy, popradské poradenské
centrum Progresfem, ktoré pomáha
ženám zažívajúcim násilie zo strany
partnera i sociálne zariadenie z Novej Ľubovne. Večerom sprevádzal Ján
Tribula s Mariannou Ďurianovou.
Vystúpenie speváčky Liny Mayer,
Gizky Oňovej, tanečnej skupiny The
Pastels a nestarnúceho Jiřiho Korna si

od publika vyslúžilo dlhotrvajúci po- ktorí v sprievode modelky Andrey Vetlesk. Bodkou za celou šou boli malý rešovej vytvorili neopakovateľnú atanjeli z materskej školy Life Academy, mosféru večera (na foto).
(ppš)
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Bohoslužby v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov
RÍMSKOKATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE
Poprad, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie:
24. december - Štedrý deň,
sväté omše o 6.30, 8., 9.30
a 16. hod., polnočná sv. omša
k sviatku Narodenia Pána o 24.
hod.
25. december - Prvý sviatok
vianočný, Božie narodenie,
sväté omše o 6.30, 8., 9.30
a 18.30 hod.
26. december - Druhý sviatok
vianočný, sv. Štefan, sväté omše
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
31. december - Silvester, sv. omše
o 6.30, 8., 9.30 a o 18.30 hod.
1. január 2018 - Nový rok,
Sviatok Bohorodičky Panny
Márie, sv. omše o 6.30, 8., 9.30
a 18.30 hod.
6. január - Zjavenie Pána, sväté omše o 6.30, 8., 9.30 a 18.30
hod.
Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda:
24. december - sväté omše
o 7., 9., 11., 16. hod., polnočná
svätá omša o 24. hod.
25. a 26. december - sväté
omše o 7., 9. a 11. hod.
31. december - sväte omše
o 7., 9., 11. a o 17. hod.
1. a 6. január 2018 - sväté
omše o 7., 9. a 11. hod.
Kostol sv. Egídia:
24. december - polnočná svätá
omša o 22. hod.
25. a 26. december - sväté
omše o 6. a 17. hod.
31. december - svätá omša o 6.
hod.
1. a 6. január 2018 - sväté
omše o 6. a 17. hod.
Kostol sv. Heleny v Kvetnici:
24. december - svätá omša
o 22. hod.
25. december - svätá omša
o 10. hod.
31. december - svätá omša
o 10. hod.

Nádherný čas, vianočné piesne, koledy. Vianočné trhy, všade rozvoniava
punč, je veľa ľudí. Nádherná atmosféra. Najkrajšie
sviatky roka, ľudia sú k sebe
milší.
Ale tiež mnoho zhonu,
pečenie, upratovanie, darčeky... Bublina, ktorá každý
rok po Troch kráľoch spľasne! Možno si niektorá gazdinka povie: „Už aby bolo po
sviatkoch“!
Sú ľudia, pre ktorých sú
Vianoce bolestným časom.
Nemajú rodinu, domov,
priateľov. Títo by najradšej

1. a 6. január 2018 - sväté omše
o 10. hod.

Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja:
24. december - sväté omše o 8.
a o 10. hod. a polnočná svätá
omša o 24. hod.
25. a 26. december - sväté
omše o 8. a 10. hod.
31. december - sväté omše o 8.
a 10. hod.
1. a 6. január 2018 - sväté omše
o 8. a 10. hod.
Veľká, Kostol sv. Jána Evanjelistu:
24. december - sväté omše o 7.,
9.30, 11. hod., o 16. hod., polnočná svätá omša o 24. hod.
25. december - sväté omše o 7.,
9.30, 11. a 18.30 hod.
26. december - sväté omše o 7.,
9.30 a 18.30 hod.
31. december - svätá omša o 7.,
9.30, 11. a 18.30 hod.
1. január 2018 - sväté omše
o 7., 9.30 a 18.30 hod.
6. január - sväté omše o 7.,
9.30, 11. a 18.30 hod.
Matejovce, Kostol sv. Štefana
Kráľa:
24. december - svätá omša o 8.
a 10. hod. a polnočná svätá
omša o 24. hod.
25. a 26. december - sväté
omše o 8. a 10. hod.
31. december - svätá omša o 8.
a 10. hod.
1. a 6. január 2018 - sväté omše
o 8. a 10. hod.
Stráže, Kostol sv. Jána Krstiteľa:
24. december - svätá omša
o 11. hod., polnočná svätá
omša o 24. hod.
25. decembra - svätá omša
o 11. hod.
26. december - sv. omša o 8. hod.
31. december - svätá omša
o 11. hod.
1. a 6. január 2018 - sväté omše
o 11. hod.

Vianoce „preskočili“.
Po svadobnej hostine a po
zábave býva veľa neporiadku,
a pre tých, ktorý musia upratovať je to nepríjemná vec. Ale
pre novomanželov, a pre tých,
ktorí sú s nimi vo vzťahu lás-

LITURGICKÝ PROGRAM
G R É C KO K AT O L Í C K E J
FARNOSTI POPRAD
Gréckokatolícky chrám sv.
apoštolov Petra a Pavla v Poprade:
24. december - Svätá liturgia
- o 8.30 a 10.30 hod., Veľká
večiereň - o 15. hod., Veľké povečerije s lítijou, Utiereň - o 22.
hod.
25. december - Svätá liturgia
sv. Bazila Veľkého + myrovanie
- o 8.30 hod. a 10.30 hod.
26. december - Svätá liturgia o 8.30 a 10.30 hod.,
27. december - Svätá liturgia o 7.30 a 17. hod.,
31. december - Svätá liturgia
- o 8.30 a 10.30 hod., ďakovný
akatist - o 23.15 hod.
1. január 2018 - Svätá liturgia
sv. Bazila Veľkého + myrovanie
- o 8.30 a 10.30 hod.,
5. január - Kráľovské hodinky
- o 7.30 hod., Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + veľké
svätenie vody - o 15.30 hod.
6. január - Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého + myrovanie - o 8.30
hod., Svätá liturgia sv. Bazila
Veľkého + myrovanie + veľké
svätenie vody + svätenie domov
- o 10.30 hod.
Veľká:
24. december - Svätá liturgia o 8. hod.,
25. december - Svätá liturgia +
myrovanie - o 8. hod.
26. december - Svätá liturgia o 8. hod.
31. december - Svätá liturgia o 8. hod.
1. január 2018 - Svätá liturgia
+ myrovanie - o 8. hod.
6. január - Svätá liturgia + myrovanie - o 8. hod.

by Božie s Večerou Pánovu o 9.
hod., štedrovečerné služby Božie o 17. hod.
25. december - slávnostné
služby Božie o 9. hod.
26. december - služby Božie
o 9. hod.
31. december - silvestrovské
služby Božie o 9. hod.
1. január 2018 - novoročné
služby Božie o 9. hod.
6. január - služby Božie o 9. hod.
Spišská Sobota:
24. december - štedrovečerné
služby Božie o 15.30 hod.
31. december - silvestrovské
služby Božie o 10.30 hod.
Stráže:
25. december - slávnostné
služby Božie o 10.30 hod.
1. január 2018 - novoročné
služby Božie o 10.30 hod.
Veľká:
24. december - Adventné služby Božie o 10. hod., štedrovečerné služby Božie o 17. hod.
25. december - slávnostné
služby Božie o 10. hod.
26. december - služby Božie
o 10. hod.
31. december - služby Božie
o 10. hod., silvestrovské služby
Božie o 17. hod.
1. január 2018 - novoročné
služby Božie o 10. hod.
6. január - služby Božie o 10.
hod.

SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ CIRKVI, A.V.
Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december - Adventné služ-

Matejovce:
24. december - štedrovečerné
služby Božie o 15. hod.
25. december - slávnostné
služby Božie o 8.30. hod.
26. december - služby Božie
o 8.30 hod.
31. december - silvestrovské
služby Božie o 15. hod.
1. januára 2018 - novoročné
služby Božie o 8.30 hod.
6. január - služby Božie o 8.30
hod.

A ešte ako!
Boh stvoril človeka a umiestnil na miesto zasľúbené, do raja.
On chcel, aby človek mal účasť
na jeho blaženosti. Prečo? Lebo
je láska a láska túži obdarovávať, deliť sa so svojím šťastím.

veľký, z ktorého sa už sám nedokáže dostať. Na konci tohto
pádu je smrť.
Boh je však milujúci otec
(viď modlitbu Otče náš), a preto sa rozhodol znovu darovať
nám, svojim deťom, nový ži-

Bolo nám treba Vianoce?
ky a priateľstva, je to všetko
nádherné a radostné a stojí za
to všetka tá námaha príprav,
pretože oni prežívajú podstatu
toho všetkého.
Je dôležité pochopiť a prežívať podstatu Vianoc. Bolo
nám treba Vianoce? Áno!

Človek sa však vo svojej
slobodnej vôli (tú mu mimochodom tiež daroval Boh),
tak ako často i dnes, rozhodol
nerešpektovať Jeho pravidlá
a urobil si po svojom. Toto
jeho rozhodnutie mu prinieslo obrovský pád. Pád až tak

vot. A preto máme Vianoce.
Boh sa rozhodol stať človekom,
aby zobral naše viny na seba,
zničil ich na kríži a vo vzkriesení nám daroval večný život.
Vianoce - Narodenie nášho
Pána Ježiša Krista, Božieho
syna, nášho spasiteľa sú nao-

SVÄTÁ LITURGIA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
V pravoslávnom chráme na
Popradskom nábreží:
24. december - Predvečer
sviatku Narodenia, Svätá liturgia o 9. hod., Veľké Povečerie
o 19. hod.
25. december - Narodenie
nášho Spasiteľa Isusa Christa,
svätá liturgia o 9. hod., Večerňa o 17. hod.,
26. december - Zbor presvätej
Bohorodičky, svätá liturgia o 9.
hod., Večerňa o 17. hod.
1. január 2018 - Obrezanie
Hospodina a sv. Vasiľa Veľkého, sv. liturgia o 9. hod.
6. január - Sviatok Bohozjavenia, sv. liturgia o 9. hod., veľké
posvätenie vody
BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV
Modlitebňa vo Veľkej, Jahodná ul.:
24. december - štedrovečerná
bohoslužba o 10. hod.
25. december - Prvý sviatok
vianočný - bohoslužba o 10.
hod.
26. december - bohoslužba
o 10. hod.
31. december - ďakovná bohoslužba o 18. hod. a spoločný
zborový Silvester
1. január 2018 - novoročná
bohoslužba o 10. hod.
APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA
SLOVENSKU, zbor Poprad
V posluchárni Okresného
úradu Poprad, Nábrežie Jána
Pavla II:
24. december - bohoslužby
s detským vianočným programom o 17. hod.
25. december - vianočné bohoslužby o 10. hod.
31. december - bohoslužby
o 10. hod.
1. január 2018 - novoročné
bohoslužby o 10. hod.

zaj najkrajšie sviatky roka,
lebo Boh sa stáva človekom,
aby z nás urobil bohov. Preto
to stojí za toľko námahy, lopoty a zhonu!
Prajem všetkým, aby tieto
Vianoce neboli len bublinou, ktorá o chvíľu spľasne,
ale nech všetka tá nádhera ,
ktorá je na povrchu, prenikne do našich životov, rodín,
pracovísk ... A ostane tam
navždy, lebo Christos raždajetsja! Kristus sa rodí! Slavite Jeho! Oslavujte Ho!
Jaroslav Matoľák,
popradský farár
a protopresbyter (dekan)
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Správy z Tatier

VIANOČNÚ poéziu z pera slo•venských
autorov v podaní herečky

Božidary Turzonovovej si záujemcovia môžu vypočuť v stredu 27.
decembra o 19. hod. v rímskokatolíckom kostole v Novom Smokovci.

V GRAND hotel Bellevue sa
•v piatok
29. decembra uskutoční sú-

ťažný medzinárodný filmový festival
s tematikou extrémnych športov
s názvom Banff Mountain Film Festival. Počas jedného dňa budú môcť
diváci vidieť deväť filmov.

SOBOTU 30. decembra o 18.
•hod.V uvedú
do života prvú historic-

kú monografiu mesta pod názvom
Mesto Vysoké Tatry - včera a dnes
a o 19. hod. vystúpi popradské Divadlo Commedia s hrou Zabíjačka.
Program sa uskutoční v kongresovej
sále Kúpeľov Nový Smokovec.

MAJSTROVSTVÁ sveta v tesaní
•ľadových
sôch Tatry Ice Master sa
uskutočnia od 11. do 14. januára na
Hrebienku.

MÚZEUM TANAP-u v Tat•ranskej
Lomnici, ktoré si tento

rok pripomína 60. výročie svojho
založenia, sa uchádza o ocenenie
v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2017
v kategórii NAJ kultúrno-náučné
zariadenie. O víťazovi rozhodne
verejnosť. Každý, kto sa chce do
ankety zapojiť, môže zahlasovať za
svojho favorita až do 14. januára
2018 na www.severovychod.sk, kde
sú zverejnené aj podrobnosti o aktuálnom ročníku súťaže.
(ppš)

Poplatky a financovanie v školských zariadeniach po novom

Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad riešili poslanci okrem iného aj výšky poplatkov
v školských zariadeniach a tiež financovanie základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských
zariadení.
Oba návrhy úpravy VZN boli schválené. Schválený návrh VZN mesta
Poprad o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
alebo nákladov v školách a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad nadobudne účinnosť od 1. februára 2018. „Financovanie
škôl je viaczdrojové. Jedna časť je zo štátu a druhá prichádza od zákonných zástupcov detí. Toto je však určené iba na
čiastočnú úhradu nákladov spojených
s prevádzkou a mzdami. Na modernizáciu už neprispieva nikto a tam si musia
poradiť materské školy, základné umelecké školy, školské kluby detí, či školské
jedálne sami. Kapitálové výdavky vieme

vyčleniť z rozpočtu mesta, ale na rozvoj zdroje nie sú. Podobných projektov
je veľmi málo. Štyri roky sme poplatky
nezvyšovali. V materských školách sa
poplatok znížil z 20 na 18 eur, v základných umeleckých školách o 2 eurá
v individuálnej forme a o euro v skupinovej forme, v školských kluboch o euro.
Pridali sme však nové poplatky za pobyt
dieťaťa v mestskom tábore a tiež poplatok v základnej umeleckej škole pre dieťa
do piatich rokov veku,“ vysvetľovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Jej odbor pripravil aj návrh VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
s účinnosťou od 1. januára 2018. „Pripravili sme VZN o výške dotácie na dieťa v originálnych kompetenciách, ktoré
musíme pripraviť každý rok. Napodobnili sme koeficienty, ktoré boli doteraz,

aj keď ich štát zmenil v neprospech
skupinovej formy vyučovania. My však
túto formu nemáme umelo vytvorenú,
ale stabilnú. Preto by to poškodilo naše
ZUŠ-ky. Bola vznesená pripomienka
kvôli ZUŠ pôsobiacej v Spojenej cirkevnej škole, no nemáme však relevantnú
analýzu kompletných pomerov z tejto
školy v súvislosti so mzdami a prevádzkou, či zdrojov na bežný chod. Povedali
sme si, že skúsime schváliť VZN v tomto znení, pretože každý koeficient je
navýšený o 14 percent. Tým pádom to
nemôže byť ani pre túto ZUŠ-ku málo.
Ak by ten problém nastal po dôkladnej
analýze, vrátime sa k nemu v najbližšom rokovaní MsZ. Základný princíp
sa takisto odráža od viaczdrojového
financovania a ani cirkevná ZUŠ nemôže očakávať len financie z mesta,
ale musia tam byť aj príspevky od rodičov, či VÚC, ktorý financuje deti
nad 15 rokov, prípadne od zriaďovateľa,“ dodala E. Pilárová.
(ppv)

Zmeny v používaní zábavnej pyrotechniky v Poprade

Používanie zábavnej pyrotechniky v Poprade má nové
pravidlá. Mesto Poprad využilo možnosť vyplývajúcu zo
zákona o výbušninách a 7. decembra 2017 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bola schválená regulácia používania pyrotechniky na verejných priestranstvách.
„Vzhľadom na to, že obchodníci ponúkajú zábavnú pyrotechniku na predaj už v tomto období, občania sa často stretávajú
s vybuchujúcimi petardami na uliciach pod oknami bytov a
domov aj v období pred oslavami Silvestra. Mestská polícia eviduje množstvo hlásení o takomto konaní, ktorého sa dopúšťajú
hlavne deti. Preto sme sa rozhodli riešiť tento problém systémovo prostredníctvom VZN,“ uviedol náčelník Mestskej polície
Poprad Štefan Šipula. V zmysle tohto právneho predpisu sa
môže zábavná pyrotechnika na teritóriu mesta Poprad používať iba od 18. hod. 31. decembra do 4. hod. 1. januára prí-

slušného kalendárneho roka a od 18. hod. 13. januára do 4.
hod. 14. januára príslušného kalendárneho roka. Regulácia
neplatí pre akcie poriadané mestom Poprad. „V prípade, že
niekto má záujem používať zábavnú pyrotechniku počas konania súkromných osláv napr. svadieb, osláv narodenín a pod.
je potrebné písomne požiadať mesto Poprad o vydanie súhlasu,
a až na základe takéhoto písomného stanoviska mesta Poprad
je možné na týchto akciách používať zábavnú pyrotechniku,
avšak vždy iba do 22. hod. V prípade, že bude zistené porušenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia, môže byť osobe na
mieste uložená bloková pokuta až do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 165 eur,“ doplnil Šipula.
Najdôležitejšia rada na záver: „So zábavnou pyrotechnikou
by osoby nemali manipulovať, ak sú pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných látok,“ uzavrel náčelník MsP. (mag)

Unikátna operácia v popradskej nemocnici

Lekári Oddelenia úrazovej chirurgie s JIS Nemocnice Poprad ako prví na Slovensku zrealizovali úspešnú
operáciu trieštivej zlomeniny panvy a to dna acetabula,(kĺbnej jamky a ľavej časti panvy), pri ktorej bola
hlavica stehnovej kosti vtlačená do panvy.
Lekári sa rozhodli využiť
skúsenosti z odbornej konferencie Popradské lekárske
dni 2017 (PLD), kde bola
predstavená špeciálna dlaha
MEDIN OMEGA vyvinutá
v spolupráci s prednostom
traumacentra a primárom
traumatológie Krajskej Nemocnice Liberec MUDr.
Jaroslavom Šrámom. Na
Popradských
lekárskych
dňoch dlahu a liečebný
postup predstavil primár

MUDr. Petr Nestrojil z Kliniky úrazovej chirurgie FN
Brno a lekári si mohli vyskúšať prácu s touto dlahou
a tiež konzultovať s tvorcami
možnosti jej využitia. Opodstatnenosť odborného vzdelávania sa následne potvrdila už o niekoľko mesiacov,
keď lekári oddelenia úrazovej chirurgie s JIS v Poprade museli operovať vážnu
trieštivú zlomeninu panvy.
„Bola to náročná operácia,
ktorej predchádzala dôkladná príprava. Pomocou 3D
konštrukcie sme si pripravili
model panvy u spomínaného
pacienta a následne sme vyformovali dlahu tak, aby
dostatočne spevnila roztrieštenú zlomeninu a umožnila fixáciu jednotlivých
fragmentov (tzv. vymode-

lovanie dlahy na mieru).
Pri operácii došlo k úplnej rekonštrukcii kĺbnej plochy acetabula a úplnému
napraveniu vtlačenej hlavice stehnovej kosti. V pooperačnom období pacient
plne rehabilitoval, zaťažoval
a na 7-my deň bol prepustený do domáceho liečenia,“
uviedol primár Oddelenia
úrazovej chirurgie s JIS Nemocnice Poprad MUDr.
Martin Lajoš.
Nemocnica Poprad uvedeným výkonom opätovne
potvrdila zavádzanie najnovších trendov a terapeutických pomôcok do liečebných postupov v prospech
pacientov.
„Sme hrdí na to, že personál v popradskej nemocnici dokazuje napríklad aj

prvenstvami v operatíve, že
Nemocnica Poprad je svojimi
výkonmi porovnateľná nielen
so slovenskými univerzitnými
a fakultnými nemocnicami,
ale drží krok aj s mnohými
zahraničnými pracoviskami,“ uviedol riaditeľ úseku
liečebno-preventívnej starostlivosti MUDr. Miloš
Kňaze. Vedenie nemocnice
však jedným dychom dodá-

va, že v nastúpenom trende
mieni pokračovať. „Vyžaduje
si to komplexný prístup. Bude
to naďalej nielen o systematickom zvyšovaní kvalifikácie
nášho odborného personálu,
ale aj o pokračujúcej modernizácií prístrojového vybavenia a zázemia celej nemocnice,“ uviedol generálny
riaditeľ Nemocnice Poprad
Peter Petruš.
(sga)
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Deti sú šťastné, keď sú prijaté s láskou

Najkrajšie Vianoce sú s deťmi.
Hoci sa tešia z mnohých darčekov,
najväčšiu radosť má pre ne určite
čas strávený so svojimi najbližšími
v rodine. Všetky deti túžia po láske, a aby boli vrúcne prijaté také,
aké sú. Teda aj v prípade, alebo o to
viac, ak im osud nadelil nejaký rozdiel oproti iným. Svoje o tom vie
Martina Rzymanová, surdopédka
v Centre špeciálnopedagogického
poradenstva pri Spojenej škole na
Partizánskej ul. v Poprade. Venuje sa rozvoju osobnosti, výchove a
vzdelávaniu detí s poruchou sluchu v tamojšom Centre špeciálnopedagogického poradenstva.
* Ako došlo k tomu, že ste sa stali
surdopédkou?
- „Obidvaja moji starí rodičia boli
nepočujúci a odmalička som prichádzala do kontaktu aj s posunkovou
rečou, aj s problémami, s ktorými sa nepočujúci potýkajú
- často s porozumením reči ostatných, často i s porozumením
písaného textu. Navyše, moja
mama je tlmočníčka posunkovej
reči a tiež sa zaoberá problematikou nepočujúcich.“
* Iste máte veľa spomienok
aj na Vianoce so starými rodičmi...
- „Pamätám si ich ako veľmi
láskavých ľudí, ktorí nám pomohli v mnohých situáciách a
nikdy som nemala problém s
nimi komunikovať. Aj keď som
už bola dospelá, keď sa mi narodili deti, stará mama mi ešte
pomáhala so žehlením, domácnosťou, s varením... Vianoce so
starými rodičmi, kedy bolo navarené, napečené, upratané, boli
ozaj pekné. Pri nich som si však
prvýkrát uvedomila, že majú zvyšky
sluchu. Keby sa boli narodili dnes,
kedy už medicína postúpila, určite by
sa mohli inak zapojiť do spoločnosti a
vedieť lepšie rozprávať ako rozprávali.
Ale komunikovali posunkovou rečou
a mali silnú komunitu nepočujúcich.
Žili v šťastnom manželstve, starý otec
bol skvelý krajčír, za ktorým chodilo
šiť mnoho ľudí.“
* Dobre poznáte pocity a potreby
ľudí s poruchami sluchu. Bola by
škoda, keby ste ich neodovzdali tým,
ktorí to potrebujú. Preto ste spolu s
ďalšími autorkami – Silviou Hovorkovou a Darinou Tarcsiovou nedávno vydali knihu Máme dieťa s poruchou sluchu 2. Komu je venovaná?
- „Je to trochu zvláštne, že sme najprv vydali „dvojku“. Na začiatku sme
totiž začali písať iba jednu knihu, lenže postupne sme zistili, že máme veľa
materiálu. V istom momente sme sa

rozhodli rozdeliť ju na dve časti - teoretickú a praktickú. Teoretická časť
obsahuje kapitoly o poruche sluchu,
genetike, načúvacích prístrojoch a
pod. Praktická poskytuje informácie
pre rodičov, ako je možné vyrovnať
sa s tým, že dieťa má poruchu sluchu,
ako konkrétne s nepočujúcim dieťatkom pracovať, ako rozvíjať jeho sluch,
reč... Zdalo sa nám užitočnejšie vydať
ako prvú práve túto praktickú časť.
Vydanie „jednotky“ sa pripravuje na
jar 2018. Nápad takejto knihy vznikol
v Nadácii Pontis a Nadácii Telekom,
ktoré dlhodobo organizujú pomoc
rodinám s deťmi s poruchou sluchu a
chceli pomôcť čo najširšiemu množstvu rodičov nepočujúcich detí. Kniha
sa dá stiahnuť zdarma alebo kúpiť cez
internet, pričom kúpa je darom na
podporu celoslovenskej organizácie
Nepočujúce dieťa.“

* Knihu ste pripravovali predovšetkým na základe rozhovorov s
rodičmi nepočujúcich detí. Čo obsahuje?
- „Pracovali sme ako mobilné pedagogičky priamo v rodinách. Dávali
sme tiež veľa dotazníkov rodičom,
ktorí nám poskytli spätnú väzbu a
tiež veľa krásnych fotiek. Obsahuje aj
konkrétne výpovede napr. na tému,
ako vysvetliť dieťaťu, prečo ono má
načúvací prístroj a iné nie. Pre rodičov
to má často väčšiu cenu, než odborné
skúsenosti. Knižka je i návodom pre
rodičov, ako sa vyrovnávať s takouto
diagnózou, ako komunikovať s nepočujúcim dieťaťom, o výchove detí
s poruchou sluchu, ktorá má určité
špecifiká. Tým, že nepočujú, sú často
emocionálne menej vyrovnané, keďže v ranom veku neboli upokojované
hlasom matky - nepočuli ho. Neraz
sa viac hnevajú, pretože nerozumejú,

ťažko sa im vysvetľujú niektoré veci.
Zamerali sme sa hlavne na bábätká a
deti do 6 rokov, rozvoj ich sluchových
a rozumových schopností, ale veľkou
témou, ktorú riešia rodičia detí s poruchou sluchu bola i integrácia do
materskej či základnej školy a ďalšie.“
* Čo najviac potrebujú rodičia,
ktorým sa narodí nepočujúce dieťa?
- „Ročne sa na Slovensku narodí
približne dvesto takýchto detí. Deväťdesiat percent sa rodí do rodín, kde
nemajú žiadnu skúsenosť s nikým,
kto má poruchu sluchu. Veľmi často
sa stáva, že si spočiatku ani nevšimnú, že dieťa zle alebo vôbec nepočuje
a strácajú tak drahocenný čas. U detí
s poruchou sluchu je veľmi vzácny,
pretože podľa svetových pravidiel,
do pol roka by už mali mať pridelené
načúvacie prístroje a ranú starostlivosť od odborníkov. Je dokázané, že
sa potom vyvíjajú tak ako počujúce deti.“
* Ako rodičia na začiatku reagujú?
- „Najväčší problém je akoby
si priznať a vyrovnať sa s tým,
že dieťatko má poruchu sluchu.
Úplne kľúčovým krokom je čím
skôr realizovať diagnostiku,
aby dostalo skutočne čo najskôr
načúvací prístroj a nezačalo
zaostávať za počujúcimi. V súčasnosti sú načúvacie prístroje
na takej úrovni, že deti s nimi
môžu počuť ako ostatní ľudia.
Po narodení dieťaťa sa v nemocniciach realizuje novorodenecký
skríning sluchu a žiadne dieťa by
nemalo ujsť zo systému. Lenže
niekedy trvajú vyšetrenia dlho
a na poruchu sa príde až okolo
roka. Lepšie je, ak už polročné
dieťa dostane načúvací prístroj
alebo kochleárny implantát. Sluch je
totiž rozhodujúci pri vývine detskej
reči.“
* Ako podporiť dieťa s poruchou
sluchu, aby nevnímalo, že je niečím iné?
- „Aj na obrázkoch v knižke vidieť,
že aj takéto deti vedia žiť šťastný život. Často v dospelosti povedia: Neľutujte nás, netrpíme, máme sa dobre. Rodič sa nemá stať pedagógom,
ktorý dieťa nonstop učí rozprávať.
Pre takéto dieťa je dôležité, aby bolo
prijaté ako každé iné, celá výchova
má byť v láskavom tóne, s hranicami, nie každodenný dril alebo nátlak
na dokonalú výslovnosť... Je dôležité snažiť sa mu porozumieť a veriť
tomu, že môže žiť bežným životom
ostatných ľudí. To je hlavné posolstvo
knihy, ktorá obsahuje aj svedectvá
o živote tých nepočujúcich, ktorí sú
už dospelí a úspešní.“
(mar)

KINO TATRAN
21. decembra o 19. hod. CHATRČ - ADVENTNÝ FESTIVAL UVER V ZÁZRAK
USA, dráma, 132 min., titulky, MP12
Vstupné: 3€
22. decembra o 19. hod. a 27. decembra
o 19. hod. - ŠPINDL
CZ, komédia, 90 min., česká verzia, MP12
Vstupné: 5€
27. a 28. decembra o 10. hod.
FERDINAND
USA, animovaná dobrodružná komédia, 99
min., dabing, MP Vstupné: 5€/ 4,50€ deti
28. a 29. decembra o 19. hod.
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
USA, životopisný/dráma/muzikál, titulky,
MP12 Vstupné: 5€
29. decembra o 10. hod.
PRÍŠERÁKOVCI
DE/UK, animovaný/rodinný/komédia, 96
min., dabing, MP7 Vstupné: 3€
29. decembra o 21. hod.
NEHANEBNÍ BASTARDI
USA, akčný, 153 min., dabing, MP18
Vstupné: 4€
2. a 3. januára o 19. hod.
STRATENÝ V DŽUNGLI
AU, dobrodružný/dráma/skutočný príbeh,
115 min., titulky, MP12
Vstupné: 5€, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
3. januára o 17. hod. - PADDINGTON 2
UK/FR, rodinný, 103 min., dabing, MP
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
4. januára o 17. hod. - FERDINAND
USA, animovaná dobrodružná komédia,
99 min., dabing, MP Vstupné: 5€, vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
4. a 5. januára o 19. hod.
INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
USA, horor, 100 min., titulky, MP15
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
5. januára o 17. hod. - NAJSLEDOVANEJŠÍ
CZ, dokumentárny, 91 min., česká verzia,
MP12
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
6. a 7. januára o 16. hod.
COCO+ ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO:
VIANOCE S OLAFOM
USA, dobrodružný/animovaný/komédia,
109+21 min., dabing, MP
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
6. a 7. januára o 19. hod.
KOLESO ZÁZRAKOV
USA, dráma, 101 min., titulky, MP12
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
8. januára o 19. hod.
VARGA (UVEDIE REŽISÉRKA
+ HUDOBNÉ UKÁŽKY Z TVORBY)
SK/CZ, dokument, 52 min+beseda., slovenská verzia, MP12, FK
Vstupné: 5€, Vstupné FK, ŤZP: 3€.
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Počasie býva nevyspytateľné

Zimná údržba ciest a chodníkov v
meste Poprad sa najmä v čase nečakanej snehovej nádielky stáva terčom
kritiky. Občania hromžia, keď práve v
lokalite ich bydliska nie je sneh hneď
odhrnutý, alebo chodník neposypaný.
Zhoršená zjazdnosť ciest a schodnosť
chodníkov vyvoláva u nich nevôľu.
Údržbu mestských komunikácií a
chodníkov v Poprade zabezpečuje Správa mestských komunikácií. Pre zimnú
údržbu (ZÚ) má každoročne spracovaný operačný plán, ktorý je sprístupnený
aj na webovej stránke www.smkpp.sk.
Sú v ňom presne vymedzené jednotlivé ulice a lokality podľa stupňa dôležitosti, nebezpečné úseky komunikácií,
zoznam MK, ktoré si v zimnej údržbe
vyžadujú zvýšenú pozornosť a ďalšie.
Takisto je SMK pripravená v prípade
mimoriadnej situácie požiadať o pomoc
iné organizácie, ktoré jej poskytnú potrebnú techniku.
Riaditeľ SMK v Poprade Peter Fabian
vysvetlil: „V operačnom pláne ZÚ sú komunikácie rozdelené podľa stupňa dôležitosti do 3. kategórií. V prvej ide o cesty
s trasami mestskej hromadnej dopravy, v
druhej sú zaradené všetky ostatné komunikácie, ktoré sa napájajú na tieto trasy
a v tretej sú medziblokové komunikácie
a parkoviská. Chodníky sú samostatnou
oblasťou. Ako prvé sa udržiavajú všetky
hlavné chodníky smerujúce z mestských
častí do centra a chodníky vedúce k základným školám a nemocniciam.“
ZÚ zabezpečuje 5 dispečerov v nepretržitej prevádzke a 21 zamestnancov,
ktorí pracujú v troch zmenách. Riaditeľ

doplnil, že majú zazmluvnené ešte dve
externé firmy, ktoré vypomáhajú pri ZÚ
- firmu Brantner na výpomoc pri ZÚ v
mestskej časti Matejovce (Brantner udržiava v zime aj schody, lávky cez rieku a
potoky, zastávky MHD a priľahlé chodníky k nim) a Poľnohospodárske družstvo Veľká vo Veľkej. SMK sa však snaží
vykonávať ZÚ svojimi zamestnancami,
iba v prípade extrémnych snehových
podmienok využíva pomoc mimo svojej organizácie.
„SMK v Poprade zabezpečuje ZÚ na
vyše 60 km ciest a 35 km chodníkov. Komunikácie v meste však nie sú len v našej
správe, ale patria aj do správy štátu alebo
Prešovského samosprávneho kraja. Pri
ZÚ vzájomne spolupracujeme. Treba si
uvedomiť, že sneh spadne naraz v celom
Poprade, tak ako tomu bolo aj začiatkom
decembra. Niekde však treba začať a niekde sa dostaneme až nakoniec. Spokojní asi nikdy nebudú všetci občania, ale
snažíme sa každému vyjsť v ústrety. Na
našej webovej stránke sú telefónne čísla,
mail, informácie dostávame aj cez Citymonitor, obyvatelia sa môžu tiež pozrieť
online, kde sa momentálne pohybujú
naše vozidlá,“ povedal P. Fabian. SMK
má uzavretú i zmluvu s úradom práce
na aktivačných pracovníkov. V minulosti ich využívali viac. Bol väčší výber,
ibaže v súčasnosti nezamestnanosť klesá a vhodných ľudí na aktivačné práce
je málo. Aktuálne ich majú k dispozícii
5-6 a chodia pomáhať pri čistení chodníkov hlavne v centre mesta, samotného námestia a chodníkov, kde sa SMK s
technikou nedostane.
(mar)

Týždeň s mestskou políciou

V UTOROK 12. decembra po•poludní
hliadka MsP Poprad pre-

verila oznam pracovníka SBS ohľadom muža, ktorý sa hrubo správal
k cestujúcim čakajúcim v budove
autobusovej stanice v Poprade a
napriek zákazu tam fajčil cigaretu.
Upozornenia pracovníka SBS nerešpektoval. Mestskí policajti podozrivého muža predviedli za účelom zistenia totožnosti, keďže ju na
mieste nevedel preukázať a 42-ročnému Popradčanovi uložili blokovú pokutu za porušenie zákona o
ochrane nefajčiarov, ktorú zaplatil
na mieste.
V STREDU 13. decembra večer bolo na linku 159 oznámené,
že na Ulici Mnoheľovej v blízkosti
podchodu mal na zemi sedieť muž
s obviazanou hlavou. Hliadka MsP
Poprad po príchode na miesto zistila, že išlo o 61-ročného muža z
Popradu, ku ktorému už medzičasom jedna okoloidúca zavolala sanitku.
V PIATOK 15. decembra večer

•

•

že mesto Poprad by malo mať
takéto zariadenie a navrhol,
aby na tieto účely bol určený
byt v bytovom dome Chopok
v majetku mesta. Zároveň by
mesto malo hľadať možnosti ďalších 4 bytov na pomoc
ženám ohrozeným násilím
zo strany partnera. Tiež poďakoval 18 poslancom, ktorí
finančne podporili združenie
Progresfem a charitatívny večer s názvom Žena žene.
Poslankyňa Alena Madzinová interpelovala, že na sídlisku Juh III na ploche medzi
ZŠ Jarná, MŠ Záborského a
obytnými panelákmi sa nachádza staré asfaltové ihrisko,
ktoré je popraskané a v lete
prerastené trávou, čo bráni
bezpečnému športovému užívaniu. Za poslancov volebného obvodu č. 2 požiadala
o zaradenie úpravy tohto pozemku s možnou výstavbou
detského ihriska alebo novej
športovej plochy. Ďalej sa pý-

•

Záchranári na poľskej strane Tatier

Vzhľadom na to, že na poľskom vrtuľníku sa v súčasnosti vykonáva
pravidelný servis, požiadali poľskí záchranári z TOPRu kolegov zo Slovenska v nedeľu popoludní o súčinnosť pri záchrannej akcii.
Pomoc potreboval 59-ročný poľský turista, ktorý pravdepodobne počas zlaňovania v Doline Czarna Gąsienicowa spadol a utrpel vážny úraz
dolnej končatiny. Po prílete vrtuľníka mu lekárka poskytla neodkladné
zdravotné ošetrenie a s podozrením na zlomeninu dolnej končatiny v oblasti stehna bol prevezený do nemocnice v Zakopanom.		
(zuh)

Z interpelácií poslancov

Poslanec Štefan Pčola vo
svojej interpelácii opätovne
požiadal o nápravu vo veci
vykonávania slávnostných obradov, konkrétne prijatí jubilantov. Už pred dvoma rokmi
interpeloval, aby bol vytvorený optimálny rozdeľovník
poslancov riadne zvolených
mestským
zastupiteľstvom,
aby vykonávali slávnostné obrady. Interpeloval aj pred viac
ako rokom, no nič sa nezmenilo - prijatia jubilantov vykonáva len vedenie mesta.
Ďalej interpeloval za občianske združenie Progresfem,
ktoré pomáha ženám ohrozeným rodovo podmieneným
násilím. Združenie sa obrátilo
na mesto so žiadosťou o poskytnutie pozemku, prípadne s nevyužívanou budovou
vo vlastníctve mesta Poprad,
ktorá by bola vhodná na komplexnú rekonštrukciu a vytvorenie Bezpečného ženského
domu. Š. Pčola sa domnieva,

bolo na mestskú políciu oznámené,
že pri cyklochodníku sa nachádza
srnka, ktorú tam okoloidúci hladkajú, pričom hrozí, že srnka môže
spôsobiť zrážku s vozidlami. Mestskou políciou bolo informované
príslušné poľovnícke združenie,
člen ktorého srnku z miesta odviezol do lesa.
V PIATOK 15. decembra
v noci mestskí policajti na Ul.
Francisciho zistili 15-ročného
mladíka, ktorý tam konzumoval
alkohol. Chlapca si prevzal otec.
Hneď v nasledujúce ráno preverovali mestskí policajti podozrenie
z požívania alkoholu mladistvými pri Luníku, kde zistili 16-ročnú Popradčanku, ktorá nafúkala
2,56 promile, čo je ťažký stupeň
opitosti. Mladú slečnu si z úradovne MsP Poprad prišla prevziať
jej matka. Obidvoch mladistvých
teraz čaká správne konanie pre
porušenie ustanovení zákona o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
(msp)

tala, prečo sa nepokračuje v
rokovaniach so Slovenskou
správou ciest ohľadom vysporiadania vlastníckych vzťahov
cesty I/66A v mestskej časti
Matejovce. Na tejto ceste sa
nachádza poškodený kamenný most, ktorý je národnou
kultúrnou pamiatkou. Koryto pod mostom je zanesené,
málo priepustné, čo v čase
veľkých dažďov spôsobuje
vyliatie potoka. Zaujímala sa
tiež, aký je dôvod, že sa medzi
investičné akcie už niekoľko
rokov nezaraďuje výstavba
chodníka okolo Hlavnej cesty
v mestskej časti Matejovce a
tiež, kedy bude naplánované
osvetlenie priechodov v tejto
mestskej časti. Poslankyňa takisto požiadala, aby bolo občanom nášho mesta prostredníctvom médií vysvetlené, ako
sa zabezpečuje zimná údržba
ciest a chodníkov. (ppm)
Ďalšie interpelácie
uverejníme v budúcom čísle

Strieborná vianočná zvesť
s a capellou inšpirácie / Rusko

V kostole sv. Egídia bol
v piatok 15. decembra
koncert ruských umelcov.
Vokálny súbor a capella
„Vdochnovenie, v preklade inšpirácie“ priniesol do
Popradu príjemnú vianočnú atmosféru. Súbor tvoria absolventi uznávanej
ruskej školy z mesta Ivanovo pri Moskve. Predstavili sa so známymi vianočnými koledami a ruskými
piesňami.
Členovia súboru sú vekom mladší, ale aj napriek
tomu sa dokázali presadiť
v silnej konkurencii ruských vokálnych skupín.
Svedčí o tom veľký počet ich koncertov v celom
Rusku. So svojou hudbou
zožali úspechy aj v Nemecku, Taliansku, Maďarsku,
Macedónsku či Španielsku.
Absolventi svetovo uzná-

vanej ruskej školy zborového spevu prinášajú na
koncertné pódiá v mestách,
kde zavítajú radosť, pozitívne naladenie, ale aj profesionálne majstrovstvo a
radosť, ktorými si okamžite
získajú publikum.
Na Slovensko prišli prvýkrát so svojím vianočným
programom, v ktorom zazneli piesne vianočné, známe ruské piesne, ale aj svetové evergreeny.
Mária Jalovičiarová z oddelenia kultúry Mestského
úradu uviedla: „Začiatkom tohto roka vystupovali
v Poprade donskí kozáci z
Ruska. Zaujalo nás, čo dokážu urobiť s ľuďmi - obecenstvo ich prijíma. Pre
poslucháčov je to vzácne,
pretože ruské súbory sa na
Slovensku vo veľkej miere
neprezentujú.“
(kpa)
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Narodenie Ježiška

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc si
žiaci piateho ročníka v ZŠ Dostojevského

pripravili divadelné predstavenie
v anglickom jazyku pod názvom Narodenie Ježiška.
Svoje malé talenty prišli podporiť
aj ich rodičia, starí rodičia, súrodenci a priatelia. Rodičia odchádzali
z predstavenia hrdí na svoje deti. Žiaci stvárnili Jozefa a Máriu, anjelov,
pastierov a mudrcov. Slávnostne privítali narodenie nášho Pána, Ježiša
Krista zlatom, kadidlom a myrhou.
Žiakom dobrý pocit v srdci zostane, veď
šťastie a radosť, tá každému pristane. (zhr)

Podujatie Mikuláš pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu sa uskutočnilo v minulých dňoch v
Lopušnej doline vo Svite. Nechýbal ani anjel a čert, ktorí v sprievode Mikuláša potešili najmenších a ich rodiny, z ktorých mnohé využívajú pomoc Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole na Partizánskej ul. v Poprade.
FOTO - archív organizátora

Vystavujú tí, pre ktorých je maľovanie záľubou

Klub popradských výtvarníkov otvoril vernisážou začiatkom decembra
2017 v oddelení umenia
Podtatranskej knižnice v
Spišskej Sobote svoj v poradí 5-ty Výtvarný salón.
Prezentuje sa na ňom združenie ľudí, ktorí pre pracovné
a rodinné povinnosti nemali
dostatok času pre výtvarnú
tvorbu a výtvarný rast, no
mali túžbu rozvíjať sa a realizovať svoje výtvarné nápady,
pocity, sny a predstavy. Stretávali sa raz týždenne na 4-5
hodín v spoločnom ateliéri.
Vystriedali ho vo viacerých

zariadeniach a posledný rok
a pol mali krásny ateliér na
prízemí knižnice v malebnej
Sp. Sobote.
„Je nám veľmi ľúto, že sme
práve v tomto čase o tento príjemný priestor prišli, pretože
sa tam sťahuje Podtatranské
osvetové stredisko, takže pre
nás nový problém,“ povedal
vedúci klubu František Žoldák.
Striedavo sa venujú realistickej, dekoratívnej i abstraktnej tvorbe a to rôznymi
maliarskymi technikami, aby
každý zvládol rôzny žáner a
do svojej práce vložil vlastný

tvorivý nápad a štýl.
Za takmer 10 rokov existencie KPV sa zišli neuveriteľných 350 krát a tvorilo v ňom
30 amatérskych výtvarníkov.
Niektorí v tomto klube pobudli 1-2 roky, iní od začiatku, prichádzali noví adepti.
Na výstave sa prezentujú 11-ti
autori: Helena Suchá, Norika
Habláková, Jolka Künneová,
Juraj Ujházy, Helena Smolková, Anna Krajčinovská, Peter
Valachovič, Robo Pavlík, Jana
Hriňáková, Elena Mazáková a
František Žoldák.
Na výstave predstavujú
veľmi skromný výber z najnovšej tvorby. Každý autor
prispel inou témou, rukopisom, farebnosťou a svojským
videním. Úroveň každého
autora každoročne stúpa a
tým aj úroveň vystavujúcej
kolekcie. Viacerí členovia
klubu mali už svoje autorské
výstavy a zožali úspechy na
regionálnych, či celoslovenských výstavách a súťažiach.
Výstavu je možné zhliadnuť
do 19. januára 2018. (ppp)

Slovensko spievalo koledy

V Poprade bola v jednom
z obchodných centier výnimočná akcia pod názvom
Slovensko spieva koledy. V
jeden deň - 13. decembra
na Luciu, v 25 mestách na
Slovensku, v rovnakú hodinu, zazneli tri rovnaké koledy (Narodil sa Kristus Pán,
Nesiem vám novinu, Búvaj
dieťa krásne). Pridali sme sa
tak k bratom Čechom, ktorí
niečo podobné organizujú
už pár rokov. V Česku to bol
už siedmy ročník. V akcii
spievania kolied je zapojených viac ako 600 väčších či
menších miest.
Účelom podujatia bolo aj
pozastaviť sa v predvianočnom zhone a netradične si
užiť chvíľu s priateľmi a rodinou. Jedenásťročná Gréta
Fördösová z folklórneho súboru Venček, (ktorého členovia koledy spievali) rada
spieva a veľmi rada má aj slovenský folklór: „Máme veľa
vystúpení, už necítim žiadne
napätie, ani trému. Začiatky
kolied som poznala, zvyšok

som sa doučila.“
Vedúca súboru Soňa Fördösová uviedla: „Bolo to veľmi
zaujímavé a dojímavé. Škoda, že sme nepočuli ostatných
spievajúcich na Slovensku aj
v Česku a verím, že všade vytvorili takú príjemnú atmosféru, akú sme mali v Poprade.
FS Venček má predprípravku
pre deti od 4 rokov, v strednej
skupine sú deti z prvého stupňa
ZŠ a nakoniec druhý stupeň ZŠ
a stredné školy. My spievame
koledy v nárečí, tak sme len
preladili do slovenčiny.“
Koledy zneli okrem Popradu - v Michalovciach, v
Humennom, v Prešove, vo
Vranove nad Topľou, v Spišskej Novej Vsi, vo Vysokých
Tatrách, v Liptovskom Mikuláši, v Martine, v Sihelnom, v Žiline, v Považskej
Bystrici, v Banskej Bystrici,
v Handlovej, v Prievidzi,
v Novákoch, v Trenčíne, v
Novom Meste nad Váhom,
v Topoľčanoch, v Myjave, v
Leviciach, v Nitre, v Trnave a
v Lučenci.
(kpa)

Začiatkom decembra uviedla do života svoju prvotinu popradská autorka Lucia Sonntagg. Jej kniha básní nesie názov Keby
niečo, keby všetko ... a záujemcovia si ju môžu zakúpiť v kníhkupectve Martinus v našom meste. Autorka, ktorá je v civilnom
povolaní očnou lekárkou, prostredníctvom poézie vyjadruje svoje pocity, čoho dôkazom je aj spomínaná zbierka. Kniha je zaujímavá i tým, že v jej závere dala sama autorka odporúčanie na
hudbu, ktorá sa hodí ku každej básni. Knihu slávnostne uviedol do života autor kníh pre detí Valentín Šefčík „básnickými
písmenkami“. Pozvanie prijal aj spevák Martin Harich, ktorý
prítomných potešil svojou hudbou.
FOTO - Silvia Šifrová

20. 12. 2017

Strana 10

Dvojaké tradície na neutrálnej pôde Vianočná premiéra McDowella na Slovensku

Otvorené
hranice
a množstvo pracovných príležitostí zaviali
Popradčanku Michaelu
Bereczovú do susedného Rakúska. Vo Viedni
sa nachádza už piaty rok
a vždy sa teší, ako strávi
Vianoce doma pod Tatrami. Spoločnú domácnosť
v metropole Rakúska
však zdieľa s priateľom,
ktorý sa narodil vo Viedni, no jeho korene sú bosnianske
a je pravoslávnym Srbom. Preto si
Michaela spolu s ním každoročne
užíva dvojakú príchuť Vianoc.
„S priateľom Stefanom som už štyri
roky, z toho dva roky bývame spolu.
On má úplne iné vianočné tradície,
ktoré som dovtedy nepoznala. Pravoslávne Vianoce sa u nich oslavujú 7. januára. My preto oslavujeme
hneď dvakrát a to je pekná výhoda,“
začala s úsmevom svoje rozprávanie Michaela Bereczová (na foto
vpravo) a pokračovala: „Minulý rok
som oslavovala pravoslávne Vianoce
so Stefanovou rodinou po prvýkrát
a bolo to veľmi zaujímavé. Deň pred
Vianocami a teda 6. januára je tzv.
Badnji dan. Muži idú skoro ráno do
lesa pre Badnjak (ich tradičný krík),
ktorý sa neskôr spáli. Po dedine chodieva koč, na ktorý sa dáva tento krík
a tiež iné dary pre cirkev. Keď sa muži
vracajú z lesa, ženy ich čakajú a hneď
Sestry Hrobákové sú dobrodružné povahy. Za svojimi snami tieto
Popradčanky radi cestujú po svete.
Staršia Gabriela strávila pár rokov
v Španielsku a pozná tamojšie tradície. Mladšia Daniela bola vždy
výbornou študentkou a rôzne študijné programy ju zaviali až do ďalekej Číny, kde vládne prísny režim
a Vianoce sú neznámym pojmom.
Gabriela sa po rokoch opäť priblížila k domovu, keďže začala pôsobiť
v Prahe. Na španielske tradície počas vianočných sviatkov však veľmi
rada spomína. „Bola som na Mallorce
a istý čas na východnom pobreží Costa Brava. Tie pravé Vianoce som však
zažila až v Andalúzii. Základný rozdiel je v tom, že darčeky tam nenosí
Ježiško, ale Traja králi. Najviac darčekov preto deti dostávajú až 6. januára
a vtedy sa konajú tradičné sprievody
mestom či dedinou. Typický je voz so
zvieratkami, v ďalšom sú deti poobliekané do tradičných odevov a nesmú
chýbať Traja králi, ktorí sú na čele
sprievodu a majú v závere aj príhovor.
24. decembra je v Španielsku klasický
pracovný deň a až popoludní sa schádzajú rodiny doma. Večera je skôr

po nich hádžu suché kukuričné semienka a v tento deň je pôst. My sme
počas neho jedli fazuľu na dva rôzne spôsoby, dusené šampiňóny, rybu
a šalát. Na druhý deň (7. januára) je
Bozic, čiže Vianoce. Ľudia chodia do
kostola a potom nasleduje hostina.
Nesmie chýbať ich tradičný domáci
pečený chlieb, do ktorého sa zapečie
minca, kukurica a drievko. Potom si
každý z chleba odlomí a dúfa, že niečo nájde. Minca znamená bohatstvo,
kukurica úrodu a drievko šťastie.
Následne hlava rodiny zapáli sviečku
a kadidlom každého požehná.“
Nakoľko sa u Stefana doma nerozdávajú na Vianoce darčeky, zamiloval si pre zmenu tie naše tradičné
sviatky. „Vždy sa teším do Popradu,
kde trávime tamojšie Vianoce s Miškinou rodinou. Najviac sa teším na
kapustnicu, šalát a samozrejme darčeky,“ zdôraznil Stefan Guskic (na
foto vľavo).		
(ppv)

Po prvýkrát v živote okúsi americký hokejový obranca Jimmy McDowell atmosféru Vianoc mimo
USA. 24-ročný rodák z Dimondale
v Michigane obhajuje v tejto sezóne farby HK Poprad a tak si bude
vychutnávať sviatky pod Tatrami.
Jimmy McDowell prezradil, že má
veľkú rodinu a bude trochu smutné,
že po prvýkrát v živote s ňou nebude tráviť sviatky osobne. „Plánujem
stráviť Vianoce tak, že s nimi budem
v kontakte aspoň cez telefón a tiež so
mnou hovoril aj Dávid Bondra, ktorý
mi ponúkol, aby som strávil pár dní
s jeho rodinou. Ten ma tiež nabádal,
aby som šiel pozrieť na vianočné trhy
v Poprade,“ rozhovoril sa americký
hokejista v službách Popradu, ktorý
sa už s tunajšími zvykmi zoznamuje.
„Počul som a aj som zažil, že na Slovensku sa oslavuje v dva rozličné dni.
Prvý deň osláv bol Mikuláš, pokiaľ si
to pamätám správne, kedy deti dostávajú sladkosti a potom dostanú darčeky 24. resp. 25. decembra,“ povedal.
Ani na Slovensku si Jimmy McDowell predsa len neodpustí jednu
svojskú tradíciu. „Určite nevynechám
pozeranie filmu Vianočný príbeh
z roku 1983. Pozerám ho každý rok už
od svojho detstva. Darčeky otvorím až
vo februári, pretože vtedy do Popradu
príde moja priateľka a je to niečo, čo
sme sa rozhodili urobiť spolu. Nie som
si istý, čo bude na tohtoročnom vianočnom menu na Slovensku, ale doma

Dobrodružné Vianoce dvoch sestier

symbolická, kedy sa stretne rodina iba
z jednej strany rodiča. V Španielsku sa
robí hostina formou švédskych stolov,
či bufetov. Najväčšou špecialitou sú
krevety a tiež sušená šunka. Ráno 25.
decembra si nájdu deti nejaký darček
pod stromčekom, ale je to skôr symbolické po vzore západných kultúr. 31.
decembra na Silvestra sa stretáva zase
rodina z druhej strany rodiča. Urobí
sa obrovská večera a pred polnocou si

každý pripraví na tanier, alebo papierový obrúsok dvanásť hrozienok. Všetci pozerajú televíziu a sledujú podujatie z námestia v Madride, kde sa zídu
predstavitelia mestského úradu. Tam
sa koná najväčšie odpočítavanie pred
polnocou. Spustí sa obrovský zvon,
ktorý udiera v určitých intervaloch.
Na každý úder zvona musia všetci
zjesť jedno hrozienko, čo predstavuje
v novom roku veľa lásky, šťastia, zdra-

zvyčajne pripravujeme moriaka a šunku, zemiakovú kašu s mäsovou šťavou,
kukuricu, ovocný šalát a potom tzv.
GreenBeanCasserole (zelená fazuľka
s hubovou krémovou omáčkou a vyprážanými cibuľovými krúžkami). Môj
zoznam by mohol ešte pokračovať aj
dezertmi a bol by ešte dlhší. Jedlo je veľkou súčasťou našich osláv,“ vysvetľoval.
Na rodinu bude myslieť počas celého sviatočného obdobia a bude mu
chýbať. „Sú smutní, nakoľko sú to
prvé Vianoce, ktoré s nimi nebudem,
ale chápu, že toto je súčasť toho, čo
na Slovensku robím a sú hrdí, že som
dospel a som schopný byť na sviatky
preč, hoci je to pre nás nezvyčajné.
Napriek tomu sa teším, že uvidím,
ako oslavujú Vianoce ostatní, a že získam nové skúsenosti, ktoré si budem
navždy pamätať,“ uzavrel „americký
kamzík“ Jimmy McDowell. (ppv)
via, práce, hojnosti a úspechov. Mladí
sa potom začnú zabávať na ulici až do
rána. V rámci tradície si kupujú počas
silvestrovskej noci nové šaty. V menšej
miere sa tiež dodržiava tradícia, že
každý by sa mal ísť v posledných hodinách starého roka zabávať v spodnej
bielizni červenej farby,“ opísala G.
Hrobáková (na foto vpravo), ktorá sa
na Vianoce vždy teší domov, pretože
podľa jej slov sú tie naše vzácnejšie
a tradičnejšie.
Jej mladšia sestra Daniela musela
neraz v ďalekej Číne atmosféru Vianoc oželieť, pretože z ideologického
hľadiska sa tam tento sviatok vôbec
neslávi. „Západný vplyv je však v tomto období cítiť aj tu. Niektoré obchody
sú vyzdobené a na predaj sú suveníry
v podobe Santa Clausa a podobne.
Jednoducho, nie je to kresťanská krajina. Mladí našim tradíciám vôbec
nerozumejú. Aj na prelome rokov je
to iné. Číňania vítajú nový rok vždy
v inom termíne, niekedy od polovice
januára do polovice februára. Zvykom
v tomto období býva darovať svojim
blízkym či známym jablko ako symbol
zdravia a šťastia,“ prezradila D. Hrobáková (na foto vľavo).
(mav)
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Podobné a predsa trochu iné futbalové sviatky V dôležitom zápase zvíťazili Popradčanky
Dres
Futbalového
klubu Poprad obliekajú
dvaja legionári. Stredopoliar Duje Medak
pochádza z Chorvátska,
brankár Marko Deronja
sa narodil v Slovinsku.
Vianočné sviatky strávia
v kruhu najbližších.
Duje Medak (na foto
vľavo) prišiel do Popradu vo februári minulého
roka a tunajšia zima ho
prekvapila. „Keď som dorazil bolo tu -19 stupňov
Celzia, pritom u nás v Chorvátsku
býva maximálne -4. Za ten čas som
si ale zvykol,“ povedal. Na vianočné
sviatky sa veľmi teší. „Konečne budem
so svojou rodinou, ktorá ma v Poprade navštívila počas Veľkej noci, ale aj
v lete. Na Silvestra možno za mnou
prídu nejakí spoluhráči a kamaráti
z Popradu. Hovorili mi, že Poprad je
na Vianoce krásny, ale aj v Chorvátsku
všetko žiari a ľudia sú šťastní a spokojní. Neochutnal som síce vianočnú kapustnicu, ale mal som domáce pirohy,
strapačky a halušky a musím povedať,
že to bolo výborné. V Chorvátsku na
vianočnom stole je toho veľa. Vždy
doma priberiem aj tri kilá, pretože
mamka robí výborné torty a koláče.
Počas sviatkov jedávame napríklad
plnený kapustný list s mletým mäsom,
ale aj baraninu. Zaujímavé je, že 24.
decembra nejeme mäso celý deň a večer ideme na polnočnú omšu. 25. decembra ráno sa zobudíme a čakajú nás
pod stromčekom darčeky,“ opísal svoje
rodinné tradície D. Medak, ktorý vinšoval všetkým futbalovým fanúšikom
v Poprade takto: „Želám im, aby počas
Vianoc trávili voľné chvíle s najbližšími
a nech si spoločne užijú prázdniny naplno. Nech sa spoločne s nami poriadne
pripravia na jarnú časť súťaže, pretože
spolu ideme do Fortuna ligy. Poprad do
toho!“ doplnil s úsmevom na tvári.
Marko Deronja (na foto vpravo) zažil svoje prvé pôsobenie na Slovensku
v Košiciach. Hosťoval aj v Haniske.
„Do Popradu som prišiel v júli. Pre
mňa zima nie je nič nové, lebo poriadna zima a sneh je aj v mojom meste
Ľubľana. Domov sa na sviatky veľmi
teším, lebo všade je dobre, ale doma
najlepšie. Vianoce strávim so svojimi
najbližšími a zvyšok dovolenky s pria-

teľkou a kamarátmi. Myslím, že veľký
rozdiel vo vianočných tradíciách nie je,
záleží na tom, aká je rodina. Poniektorí slávia Vianoce viac tradične, iní
trošku menej. U nás sa všetci stretneme 24. decembra pri starých rodičoch.
Príde naozaj celá rodina - je nás asi
tridsať. V tento deň však máme večeru
bez mäsa a po večeri ideme spoločne
na polnočnú omšu. Darčeky nás čakajú na druhý deň ráno a 26. decembra zavoláme všetkých vzdialených
príbuzných a priateľov, ktorí neslávia
Vianoce tak ako my,“ uviedol M. Deronja, ktorý si na Slovensku pochutnal na pirohách, či strapačkách, ale
najviac si obľúbil špenátové halušky.
Tradičnú slovenskú kapustnicu ešte
neochutnal. „Všeobecne v Slovinsku
býva na vianočnom stole hovädzia polievka, bravčová pečienka, zemiakový
šalát a potica, čo je tradičný slovinský
dezert. U nás doma je to však trochu
inak, nakoľko ja som sa v Slovinsku
narodil, ale rodičia sú Chorváti z Bosny a Hercegoviny. Prvým predjedlom
býva rybacia nátierka, ryby, rôzne šaláty, mušle a po polnoci príde na rad
obložený tanier, polievka, sarma - plnený kapustný list z mletým mäsom,
celé prasa, baranina, veľa príloh, a veľa
rôznych zákuskov. V hlavnom menu je
toho toľko, že človek nevie, čo by zjedol skôr a v takomto duchu sa to nesie
každý deň až do nového roka,“ skonštatoval slovinský brankár v službách
Popradu a dodal: „Všetkým Popradčanom a hlavne futbalovým fanúšikom
želám, aby prežili sviatky so svojimi
najbližšími a aby si dostatočne oddýchli. S našimi fanúšikmi potom vykročíme za spoločným cieľom - postúpiť do
najvyššej súťaže. My sme FK Poprad!“
vyhlásil M. Deronja.
(mav)

Tatranský pohár v behu na lyžiach

Tatranský pohár v behu na lyžiach s bohatou medzinárodnou účasťou
na Štrbskom Plese ovládol Slovák Peter Mlynár a tiež ukrajinské reprezentantky. Z nich najlepšie obstála Tetiana Antypenko. Pretekov sa cez víkend
zúčastnili pretekári z 12 krajín, premiérovo aj z Nepálu, či Malajzie, Portugalska, Grécka a Macedónska. Súčasťou druhého dňa bolo aj prvé kolo Slovenského pohára v behu na lyžiach dorastu a dospelých.		
(ppp)

Popradské basketbalistky
v nedeľu privítali v Aréne
Poprad Nitru, ktorá mala
doposiaľ rovnakú bilanciu víťazstiev a prehier ako BAM
Poprad. Domáci tím zvíťazil 78:62
a udržal si štvrtú priečku v tabuľke
extraligy.
Popradčanky nastúpili v zostave
už aj s novou posilou z Macedónska - Ivanou Kmetovskou, ktorá
s novými spoluhráčkami pred tým
absolvovala iba jeden tréning a tak
sa v tomto zápase zatiaľ rozohrávala. „Po prvom polčase sme sa trochu
uspokojili, ale slúži ku cti aj Nitre, že
boj nevzdávala. Začala bojovať a v
druhom polčase nám to nešlo v útoku podľa predstáv. Našťastie sme sa
chytili a spamätali. Veľké problémy
nám robila zóna a aj preto sme radi,
že sme vyhrali. Mali sme však 55 percentnú úspešnosť streľby za tri body,
čo nebýva zvykom,“ uviedol tréner
BAM Poprad Milan Černický. „Vedeli sme, že Nitra tento zápas nepustí
len tak a víťazstvo sa rodilo ťažko. Pre
nás toto víťazstvo bolo veľmi dôležité, pretože sa chceme udržať v prvej
štvorke, čo je náš predsezónny cieľ,“
dodala hráčka BAM Poprad Zuzana

Ivančáková (na foto v bielom), ktorá
súperkám nastrieľala 16 bodov.
Výsledok: 12. kolo extraligy žien
v nedeľu 17. decembra BAM Poprad
- BKM Junior UKF Nitra 78:62
(48:33), najviac bodov BAMP:
Zuzana Ivančáková - 16.
Program: 13. kolo extraligy
žien v sobotu 6. januára o 17.30
hod. BAM Poprad - BK ŠKP 08
B. Bystrica.		
(mav)

Tabuľka Extraligy žien
	Z

V

P

B

1. GA Košice

13

13

0

26

2. Piešťany

12

11

1

23

3. Ružomberok

13

9

4

22

4. BAM Poprad

12

5

7

17

5. B. Bystrica

12

4

8

16

6. Nitra

12

4

8

16

7. Šamorín

12

2

10

14

8. Slovan BA

12

1

11

13

Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v piatok 15. decembra BK
Ivanka pri Dunaji - Poprad 47:86
a v sobotu 16. decembra BK Sereď Poprad 61:55.
Žiačky: v piatok 15. decembra Poprad - Krompachy 76:6 a 73:18.

HK Poprad

Po reprezentačnej prestávke sa opäť rozbieha
kolotoč zápasov hokejovej Tipsport ligy. Popradčania už dnes privítajú vlkov zo Žiliny.
A-tím HK Poprad sa medzi tým
posilnil o 31-ročného obrancu a rodáka z Liptovského Mikuláša Marcela Petrana, ktorý prišiel pod Tatry
z českého Zlína. Svoje zápasy v uplynulom týždni naďalej hrali niektoré
mládežnícke kategórie.
Program: 28. kolo Tipsport ligy
v stredu 20. decembra o 17. hod.
HK Poprad - MsHK DOXXbet Žilina, 29. kolo Tipsport ligy v piatok
22. decembra o 18. hod. HK Dukla
Trenčín - HK Poprad, 30. kolo Tipsport ligy v utorok 26. decembra
o 17. hod. HK Poprad - HC Košice, 31. kolo Tipsport ligy vo štvr-

tok 28. decembra o 18.30 hod. HC
Nové Zámky - HK Poprad, 32. kolo
Tipsport ligy v sobotu 30. decembra
o 17. hod. HK Poprad - HKM Zvolen, 33. kolo Tipsport ligy v stredu
3. januára 2018 o 18. hod. HC 07
Orin Detva - HK Poprad, 34. kolo
Tipsport ligy v sobotu 6. januára
o 17. hod. HK Poprad - MHK 32
L. Mikuláš a 35. kolo Tipsport ligy
v nedeľu 7. januára o 17. hod. HK
Poprad - HK Nitra.

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: vo štvrtok 14. decembra Sp. N.
Ves - Poprad 2:5.
Kadeti: v nedeľu 17. decembra Trenčín
- Poprad 7:1.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 16. decembra
Bardejov - Poprad 3:24.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 16. decembra
Bardejov - Poprad 0:15.
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Popradské líšky deťom na dobrú noc

Ženský hokejový klub Poprad si
pripravil malý darček pre všetky
deti, ktoré sa v tomto predvianočnom čase ocitli v nemocnici.
Počas niekoľkých zimných večerov boli dať dobrú noc deťom
hospitalizovaným v Nemocnici Poprad. „Každý rok myslíme na tých,
ktorí sú z rôznych dôvodov v nezávideniahodnej situácii a snažíme
sa im pomôcť. V minulosti sme sa
snažili pomáhať a robiť radosť deťom z detských domov, v tomto roku
sme sa rozhodli
urobiť trošku
radosti deťom
v nemocnici,“
povedal tréner
Po p r a d s k ý c h
líšok Ivan Bednár. Líšky dávajú dobrú noc
nielen v rozprávkach, ale
aj v skutočnosti
a s rozprávka-

mi. „Vybrali sme si také rozprávky,
ktoré by mali deti potešiť a urobiť
im radosť. Ak nemôžu byť so svojimi skutočnými kamarátmi doma,
tak chodíme za nimi s tými rozprávkovými, aby im spríjemnili chvíle
odlúčenia. A samozrejme, nechodíme s prázdnymi rukami,“ dodala s
úsmevom kapitánka Popradských
líšok Patrícia Gorecká. Okrem popradskej nemocnice boli „líšky“
dať dobrú noc aj deťom do MŠ na
Podtatranskej ulici.
(mag)

V sobotu 16. decembra
sa v telocvični ZŠ Dostojevského konal 24.
ročník súťaže v športovej
gymnastike pod názvom
Vianočná guľa a 3. ročník ceny Jána Červeňa
na bradlách, ktoré pravidelne organizuje GY-TA Poprad. V kategórii
juniorky a ženy obsadila
2. miesto domáca pretekárka Natália Guľová, 3. miesto medzi st. žiačkami patrí
Eme Husárovej, medzi ml. žiačkami skončila druhá Jela Čongvová a tretia Silvia
Bírová. Cenu Jána Červeňa na bradlách získala Popradčanka Rebeka Handulová. V kat. st. prípravka zvíťazila Nikola Hozzová (na foto) a v kat. ml. prípravka bola najlepšia Nikola Kolačkovská.
FOTO - Marek Vaščura

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Krátko zo športu

hokejistky dnes,
•t.j.POPRADSKÉ
v stredu 20. decembra, v rám-

ci 10. kola celoštátnej fázy ženskej
extraligy nastúpia v metropole východu o 17. hodine proti Ice Dream
Košice.
MINULÝ týždeň v stredu zvíťazili basketbalisti BK Iskra Svit
v Spišskej Novej Vsi 94:81 v rámci
18. kola SBL. Vo štvrtok 21. decembra nastúpia o 18. hodine v Leviciach proti miestnym Patriotom,
v stredu 27. decembra pocestujú do
Prievidze, v sobotu 30. decembra
odohrajú zápas v Bratislave proti Interu, v stredu 3. januára 2018
budú opäť v Bratislave v zápase
proti Karlovke a doma sa predstavia až v sobotu 6. januára o 18. hodine proti Komárnu.
CEZ VÍKEND odohrali dva
majstrovské domáce zápasy starší
žiaci VK Junior 2012 Poprad pro-

•

•

- týždenník obmesta.
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ti Starej Ľubovni a oba vyhrali 3:0
na sety. Mladší žiaci majú za sebou
2. turnaj v 4-kovom volejbale. Porazili Starú Ľubovňu a Prešovský
Mirad A aj B 2:0 na sety a obsadili
prvú priečku.
V SOBOTU pokračovala Podtatranská florbalová liga 13. a 14.
kolom. Popradskí Pink Panthers
prehrali so Spišským Podhradím
5:7 a vyhrali nad Vrbovom 14:2.
Popradčania si naďalej držia prvú
priečku v tabuľke.
V SOBOTU 23. decembra sa
v Aréne Poprad uskutoční futsalový turnaj s neopakovateľnou vianočnou atmosférou pod názvom
Vianočný Futsal Cup 2017.
V SOBOTU 6. januára sa
od 8.30 hod. v telocvični ZŠ
vo Veľkej uskutoční Trojkráľový futsalový turnaj pre dobrovoľné hasičské zbory.
(ppv)

•
•

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

•

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

PP-7
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Najlepším zo všetkých darov vianočného stromu je prítomnosť
šťastnej rodiny a pokoj zabalený v našom srdci.“
Burton Hillis

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

V dennom centre v Strážach oslavujú svoje narodeniny v 4.
štvrťroku 2017 títo členovia: 85 rokov - Štefan Zahoranský, 80
rokov - Michal Dunajský, Katarína Girgašová, Alžbeta Šulíková,
75 rokov - Agnesa Dunajská, Žofia Kubusová, Jozef Ratkoš, ostatní jubilanti - Danica Alexová, Helena Antalová, Mária Čenščáková, Mikolaj Daňo, Anna Kubusová, Ján Kornaj, Gizela Nitschová,
Vlasta Poláková, Milan Ratkoš, Ladislav Roško, Antonín Rusnák,
Ľudovít Fedor, Katarína Hoššová, Ľubomíra Krempaská, Alojz
Vagaš, Karel Kulhavý, Dávid Alexa, Marta Čulíková, Veronika
Džurná, Ružena Hvalčáková, Eva Hvílová, Katarína Kornajová,
Štefan Slavkovský, Mária Vaculíková, Viliam Šupa.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 15. decembra 2017
v Strážach s

Miroslavom Tajblíkom,
60-ročným

V piatok 15. decembra 2017
vo Veľkej s

Dušanom Brtáňom,
64-ročným

V sobotu 16. decembra 2017
vo Veľkej s

Emíliou Vaľkovou,
78-ročnou

V pondelok 18. decembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Durajom,
69-ročným

V pondelok 18. decembra 2017
vo Veľkej s

Annou Račkovou,
78-ročnou

V pondelok 18. decembra 2017
v Novom Smokovci s

Mgr. Ivetou Kontríkovou,
PhD., 54-ročnou

V utorok 19. decembra 2017
v Novom Smokovci s

Veronou Schafferovou,
85-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 20. decembra 2017
o 13. hod. v Strážach s

Jankou Bičarovou,
47-ročnou

V stredu 20. decembra 2017
o 14. hod. vo Veľkej so

Štefanom Žittňanským,
50-ročným

Vo štvrtok 21. decembra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s
V piatok 22. decembra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Františkom Kulíkom,
50-ročným
Jánom Sedlákom,
91-ročným

Popradskí seniori ďakujú

Členovia Denného centra
Limba za všetkých seniorov
mesta, členov aj nečlenov
denných centier, oceňujú prácu vedenia mesta a
zvlášť ďakujú sociálnemu
odboru pod vedením Etely
Lučivjanskej za spríjemnenie a aktívne naplnenie seniorského veku.
Z množstva celoročných
podujatí v tejto oblasti je hodno spomenúť napr. športový
deň pre seniorov pod heslom
My na to máme, každoročný
týždenný bezplatný liečebný
pobyt pre približne 45 účastníkov v Piešťanoch alebo v
Bardejove, kultúrne a filmo-

vé predstavenia za prijateľné
ceny, každoročnú spoločnú
návštevu DJZ Prešov, účasť na
programe Integrácia, spoločenské stretnutie Tretí vek sa
zabáva a mnoho ďalších. Za
všetkými podujatiami je veľké
množstvo práce, ale hlavne
snaha spríjemniť jeseň života ľuďom, ktorí svoj aktívny
život žili a venovali nášmu
krásnemu mestu.
Úprimne ďakujeme vedeniu
mesta a jeho predstaviteľom
za všetko, čo pre seniorov
robia. Nech im je dopriate
pokojné prežitie vianočných
sviatkov, aby načerpali veľa síl
do nového roku. A. Kupčová

Otázka z mediačnej poradne

Sme s manželkou rozvedení už od augusta. Súd
zveril dieťa do starostlivosti
matke a mne určil návštevy
s deťmi každý nepárny víkend. Idú Vianoce a moja
exmanželka mi odkázala
po deťoch, že na Vianoce
ku mne neprídu, lebo chce
s nimi tráviť sviatky ona. No
aj ja chcem tráviť sviatky so
svojimi deťmi a ešte aj mám
podľa rozsudku súdu na to
právo. Ako mám postupovať, keď deti na víkend nepustí ku mne? Doteraz ku
mne chodili pravidelne a sú
u mňa spokojné.
Odpovedá JUDr. Dagmar
Tragalová z Mediačnej poradne Poprad:
„Nakoľko nemáte styk
s deťmi osobitne upravený počas sviatkov, platí, že

deti budú vo vašej osobnej
starostlivosti každý nepárny týždeň. To znamená, že
matka ich má v dohodnutom
čase riadne pripraviť na styk
s vami. Vianoce, Veľká noc,
prázdniny, ale aj narodeniny
a iné udalosti v rodine by bolo
vhodné upraviť špeciálne, aby
bolo zrejmé, u ktorého rodiča
budú deti v starostlivosti počas týchto dní. Samozrejme,
máte zo zákona možnosť
uplatniť si svoje právo na
súde a súd vyzve matku detí
na splnenie si povinností vyplývajúcich jej z rozhodnutia
súdu. Súd môže nariadiť aj
mediáciu, aby ste sa ako rodičia dohodli o tom, kde deti
budú tráviť tohtoročné sviatky. Ak predsa matka nesplní
uloženú povinnosť dobrovoľne, súd nariadi výkon roz-

hodnutia a deti budú tráviť
sviatky u vás, pretože dôjde
k ich odňatiu z domácnosti
matky. Tu však stojí otázka,
či chcete sviatky tráviť za
asistencie súdu a sociálnych
pracovníkov, alebo sa pokúsite s matkou detí dohodnúť
o podmienkach styku s deťmi. Nepoznám vek detí, ale
skúste sa vcítiť do nich, ako
asi budú prežívať tento násilný incident a ešte počas
sviatkov pokoja. V tomto
prípade vám odporúčam navštíviť mediátora a upraviť si
podmienky stretávania sa s
deťmi tak, aby to vyhovovalo vám obom, ale najmä vašim deťom. Verte mi, deti by
najradšej trávili tieto sviatky
s vami oboma, teda s mamou
aj otcom súčasne a nedelili si vás.“
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 20. decembra - Benu - Tesco, vo
štvrtok 21. decembra - Limba, v piatok 22.
decembra - Limba, v sobotu 23. decembra - Schneider - OC Virma, v nedeľu 24.
decembra - Medovka - Poliklinika Alexandra, v pondelok 25. decembra - Styrax,
v utorok 26. decembra - Schneider - OC Virma, v stredu 27. decembra - Benu - Kaufland,
vo štvrtok 28. decembra - Lekáreň na autobusovej stanici, v piatok 29. decembra - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, v sobotu 30. decembra
- Dr. Max - OC Max, v nedeľu 31. decembra
- Benu - Tesco do 18. hod., od 18. do 22. hod.
Benu - námestie, v pondelok 1. januára - Limba, v utorok 2. januára - Prima, v stredu 3.
januára - Victoria, vo štvrtok 4. januára - Dr.
Max - trhovisko, v piatok 5. januára - Adus,
v sobotu 6. januára - Limba, v nedeľu 7. januára - Benu - Kaufland, v pondelok 8. januára

- Dr. Max - Monaco a v utorok 9. januára Lekáreň Nemocnice Poprad.
Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Limba:
Podtatranská 5, Schneider: OC Virma,
Suchoňova ul. 4, Medovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., Styrax - Ul.
L. Svobodu, Benu - Kaufland: Moyzesova 3,
Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova
466, Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina
ul., Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, Benu
- námestie: Nám. sv. Egídia 25, Prima: Huszova ul., Victoria: Drevárska ul., Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája, Adus: Mnoheľova ul. 2,
Dr. Max - Monaco: Francisciho ul., Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka ul.
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 na vianočné a novoročné sviatky
Celé sviatky budú
naplnené harmóniou a radosťou z mladších rodinných príslušníkov.

Ako
na
Nový rok,
tak po celý rok. Zoberte si toto
príslovie k srdcu, lebo sa vám
vyplní.

Sviatky
budú krásne. Rodina vám prejaví svoju
lásku a všetci sa budú tešiť z
vašich darčekov.

Vi ano c e
budú pekné, len na Silvestra si dávajte
pozor, aby ste to neprehnali so
zábavou.

Kým vian o č n é
sviatky strávite v pohode, novoročné vás zaskočia nečakanou návštevou.

Po s l e d n é
dni roka
budú pracovne rušné, ale začiatok roka bude bez stresov.

Pokojné
Vi ano c e
vystrieda veselý Nový rok.
Dostanete pozvanie, ktoré sa
neodmieta.

P o č a s
sviatkov si
dávajte pozor na životosprávu. Čo sa na vás „nalepí“, to
budete ťažko zhadzovať.

Vo
víre
spoločenských udalostí a príjemných
posedení sa budete cítiť vo
svojom živle.

Starý rok
necháte za
sebou a do nového vkročíte s
úspechom. Tešte sa na lepšie
časy.

Užijete si
pokojné a
zábavné dni. Využite ich najmä na pohyb a pobyt v prírode.
Doprajte
si oddych
bez ohľadu na nároky vašich
blízkych. Aj vy máte právo na
čas pre seba.
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24. december o 23.30 hod.
Námestie sv. Egídia
IV. ADVENTNÝ VEŽOVÝ A ŠTEDROVEČERNÝ
KONCERT DH POPRADČANKA

Kultúrny program v meste Poprad

ratkami potešia v čase Vianoc
divákov.

25. december o 15. hod.
Zimný štadión Poprad
VIANOCE NA ĽADE
Bezplatné korčuľovanie.

25. december o 18. hod. - Námestie sv. Egídia
ŽIVÝ BETLEHEM
Tradičné divadelné predstavenie hercov divadla zo Spišskej
Novej Vsi, ktorí svojím biblickým príbehom so živými zvie-

26. december o 18. hod.
Kostol sv. Egídia
VIANOČNÝ ŠTEFANSKÝ
KONCERT
FS VAGONÁR - LASPERANZA - SUITA KRÁĽA MATEJA pozývajú všetkých na vianočné pásmo piesní, hudby a
hovoreného slova.
Vstup voľný
27. december o 14. hod.
Mestský útulok pre psov
Poprad
VIANOCE A OPUSTENÉ

PSÍKY - Aj štvornohí kamaráti si zaslúžia ochutnať krmivo
a psie dobroty.

tok v mesiaci v Artklube TG,
kabaretné večery pre strednú
generáciu.

28. december o 16. hod.
koncertná sála ZUŠ,
Dom kultúry v Poprade
PR E D SI LV E ST ROVSKÁ
DETSKÁ SHOW
Diskotéka obohatená o zaujímavú tombolu a o ukážky
rôznych tanečných štýlov. To
všetko pod vedením uja Ľuba
z Košíc. Vstup voľný

6. január od 16. do 18. hod.
divadelná sála Domu kultúry v Poprade - GALAKONCERT BIELORUSKÝCH
DETSKÝCH SÚBOROV

31. december o 15. hod.
Zimný štadión Poprad
VIANOCE NA ĽADE
Bezplatné korčuľovanie.
4. január od 8. do 20. hod.
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
FESTIVAL BIELORUSKÝCH
DETSKÝCH SÚBOROV
4. január o 18. hod.
ART KLUB Tatranskej galérie v Poprade
ŠTVRTKOVÉ SOIRÉE
Živá hudba každý prvý štvr-

6. január o 17. hod.
rímsko-katolícky Kostol
sv. Štefana Matejovce
AD GLORIAM DEI / MALÁ
VIANOČNÁ HUDBA 2018
V rámci VII. ročníka koncertného turné po celom Slovensku sa predstaví hudobné zoskupenie AD GLORIAM DEI
so svojimi hosťami. Vstupné
dobrovoľné
6. január o 18. hod.
Kostol sv. Egídia
S LÁSKOU O LÁSKE / NOVOROČNÝ KONCERT
ADRIENA BARTOŠOVÁ/ ŠTEFAN BUČKO / PAVOL BEREZA
Novoročný večer poézie a hudby na „večnú tému“ - láska vo

všetkých podobách Vstup voľný
7. január o 10. hod.
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
TRI GROŠE / PORTÁL
Prešov
Rozprávkový príbeh na motív
ľudovej rozprávky Tri groše ožíva v podaní hercov divadla Portál z Prešova. Vstupné: 1,50 €
7. január o 17. hod.
Tatranská galéria v Poprade
TROJKRÁĽOVÝ
BENEFIČNÝ KONCERT
spojený s aukciou (dražba dresu M. Hamšíka s podpisom
a maľby od M. Čižmárika)

Nové vitríny aj s dotáciou mesta Študenti SPŠ úspešní na medzinárodnej súťaži

Podtatranské múzeum
v Poprade v roku 2017 začalo práce na inštalácii
novej stálej expozície pod
názvom „Poprad a okolie
v zrkadle vekov“. K najdôležitejším patrila úloha
zhotovenia výstavného zariadenia - vitrín do zrekonštruovaných expozičných
priestorov.
Vitríny boli zhotovené
dodávateľsky firmou Drevona Interiors, Bratislava.
Finančné prostriedky na ich
zhotovenie múzeu poskytol Prešovský samosprávny
kraj vo výške 71 942 eur a
mesto Poprad, dotáciou vo
výške 50 000 eur. Finančné
prostriedky z dotácie mesta Poprad boli použité na
zhotovenie 25 kusov vitrín
a systémového pultu v pokladni múzea. Podtatranské
múzeum v Poprade touto
cestou osobitne ďakuje za

finančnú dotáciu mestu Poprad, vedeniu mesta a všetkým poslancom mestského
zastupiteľstva za podporenie
a schválenie dotácie. Mesto
Poprad poskytlo Podtatranskému múzeu v Poprade takúto mimoriadnu finančnú
dotáciu po prvýkrát v jeho
viac ako 140-ročnej histórii.
Práce na inštalácii novej
expozície budú intenzívne
pokračovať aj v budúcom
roku. Otvorenie expozície
je plánované na marec 2018.
Veríme, že nová expozícia
múzea sa stretne s pozitívnym ohlasom verejnosti a
vyhľadávaným miestom domácich aj zahraničných návštevníkov.
O prácach na novej expozícii budeme verejnosť priebežne informovať.
Magdaléna Bekessová
riaditeľka Podtatranského
múzea v Poprade

Návšteva múzea počas prázdnin

Podtatranské múzeum v Spišskej Sobote bude počas vianočných prázdnin otvorené nasledovne - v sobotu 23. decembra od
13. do 16. hod., 24. až 26. decembra bude zatvorené, 27. až 29.
decembra bude otvorené od 9. do 16. hod., 30. decembra od 13.
do 16. hod., na Silvestra od 11. do 15. hod. a na Nový rok bude zatvorené. 2. až 5. januára bude otvorené od 9. do 16. hod., 6. januára bude zatvorené a 7. januára od 13. do 16. hod.
(ppp)

Žiaci zo študentskej firmy
ZafirS, ktorá pôsobí v Stred- Napísali
nej priemyselnej škole v Poprade, majú
za sebou prvú veľkú skúsenosť a úspech
na medzinárodnej úrovni. Zo študentskej
súťaže Ja Citi International Innovation
Camp v Brne priniesli domov ocenenie za
2. miesto.
Súťaže pre mladé inovatívne hlavy sa zúčastnilo 6 študentov-podnikateľov. Stretli
sa spolu s ďalšími 90 študentmi zo Slovenska a Čiech v priestoroch kreatívneho
centra Impact Hub Brno, aby riešili výzvu
globálnej banky Citibank. Ich úlohou bolo
ponúknuť riešenia, ako môže byť zamestnávateľ zaujímavejší pre potenciálnych kvalit-

ných zamestnancov a odlíšiť sa
tak od konkurencie.
„Podobné súťaže majú priniesť študentom
rozhľad, motivovať ich myslieť ináč, ale napríklad aj spoznať sa s ďalšími, inšpiratívnymi
rovesníkmi z iných škôl,“ vysvetľuje programový riaditeľ vzdelávacej organizácie JA
Slovensko Peter Kalčevský.
Celodenná intenzívna spolupráca dala
priestor všetkým zúčastneným študentom,
aby si vyskúšali tímovú prácu, nové kreatívne
myslenie a videli problém z viacerých uhlov.
Ich riešenia hodnotila odborná porota. Vyhlásenie výsledkov sa stalo pre SPŠ Poprad chvíľou veľkej radosti. So svojím tímom obsadil
študent Jozef Koky skvelé 2. miesto.
(sps)

ste nám

Hudobno-tanečná príprava pre najmenších

Od nového roka 2018
môžu rodičia detí od dvoch
do piatich rokov využiť možnosť hudobno-tanečnej prípravy pre najmenších pod
názvom Tralalinka v priestoroch Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade.
Podľa záujmu budú stretnutia raz týždenne 45 minút v

čase od 9.30 do 10.15 hod. v
pondelok alebo vo štvrtok. Je
potrebné, aby dieťa prišlo v
sprievode rodičov alebo iného
príbuzného. Hudobno-tanečnú prípravu povedie Henrieta
Skokanová, učiteľka tanečného a literárno-dramatického
odboru v Základnej umeleckej
škole. Záujemcovia sa môžu

prihlásiť na tel. čísle 0904 056
334 alebo prostredníctvom e-mailu henrieta.kotouckova@
gmail.com. Prvé stretnutie
je bez poplatku. Tralalinka
bude pomáhať deťom rozvíjať
hudobné a rytmické cítenie.
Program bude naplnený hudbou, tancom a množstvom zaujímavých hier.
(ppm)

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 €.
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SOŠ vo Svite je svojím zameraním
jediná na Slovensku

Stredná odborná škola vo Svite
vznikla v roku 2005 zlúčením troch
subjektov: Stredného odborného učilišťa textilného, Stredného odborného
učilišťa chemického a Strednej priemyselnej školy.
Škola sídli v budove, ktorú dal postaviť Ján Antonín Baťa. Jej odborné
zameranie vychádza z tradícií J. A.
Baťu - zakladateľa mesta, firiem vo
Svite, aj tejto školy. 364 žiakov školy
vedú motivačnou a zážitkovou formou
vyučovania a ich počet sa každoročne
zvyšuje.
J. A. Baťa bol svojím spôsobom vizionár. Mal predstavu o novom meste, o práci pre ľudí, o ich zabezpečení.
Našiel prázdne miesto za Popradom
a založil chemický podnik, ktorý vyrobí vlákna. Vedľa neho odevný podnik,
ktorý vlákna využije. Chcel komunikovať aj so svetom, dal postaviť cestné
komunikácie a letisko. Odborníkov
pre podniky mala produkovať ním založená škola - Baťova škola práce. Žiaci
boli predpoludním v škole, popoludní
v práci. Rodinám vystaval domčeky
a infraštruktúru. Všetko sa to dialo
v predvojnovom čase, v 30-tych rokoch
minulého storočia. Baťovo nadšenie sa
prenieslo aj do tejto školy a darí sa ho
udržať. V duchu tradícií SOŠ vo Svite

požiadala MŠVVaŠ v máji 2016 o čestný
titul J. A. Baťu.
Svitská SOŠ má „vzdelávací monopol“ na polygrafiu, na dopravu, na
textil a na chémiu v našom regióne.
Žiaci sa po jej ukončení o.i. uplatnia
vo svitskom Chemosvite, v Tatrasvite, vo Falke Slovakia, vo Výskumnom
ústave chemických vlákien vo Svite,
v chemických laboratóriách, v lekárňach, v zdravotníckych zariadeniach
aj v dopravných podnikoch v okolí.
Chemosvit a grafické firmy v regióne
odoberajú takmer 100% absolventov
z odboru polygrafie. Dopravné firmy
sa obracajú na absolventov odboru dopravy. Absolventov odevného odboru
si rozoberú odevné firmy v okolí. Absolventky - stylistky si často zakladajú
vlastné firmy. Všetci študenti sú podkutí aj ekonomicky, v každom odbore
študujú aj ekonomiku, účtovníctvo a
marketing.
90% študentov z odboru chémie ide
študovať na VŠ. Školu navštevujú žiaci z regiónu, ale aj zo vzdialenejších
miest (od Čadce po Humenné). Škola
má vlastný internát, kde je momentálne ubytovaných 62 žiakov.
Do systému duálneho vzdelávania
vstupuje SOŠ vo Svite od 1.9.2018 so
spoločnosťami Chemosvit Fibroche-

m,a.s. Svit a
FALKE Slovakia
s.r.o.
Zmyslom duálu je: Ak je
žiak v škole
úspešný a firme prospešný,
má v nej po skončení školy isté zamestnanie.
Základným cieľom školy je vzdelávať
v oblastiach, v ktorých pôsobí podnikateľská sféra v okolí - to je chémia,
textil, polygrafia a doprava.
Do duálneho vzdelávania vstupuje
škola s odbormi: pletiarka, krajčírka,
mechanik - opravár strojov a zariadení. Sú to najhľadanejšie profesie v textilnom priemysle.
V odbore výživa, ochrana zdravia
a hodnotenie potravín študuje aj Vanesa Porubjaková. „Baví ma zostavovať
jedálne lístky, učiť sa o zdravej výžive
a teším sa na prax v 3.ročníku. Chcela som študovať niečo, čo je spojené
s chémiou a tento odbor má dosť široké
uplatnenie.“ Tonka Bukovinová študuje v odbore operátor tlače. „Na tomto
odbore ma baví fotografovanie, možnosť
úpravy fotografií, miešanie farieb a kreslenie grafických návrhov.“ Jožko Fabián je študentom v odbore komerčný
pracovník v doprave. „Naučím sa dva
cudzie jazyky, účtovníctvo a tiež pracovať v tíme. S týmito vedomosťami sa mi
cieľ byť úspešný určite splní. Teoretické aj

•

Inzercia

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

•

• Kúpim

pozemok vo Veľkej,
v 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 akékoľvek parožie. Inf.: č.

•

praktické zručnosti zo mňa spravia profesionála v tomto odbore.“ Jožkova spolužiačka Zuzka Maťašovská uviedla:
„Logistika je práca s ľuďmi a s informáciami. Baví ma organizovať, plánovať,
riadiť tak, aby všetko bolo na správnom
mieste a v správnom čase. Chcem sa
zamestnať v dynamicky sa rozvíjajúcej
a úspešnej firme.“
V škole je aj špecifický 2-ročný odbor
textilná výroba. Je určený žiakom, ktorým sa nepodarilo ukončiť ZŠ v 9-tom
ročníku. Počas prvého alebo druhého
ročníka si môžu 9-tu triedu dokončiť
v SOŠ.
Riaditeľka školy Eva Nebusová povedala: „S poslaním školy veľmi úzko súvisí jej cieľ. Pri určovaní cieľa Strednej odbornej školy vo Svite kladieme na prvé
miesto žiaka. Cieľom SOŠ je príprava
žiakov, o ktorých bude mať trh záujem, resp. príprava žiakov na štúdium
na vysokých školách. Dávame kvalitné
odborné vzdelanie každému dieťaťu,
ktoré k nám príde. Keď po rokoch príde
dospelý človek, ktorý má prácu a vďaka
nám sa uchytil, je to úžasný pocit. A to
PP-142
je zmysel našej práce.“ (kpa)

t. 0904 834 937.

13/17-K

• 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
Prijmeme na dohodu upratovačku do Pizzerie Utopia v Poprade, sídl. Juh, nástup ihneď. Inf.: č. t.
052/773 22 22.
106/17-R
Prijmeme vyučeného automechanika do autosalónu Renault v Poprade. Inf. č. t. 0905 316 883. 108/17-R

•

•
•

Knihy z IKAR-u vyhrali

PP-116

Redakcia novín Poprad v predchádzajúcom vydaní novín uverejnila súťaž pre
čitateľov o päť kníh z vydavateľstva IKAR. Spomedzi tých, ktorí sa do nej zapojili,
boli vyžrebovaní: knihu s názvom Pot Kan vyhrala Renáta Pittnerová, Chalupkova ul., Poprad, knihu Lišiak Pax získala Mária Beličáková, L. Svobodu, Poprad,
knihu Dražba vyhrala Anna Repčíková, Štúrova ul., Poprad, knihu Temná minulosť získala Anna Skokanová, Okružná ul., Poprad a knihu s názvom Spiaci
obri vyhrala Helena Rusiňáková, Sládkovičova ul., Poprad. Knihy si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)
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Poďakovania
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad ďakuje Mestu Poprad za spoluprácu a poskytnutú dotáciu vo výške 3 200,- €, ktorá
bola použitá na vymaľovanie kuchyne a opravu výťahu v Dome SČK v Poprade
- Spišskej Sobote.
(ppp)
Amavet klub Sova 948 chce
poďakovať svojim spolupracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali realizovať program pre členov
i nečlenov. Najmä však pani
Prochaczkovej z TANAP-u,
ľudí z OZ Ok. OAZAK a
taktiež ZŠ s MŠ na Ul. Dostojevského. Prajeme všetkým šťastné a veselé Vianoce a šťastný Nový rok. (rak)

Oznam

Najbližšie bude bezplatná mediačná poradňa otvorená 4. januára
2018 od 14. do 16. hod.
v priestoroch Mestského úradu v Poprade.

Mesto Poprad,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

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.

Mesto Svit

v zmysle § 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 v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 • vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • bezúhonnosť • počítačové znalosti - používateľ • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie •
spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: prihláška do výberového konania •
štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti • písomné referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.
317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie rozvoja školy • výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 2. januára 2018.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
PP-141
oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.			

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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Všetkým zamestnancom spoločnosti
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu
prajeme pokojné prežitie Vianoc
v kruhu najbližších.

Zo srdca vám želáme, aby nový rok 2018
zostal vo vašich spomienkach ako rok
naplnený zdravím, radostnými udalosťami
a výnimočnými úspechmi.

PF 2018

PP-131

PP-134

PP-139

PP-137
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PP-140
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PP-132

PP-136

Strana 20

20. 12. 2017

PP-133

