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Slávnostný koncert si s Popradčanmi vychutnal aj prezident

Pre Poprad je cťou mať také osobnosti

Popradské mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny mesta 
Poprad za rok 2014 Anne Ondrušekovej za výsledky dosiahnuté v 
umeleckej oblasti, za aktívny rozvoj kultúrneho a spoločenského života 
v meste Poprad a za pozdvihnutie kultúry podtatranského regiónu. A. 
Ondrušeková je dlhoročnou riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade a 
vďaka jej mimoriadnej zaangažovanosti a úsiliu 
sa z TG stala renomovaná kultúrna inštitúcia. Za-
slúžila sa najmä o renováciu objektu starej elek-
trárne, v ktorom galéria sídli. Po prevzatí ocene-
nia povedala: „Je pre mňa veľkým zadosťučinením 
dočkať sa po 17 rokoch riaditeľovania takéhoto 
významného ocenenia. Teší ma, že takto primátor i 
poslanci uznali moju prácu. Verím, že som prinies-

la Popradu aj trošku viac po-
pularity, viac možností v ces-
tovnom ruchu a naša galéria 
sa stala historickou i umeleckou dominantou mesta. 

Práve na to som najviac pyšná - na úspešné dokončenie rekonštrukcie, že 
sa mi za tie roky podarilo prekonať všetky tie turbulencie a TG je hotová 
takmer na sto percent podľa vízie, ktorú sme si predstavovali v roku 2005.“ 
Vyjadrila tiež prianie, aby ľudia nezabúdali, že je tu ešte veľmi veľa ta-
kých osobností, ktoré nie sú celebrity, ale svojou často na prvý pohľad 
nezbadanou prácou, robia niečo potrebné pre všetkých. 

Cenu mesta Poprad si prevzal aj Michal Lipták, ešte donedávna 
správca rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Sobote, v ktorej pôsobil 16 
rokov - až do júla tohto roku, kedy odišiel 
na zaslúžený dôchodok. Cenu dostal za 
obetavú duchovnú a pastoračnú činnosť, 
za osobný podiel na obnove a reštaurovaní 
interiérových prvkov v Kostole sv. Juraja, za 
podporu kultúry a cestovného ruchu a za 
prezentáciu mesta a osobitne Spišskej So-
boty na Slovensku a v zahraničí.

Popradčania v piatok večer na slávnostnom 
koncerte ku Dňu Popradu ukázali, že operné 
umenie vedia oceniť. Tlieskali Adriane Kuče-
rovej, Filipovi Tůmovi a orchestru Štátnej fil-
harmónie Košice. Sólisti i 60-členov orchestra 
podalo skvelé výkony. Jedinečný zážitok prišiel 
so svojimi rodákmi zdieľať prezident SR An-
drej Kiska, primátor Popradu Anton Danko 
s manželkou a ďalší hostia. 

Skladby od Verdiho, Mozarta, Pucciniho 
a ďalších svetoznámych komponistov prijalo po-
pradské publikum s nadšením. Mnohí na takom 
koncerte ešte neboli a  po ňom sa vyjadrili, že 
by umeleckých podujatí tohto druhu prijali ešte 
viac. Tiež ocenili, že vstupenky na koncert, ktorý 
bol vyvrcholením slávnostného dňa predpolud-
ním spojeného s  odovzdávaním ocenení osob-
nostiam Popradu, mesto rozdávalo bezplatne. 

Prezident SR sa do Popradu stále rád vracia. 
Prezradil však, že nádheru vážnej hudby objavu-
je viac až teraz. Keďže primátor A. Danko si na 
záver vyskúšal dirigentskú paličku, s  úsmevom  
okomentoval: „Myslím si, že pán primátor svoje 
dirigentské vlohy, ktoré preukázal pri meste, teraz 
preukázal pri orchestri a išlo mu to výborne. Vi-
dieť v ňom skrytý talent. Máme tu dobrého diri-
genta, ktorý nesklamal a bol som s jeho výkonom 
veľmi spokojný.“ (Pokračovanie na str. 12)

Na piatkovom slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Poprade boli ocenené osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúži-
li svojou prácou o rozvoj mesta. Primátor Popradu Anton Danko 
vyzdvihol: „Jeden z veľkých nemeckých básnikov, humanistov a 
mysliteľov napísal, že ku všetkému, čo je veľké, je prvým krokom 
odvaha. Z tohto dôvodu si dovoľujem oceneným úprimne a s reš-
pektom poďakovať za odhodlanie nastúpiť na svoje náročné cesty, 
za odvahu prekonávať prekážky a taktiež za prijatie osobnej zod-
povednosti, ktorú garantujú svojou prácou. Vďaka ľuďom a osob-

nostiam, ktoré reprezentujú naši ocenení sa nevytráca nádej a 
šanca, že Poprad aj celé Slovensko prekonajú starosti a naplnia 
vlastné očakávania a vízie svojich občanov. Ako primátor aj ako 
občan, ktorý má nadovšetko rád svoje mesto, som nesmierne vďač-
ný za vaše úsilie, lebo si uvedomujem, že Poprad nerobia veľkým 
a úspešným len investície, či realizované projekty, ale hlavne osob-
nosti a ich ničím nenahraditeľné činy. Práve ľudia ako vy, dnešní 
ocenení, robia z každého miesta miesto s tvorivou a príťažlivou at-
mosférou, čo je najväčšou devízou do našej spoločnej budúcnosti.“

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne
• SLÁVNOSTNÉ otvorenie no-
vej linky Poprad - Londýn, ktorú 
prevádzkuje spoločnosť Wizzair 
sa uskutočnilo včera 28.októbra 
na Letisku Poprad - Tatry.

• V  POLOVICI októbra sa 
v  Prahe konal 15. Svetový ste-
rilizačný kongres.  Na kongrese 
vystúpila vedúca sestra OCS 
v  Nemocnici Poprad Katarína 
Jendrušáková, ktorá predstavila 
pracovisko v popradskej nemoc-
nici. To sa  radí medzi najmoder-
nejšie svojho druhu na Sloven-
sku. Technológiami a systémom 
dokumentácie je porovnateľné 
so svetovou špičkou.

• CESTOVATEĽSKÉ premie-
tanie Michala Knitla z  5 me-
sačnej cesty po trase Kirgizsko, 
Tadžikistan, Afganistan sa usku-
toční v  stredu 29. októbra o 19. 
hod. v art café Groteska v Popra-
de. 

• POETICKÉ rozprávanie, 
čítanie príbehov a  hudobné in-
špirácie so Žofiou Fridrichovou, 
Ivanou Figovou a ich hosťami sa 
uskutoční dnes 29. októbra o 10. 
a 16. hod. v Podtatranskom mú-
zeu v Poprade. 

• V  PIATOK 31. októbra od 
7.20 do 17.30 hod. bude preruše-
ná distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia na odbernom 
mieste – Kollárova ul. č. d. 6-20 
párne, 7-27 nepárne, 1118, 1166 
a v  pondelok 3. novembra od 
7.20 do 15.30 hod. na odbernom 
mieste Štefánikova ul., garáže vo 
vnútri bloku za bývalou Sloven-
skou reštauráciou.

• ĎALŠIA zo série prednášok z 
dejín umenia a  kultúry Spiša sa 
uskutoční v utorok 4. novembra 
o  17. hod. v  Tatranskej galérii 
v  Poprade. Prednášať bude Ja-
roslav Grochola na tému Nesko-
rogotické umenie v  Bazilike sv. 
Kríža v Kežmarku. 

• ROZPRÁVANIE a  premie-
tanie Popradčana Roba Kočana 
o  ceste k  posvätnej hore Kailsh 
bude v  piatok 31. októbra o  19. 
hod. v  Kreatívnom centre Pod 
Lesom.

• NITRIANSKA skupina Zoči 
Voči sa v novembri vydá na tur-
né po Slovensku. Šnúru odštar-
tuje 24. novembra v Trenčíne a 
vyvrcholí 13. decembra koncer-
tom spojeným s krstom nového 
albumu v  Bratislave. V  našom 
meste bude mať koncert 26. 
novembra.  (ppš)

M. Lipták skromne podotkol: „Nikdy by mi nena-
padlo, že raz budem patriť medzi ocenené osobnosti. 
Myslím si, že to bola taká priaznivá zhoda okolnos-
tí, že sa vždy našli dobrí a ochotní ľudia v mojom 
okolí a potom sa pri dobrej spolupráci dali urobiť 
veľké veci. Boli to také postupné jednotlivé kroky a 
zakaždým, keď sa niektorý podaril, napĺňalo ma to 
šťastím, ale aj optimizmom, že sa napokon podari-
la dobrá vec.“ Vďaka jeho osobnej zanietenosti sa 
uskutočnila obnova kostola a jedinečná reštaurácia 
interiéru vrátane vitrážových okien. Za jeho pô-
sobenia tento chrám navštívila aj britská kráľovná 
Alžbeta II. so svojím sprievodom.

Čestné občianstvo mesta Poprad a k nemu kľúč 
od mesta odovzdal primátor Miroslavovi Lajčá-
kovi, podpredsedovi vlády SR, ministrovi zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý je 
rodákom z Popradu. Ako diplomat úspešne pôsobil 
vo viacerých krajinách a ocenenie mu právom patrí 
za aktívnu, zodpovednú prácu v diplomacii, ako aj 
za zviditeľnenie mesta Poprad a za reprezentáciu 
Slovenska vo svete. Do Popradu sa vždy rád vracia, 
má tu brata a veľké množstvo dobrých kamarátov. 
Za najkrajší kút Slovenska stále považuje Poprad a 
Tatry. Diplomatom chcel byť už odmalička a po-
darilo sa mu to: „Išiel som študovať medzinárodné 
vzťahy a mám to šťastie, že sa celý život venujem tej-
to jednej profesii, ktorá ma stále napĺňa, obohacuje 
a teším sa na to, že sa jej budem venovať aj ďalej. 
Podarilo sa mi spojiť zamestnanie a hobby, lebo to, čo 
ma najviac baví je zároveň mojou prácou. Veľmi si 
vážim, že si ma mesto Poprad a pán primátor uctili 
čestným občianstvom. K Popradu sa hrdo hlásim a 
chodievam sem vždy, keď mám trošku času. Vážim 
si, že som dostal túto česť. Celá slávnosť bola mimo-
riadne dôstojná a veľmi profesionálne zorganizovaná 
s veľkou starostlivosťou. Budem mať na to krásnu 
spomienku a ocenenie si vystavím na čestné miesto 
vo svojej pracovni.“

Cenu primátora mesta Poprad odovzdal primá-
tor Anton Danko lekárovi Jánovi Potockému za 

výrazný podiel na rozvoji 
infektológie, za praktické 
uplatňovanie liečebných 
metód v zdravotníctve v 
meste Poprad a v regió-
ne, za dlhodobé lekárske 
pôsobenie v rámci po-
pradského a slovenského 
reprezentačného hokeja. 

J. Potocký sa ocenením cíti poctený: „Mojím snom 
vždy bolo byť lekárom, teda všeobecne pomáhať ľu-
ďom. Život ma naučil akejsi pokore. Nie je dobré, keď 
sa niekto v mojom fachu cítiť byť „majstrom sveta“. Je 
to veľmi široká oblasť a okrem toho skĺbiť prácu leká-
ra, služby, nočné, sviatky, piatky, do toho rodina, zá-
ľuby, nie je ľahké. Okrem hokeja boli veľkou oblasťou 
môjho záujmu hory. Kvôli nim som sem v roku 1965 
prišiel. Vtedy Poprad nebol taký ako dnes. Dnes je 
to jedno fantastické, dynamicky sa rozvíjajúce mesto.  
Chcel som svoj čas nejako podeliť medzi Tatry, hokej, 
rodinu, robotu, no nešlo to všetko dokopy. Tatry šli 
nabok, ale, keď si chcem „dobiť baterky“ idem na 2-3 
dni na moju obľúbenú Térinku.“ 

Cenu primátora si prevzal i Milan Sentpétery, 
bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade, 
ktorý na tomto poste pôsobil 25 rokov. Dostal ju za 
príkladnú a obetavú pedagogickú prácu, za význam-
né zásluhy o rozvoj školstva i za aktívnu podporu 

mládeže v oblasti športovej a modernej gymnastiky 
v meste Poprad.  M. Sentpéteryho ocenenie príjem-
ne prekvapilo a veľmi si ho váži: „Nepočítal som s 
tým. V mojej práci ma vždy najviac tešil ten postup, 
pokrok a rast  detí a musím povedať, že u kategórie 
žiakov, ktorú som mal na 
starosti, boli tie pokroky a 
skoky vo výkonnosti naj-
rapídnejšie. Som tiež rád, 
že škola a jej areál sú vy-
budované. Bola to moja 
práca i záľuba rozvíjať 
nielen talent detí, ale aj 
prostredie, v ktorom žili, 
lebo sa hovorí, že aj prostredie vychováva, a to je takis-
to poslaním pedagogickej práce.“

Anton Danko odovzdal Cenu primátora aj 
Milanovi Sobanskému za aktívny prístup a vý-
znamné zásluhy v oblasti rozvoja výrobných 
družstiev, za osobnú angažovanosť v oblasti spo-
ločenského a kultúrneho života, ako aj za šírenie 
dobrého mena mesta Poprad doma a v zahrani-
čí. M. Sobanský dlhoročne pracoval na rôznych 
postoch vo výrobnom družstve Podtatran, až sa 
stal jeho predsedom a z tohto postu odišiel po 13 
rokoch na zaslúžený dôchodok. 

Avšak i potom sa spoločensky angažoval. Ini-
cioval založenie Klubu Veličanov a 15 rokov v 
ňom zastával funkciu 
predsedu. M. Soban-
ský bol dojatý, že si 
jeho prácu za všetky 
tie roky mesto uctilo: 
„Ako Veličan mám ra-
dosť, keď sa aj v našej 
mestskej časti niečo vy-
koná. Momentálne ma 
veľmi teší, že mesto myslelo na naše deti, vnúčatá 
a pravnúčatá a vybudovalo pre ne ihrisko. Osobne 
som najviac hrdý na to, že Klub Veličanov sa po-
staral o obnovu Scherfelovho domu, v ktorom pri-
bližujeme Veličanom, širokej verejnosti a dokonca 
zahraničným hosťom históriu Veľkej. A tiež mám 
radosť, že sa nám podarilo urobiť altánok - učebňu v 
prírode v areáli školy vo Veľkej.“  (mar)

Pre Poprad je cťou mať také osobnosti
(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyStrážania sa dočkali zrekonštruovanej cesty • PREZIDENT Slovenskej 
republiky Andrej Kiska otvo-
ril minulý piatok vo Vysokých 
Tatrách XX. výročný kongres 
Slovenskej oftalmologickej spo-
ločnosti, ktorý sa konal pri prí-
ležitosti 40.výročia otvorenia 
očného oddelenia v popradskej 
nemocnici. 

• OD soboty 1. novembra 
bude pre turistov v Tatranskom 
národnom parku približne 200 
km značkovaných turistických 
chodníkov uzavretých. Sezónna 
uzávera potrvá do 15. júna.

• DNES 29. októbra v  čase 
od 8.20 do 13.20 hod. budú na 
trati TEŽ Poprad - Starý Smo-
kovec prebiehať výlukové prá-
ce. Električky budú nahradené 
autobusmi.

• UŽ po dvadsiaty prvýkrát sa 
potápači minulý týždeň  ponori-
li pod hladiny tatranských plies. 
Z dna Nového Štrbského plesa, 
Velického plesa a Popradského 
plesa vytiahli tridsiati dvaja po-
tápači spolu 111 kg odpadkov. 

• V  SUSEDNOM Svite kan-
diduje na post primátor deväť 
kandidátov - Rudolf Abrahám, 
Vladimír Britaňák, Milan Fec-
ko, Ľuboslav Habiňák, Ladislav 
Moravčík, Ján Pitoňák, Vincent 
Seman,  Miroslav Škvarek  a 
Dáša Vojsovičová.   (ppš)

Cesta do mestskej časti Strá-
že pod Tatrami sa v posledných 
dvoch týždňoch dočkala rekon-
štrukcie. V pondelok ju sláv-
nostne odovzdali do užívania 
za účasti primátora Popradu 
Antona Danka,  viceprimátorov 
Adriána Kromku a Milana Ba-
rana, riaditeľa Správy a údržby 
ciest (SÚC) Prešovského samo-
správneho kraja Vladimíra Ko-
záka a riaditeľa SÚC PSK, oblasť 
Poprad Mariána Barillu.

Práce sa uskutočnili v rámci 
rekonštrukcie havarijných úsekov 
ciest II. a III. tried PSK. Zahŕňali 
odstránenie starého asfaltového 
povrchu a položenie dvoch vrstiev 
nového asfaltového betónu na ko-
munikácii vedúcej po Kukučíno-
vej ulici do Stráží, ako aj výškovú 
úpravu desiatich uličných vpus-
tov. „Zásluhou popradského pri-
mátora, ktorý loboval a presvedčil 
zástupcov PSK o nutnosti tejto 
investície, podarilo sa nám tohto 

roku z havarijných stavov zreali-
zovať dve investičné akcie. Verím, 
že Strážania budú veľmi radi, že po 
rokoch budú môcť jazdiť po kvalit-
nej takmer kilometer dlhej novej 
ceste, na ktorú sme z prostriedkov 
PSK vynaložili viac ako 115 tisíc 
eur. Druhou akciou bola rekon-
štrukcia 154 metrového úseku cesty 
od križovatky s cestou I/18 po malý 
kruhový objazd pri Tescu smerom 
na Spišskú Teplicu za takmer 30 

tisíc eur,“ povedal V. 
Kozák. 

Občania Stráží zís-
kali kvalitnú vozov-
ku, pričom cestári 
rešpektovali vstupy 
do ich dvorov a tiež 
vhodne prispôsobili 
cestu k nim aj výške 
chodníka popri nej. 
Vďaka ústretovému 
prístupu SÚC a ve-

deniu mesta nezaznamenali ani 
jednu sťažnosť obyvateľov. SÚC sa 
podarilo vyriešiť aj problém želez-
ničných priecestí. Bola to ukážka 
výbornej spolupráce všetkých zú-
častnených strán. 

Riaditeľ SÚC, oblasť Poprad, 
Marián Barilla dodal: „Realizácia 
stavby prebiehala v druhej polovici 
októbra, približne dva týždne. Ča-
kalo nás na nej viacero výziev - 5 
koľajísk, ktoré ju križovali a takis-
to chodník vedúci od hlavnej cesty 
do Stráží, ktorému sme museli tiež 
prispôsobiť výšku našej cesty. Vý-
sledok stojí za to.“

Popradčania a návštevníci mes-
ta uvítali takisto rekonštrukciu 
krátkeho úseku cesty pri Tescu a 
nákupnom centre Tatry, pretože 
intenzita dopravy je v tejto časti 
vysoká. Vodičom umožní nová 
cesta lepší a bezpečnejší prístup 
do tejto časti mesta.  (mar)

Otvorili urologické röntgenové pracovisko
Urologické oddelenie po-

pradskej nemocnice sa od mi-
nulého týždňa môže pochváliť 
ďalším novým vybavením. Po 
tom, čo na urológiu v júni pri-
budlo moderné pracovisko ex-
trakorporálneho litotriptora a 
nové lôžkové urologické odde-
lenie, teraz dostalo urologický 
röntgenový prístroj Siemens 
Uroskop Omnia. Je súčasťou 
novootvoreného pracoviska, 
ktorým sa skompletizovalo 
celkové vybavenie urologic-
kého oddelenia Nemocnice 
Poprad.

Primár urologického odd. 
MUDr. Erik Chorvát (na foto 
vľavo) objasnil: „Dá sa 
povedať, že ide o jedno 
z najdôležitejších pra-
covísk, aby urológia 
mohla poskytovať kom-
pletné služby z hľadiska 
diagnostiky aj terapie. 
Toto pracovisko pova-
žujeme za srdce každej 
urológie. Disponujeme 

tak špičkovým prístrojom, ktorý je 
prvý a zatiaľ jediný na Slovensku. 
Takéto zariadenia nie sú bežné 
ani v iných krajinách Európskej 
únie. Kým predošlé generácie prí-
strojov umožňovali zobraziť len 
určitý kruhový výsek urologického 
traktu, nový rtg prístroj zobra-
zuje celú urologickú oblasť - od 
obličiek po močový mechúr, dá sa 
povedať jedným zosnímkovaním. 
Nielenže je to menej zaťažujúce 
pre pacienta a personál, lebo treba 
menej žiarenia, ale tento prístroj 
má aj možnosť sám zhodnotiť typ 
konštitúcie pacienta a nastaviť 
parametre zodpovedajúcej dávky 
žiarenia.“ Primár dodal, že na 

tomto röntgenovom 
vyšetrovacom stole 
môžu vyšetriť a liečiť 
všetkých pacientov s 
urologickými ochore-
niami od malých detí 
až po seniorov. Na 
pracovisku budú robiť 
ambulantné vyšetre-
nia, ale aj náročnejšie 

operácie kameňov v močových 
cestách, kde je nutné použitie 
rtg žiarenia. Hoci prioritnou 
spádovou oblasťou sú obyvatelia 
z okresov Poprad a Kežmarok, 
vyšetrenie a liečbu na popradskej 
urológii môže využiť ktokoľvek 
zo SR, ba i v rámci EÚ. Od júna 
poskytujú zároveň aj pohotovost-
nú urologickú službu.  

Generálny riaditeľ Nemoc-
nice Poprad MUDr. Jozef Te-

káč (na foto vpravo) uviedol: 
„Celkové náklady na zakúpenú 
technológiu sú vo výške 437 ti-
síc eur, stavebné úpravy si vy-
žiadali 106 tisíc eur - všetko z 
vlastných prostriedkov našej 
nemocnice. Celá urológia sa za-
čala budovať v máji 2008 a za 
toto obdobie sa nám podarilo 
vybudovať všetky modality uro-
logického oddelenia vrátane lôž-
kovej časti.“  (mar)
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Na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých
Nadchádzajúca sobota a 

nedeľa budú patriť dvom 
sviatkom. 1. novembra si pri-
pomíname Sviatok všetkých 
svätých, 2. novembra Pamiat-
ku zosnulých. Na popradských 
cintorínoch býva v tieto dni 
najväčší nápor. Pohrebno-cin-
torínske služby Poprad po-
skytli tieto informácie:

1.) Otváracie hodiny všetkých 
pohrebísk (cintoríny Poprad - 
Veľká, Spišská Sobota, Matejov-
ce a Stráže pod Tatrami) budú 
až do 10. novembra denne od 7. 
do 20. hod. V dňoch 1. a 2. no-
vembra budú otváracie hodiny 
predĺžené do 21. hod.

2.) Kancelária   Pohrebno-
-cintorínskych služieb Poprad 
v Dome smútku v  Poprade – 
Veľkej  bude  otvorená aj počas 
sviatkov, t. j. 1. a 2. novembra 
(v  sobotu a v nedeľu) od 8. do 
18. hod.

3.) Pre návštevníkov cinto-
rína v Poprade - Veľkej bude v 
Dome smútku pripravená káva 
a čaj, a na tomto cintoríne aj 4 
mobilné toalety (dve z nich pri 

hornom vstupe).
4.) Parkovanie a doprava:
a) Poprad - Veľká - zo stálych 

parkovacích plôch bude výjazd 
cez bočnú bránu 
parkoviska sme-
rom na Jarmoč-
nú ulicu. Vpra-
vo pri vstupnej 
bráne, sú vyme-
dzené parkova-
cie miesta pre 
ZŤP. Pri hornej 
bráne (pri ceste 
smerom na Veľ-
ký Slavkov, pred 
ž e l e z n i č n ý m 
priecestím) je 

pripravené označené dočasné 
parkovisko. Poľná cesta sme-
rom k družstvu v Sp. Sobote 
bude mať dočasne odstránený 

zákaz vjazdu a 
bude jednosmer-
ne sprejazdne-
ná smerom na 
Brokofovu uli-
cu (smerom do 
Spišskej Soboty).

b) Matejovce 
- zákaz státia na 
Kop e r n i k ov e j 
ulici bude do 10. 
novembra do-
časne zrušený, 
a bude tam mož-

né parkovať.
c) Stráže - návštevníkom je k 

dispozícii znovu vyčistené par-
kovisko pred hornou bránou 
cintorína.

5.) PCS  apelujú na všetkých 
návštevníkov, aby rešpektovali 
predovšetkým pri parkovaní 
pokyny hliadok mestskej a do-
pravnej polície ako aj pracov-
níkov PCS. Pokiaľ je to možné, 
využite MHD Poprad so za-
stávkou priamo pred Domom 
smútku v  Poprade - Veľkej 
(spoje č. 3).

6.) Na Pamiatku zosnulých 
2. novembra sa uskutoční o 15. 
hod. pri hlavnom kríži na cin-
toríne v  Poprade – Veľkej tzv. 
dušičková pobožnosť za účas-
ti rímsko a gréckokatolíckych 
kňazov. O  15.30 hod. sa bude 
v Dome smútku sláviť zádušná 
svätá omša za všetkých verných 
zosnulých.

7.) V prípade akýchkoľvek 
informácii sa môžte obrátiť na 
pracovníkov PCS Poprad na te-
lefónných číslach 0902 600 300 
a 052/77 25 250.  (pcs)

V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnu-
lých upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že okrem platných ces-
tovných poriadkov bude 2. novembra 2014 bude na spojoch č. 
25, 29 a 33 na linke č. 1 v cestovných poriadkoch doplnená auto-
busová zastávka „Veľká, cintorín“ v nasledovnom rozsahu:
- na spoji č. 25 bude obslúžená ako posledná  (14.45 hod.),
- na spoji č. 29 ako prvá a poslednáa (14.45, 15.45 hod.)
- na spoji č. 33 ako prvá (15.45 hod.).

Zastávka aj pri cintoríne

Oslávili okrúhle životné výročia
V  obradnej sieni Mestského úradu 

v  Poprade sa v  sobotu 25. októbra ko-
nala milá slávnosť. Prvý viceprimátor 
mesta Poprad prijal a zablahoželal dvom 
Popradčankám, ktoré v  októbri oslávili 
krásne jubileá.

Kniha života Ľudmily Netíkovej (na 
foto vľavo) sa začala písať 23. októbra 1934 
v Modre. Vyštudovala žurnalistiku a tomuto 
povolaniu bola vždy verná. Bola šéfredak-
torkou podnikových novín Vagonár, ale aj 
v  Podtatranských novinách a  v  magazíne 
Slovenský sever. Medzi jej najväčšie úspechy 
patrí spolupráca s Júliusom Kissom na vyda-
ní novín karpatských Nemcov Karpatenblatt. 
„Najkrajším obdobím môjho života bolo naro-
denie mojich detí a  najviac sa teším, keď mi 

moje pravnúčence teraz povedia: „Babena“, ja 
ťa milujem!“ povedala Ľ. Netíková.

Monika Durbáková (na foto vpravo) sa 
v októbri dožila 75 rokov. Narodila sa 7. ok-
tóbra 1939 v Ružomberku. Po štúdiu na Práv-
nickej fakulte UK v Bratislave začala pracovať 
ako samostatný právnik ONV v  Poprade, 
neskôr ako právny zástupca správy TANAP 
v Tatranskej Lomnici, či ako sudca Okresné-
ho súdu v  Poprade. Bola tiež poslankyňou 
mestského zastupiteľstva. Medzi jej záľuby 
patrili knihy a hudba. „Veľmi oceňujem, že si 
mesto na nás starších spomína, pretože je to 
v neskoršom veku pre každého vždy výnimoč-
ná chvíľa,“ uviedla M. Durbáková.

„Tieto prijatia sú prejavom úcty, vďa-
ky a  oceňovania ľudí, ktorí svoj život na-

plnili prácou pre Poprad a  tento región. 
Dnes som mal tú česť prijať dve skromné 
dámy, ktoré svojím príbehom dokázali, že 
môžu byť príkladom pre ostatných,“ dodal 
prvý viceprimátor mesta Poprad Adri-
án Kromka.   (mav)

V obradnej sieni mesta Poprad zablahoželal minulú so-
botu 1. viceprimátor Popradu Adrián Kromka občanom 
Popradu, ktorí v októbri oslavujú okrúhle životné výročia. 
Boli to 90-ročná Magdaléna Pribylincová, 85. Alžbeta Há-
morová, Anna Kubovčíková a František Šulík, 80. Štefánia 
Beňová, Alžbeta Dzifčáková, Barbora Smutná, Žofia Tro-
pová, Karol Polák, Ladislav Roško a Viliam Skokan, 75. 
Vilma Glevaňáková, Oľga Rackovská, Ružena Šlachtová 
a Milan Gajan, 70. Mária Bittová, Anna Čokašová, Mária 
Dudášová, Eva Kapolková, Mária Litvinová, Anna Neme-
šová, Gizela Nitschová, Oľga Poľková, Helena Ráchelová 
a Jozef Blaščák. Blahoželanie patrilo aj 70-ročnej Ľudmi-
le Mikovej, ktorá oslávila svoje narodeniny ešte v auguste.

Októbroví  jubilanti
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Pomáhali turistke

Podujatie zdravého životného štýlu opäť v Poprade
Pojem „zdravý životný štýl“ si 

v povedomí ľudí už pomaly zís-
kava svoje miesto. Ľudia sa začí-
najú zaujímať o rovnováhu tela a 
duše. Nie všetci sme však rovna-
ko pripravení, rovnako úspešní. 
Na ceste za „zdravším a harmo-
nickým ja“ stojí veľa prekážok - 
málo času, chýbajúca podpora, 
nedostatok tých správnych infor-
mácií alebo slabá motivácia. Ak 

si to základné, čas na seba, 8. no-
vembra 2014 nájdete, to ostatné 
zažijete na HARMÓNIA Festiva-
le zdravia a krásy, ktorý sa bude 
konať v Poprade v hoteli Satel.  

Celé podujatie bude veľkou 
oslavou zdravého životného štý-
lu. Súčasťou budú aj zážitkové 
prednášky, predajné výstavy s 
množstvom zaujímavých tovarov 
a služieb, merania a diagnostiky 

zdravia, veštenie, numerológia, 
tarot a ochutnávky zdravej stravy.

Na 9 prednáškach sa predsta-
via známi lektori a odborníci v 
oblasti zdravej výživy, prírodnej 
a alternatívnej liečby a medzi-
ľudských vzťahov. Vystúpi aj 
uznávaný odborník na zdravú 
výživu a BIO človek roka 2012 
Peter Planieta. K  podujatiu 
zdravého životného štýlu určite 

V  rámci projektu Euroscola 2015 štu-
denti SPŠ Poprad začali organizovať rôz-
ne akcie na podporu informovanosti ľudí 
žijúcich v  okolí Popradu. Cieľom pro-
jektu je dozvedieť a naučiť sa čo najviac 
o Európskej únii. 

Našou prvou aktivitou bola návšteva 
Základnej školy Dostojevského v Poprade, 
ktorú sme uskutočnili v októbri . Celé sme 
si to veľmi užili. Deti boli super a spolupra-
covali s nami. Učili sme ich o štátoch Eu-
rópskej únie a taktiež sme s nimi maľovali 
vlajky. Každý si vybral jednu krajinu, ktorá 
ho zaujala svojou históriou, prírodou alebo 
niečím jedinečným, či už išlo o  Francúz-

sko, Švajčiarsko, Maltu alebo iný zo štátov 
Európskej únie. Čas nám popri tom veľmi 
rýchlo ubiehal. Dievčatá najviac zaujalo, 
keď mohli rozprávať do mikrofónu a spraviť 
zo seba aspoň na chvíľu moderátorky. Zá-
roveň ukázali svoje vedomosti a myslím si, 
že by prekonali mnohých dospelákov. Všet-
kým sa nám to veľmi páčilo a o  to horšie 
bolo sa neskôr rozlúčiť. Dievčatá nás prosi-
li, či by sme ešte nemohli zostať a pýtali sa, 
kedy prídeme opäť. Celé by sme si to chceli 
veľmi zopakovať a  dúfame, že do našich 
projektov sa bude zapájať čo najviac ľudí. 

Lenka Zimová a Miroslava Pojedincová
3.PD, SPŠ Poprad

patrí aj zdravá strava. Vegán-
ske a makrobiotické lahôdky si 
návštevníci HARMÓNIE budú 
môcť vychutnať počas celej ak-
cie. Celkovo bude na výstave 
prítomných viac ako 50 vystavo-
vateľov z celého Slovenska.

Viac informácií o  podujatí, 
lektoroch a  presný časový har-
monogram prednášok www.
HarmoniaFest.sk  PP-126

Spoznávame  Európsku  úniuNapísali ste nám

Uctili si starších i rodinu
V utorok 21. októbra sa nie-

len v priestoroch ZŠ, ale v ce-
lých Matejovciach oslavoval 
Mesiac úcty k  starším a  Eu-
rópsky deň rodiny. Učitelia 
spoločne so žiakmi pripravili 
nádherný celodenný program, 
ktorý bol prierezom života 
snáď každého človeka. Medzi 
pozvanými hosťami slávnost-
nej akadémie nechýbal primá-
tor mesta Poprad Anton Dan-

ko, jeho prvý zástupca Adrián 
Kromka, či miestny farár Me-
tod Frivalský.

„Oslavovali sme Mesiac úcty 
k  starším a  Európsky deň rodiny, 
aby deti pochopili, ako si majú 
vážiť svojich rodičov a starých ro-
dičov,“ povedal riaditeľ ZŠ s  MŠ 
v Matejovciach Peter Husár. Osla-
va Európskeho dňa rodiny a Me-
siaca úcty k  starším sa v  rámci 
školy v takejto podobe konala po 

prvýkrát. P. Husár verí, že tradí-
cia bude pokračovať. „Rodina je 
to najdôležitejšie, čo človek môže 
mať. K  našej rodine patrí škola 
a  škola je mesto,“ dodal. „Sú to 
podujatia, ktoré tradične k  škole 
patria. Takéto akadémie len ví-
tam,“ chválila oslavy vedúca od-
delenia školstva, mládeže a špor-
tu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Skladby programu sa zhostila 
učiteľka ZŠ v  Matejovciach In-

grid Lindemanová, ktorá 
si zaspomínala aj na svoje 
detstvo. „Spomenula som 
si na to, ako mi rozprávala 
moja babička svoje príbehy 
a na to, ako som prežívala 
detstvo. To ma inšpirovalo 
k  vytvoreniu programu. 
Prepojiť mladú a starú ge-
neráciu je úplne prirodze-
né. Mladší vždy obohacujú 
starších a  starší majú čo 
odovzdať tým mladším,“ 
uviedla.

Každému sa vystúpe-
nie plné tanca, hudby, ale 
i  hovoreného slova veľmi 
páčilo. „Užívali sme si to 
od začiatku do konca,“ po-
vedala Denisa Selepová. 
„Rodina pre mňa znamená 
všetko. Je super, že sa také-
to oslavy konajú,“ dodal 
Peter Beck.  (mav)

Podľa údajov Úradu práce so-
ciálnych vecí a  rodiny v  Poprade 
dosiahol absolútny počet neza-
mestnaných ku koncu septem-
bra 7643 osôb. Z  toho bolo 3654 
žien, 543 absolventov škôl, 109 
mladistvých, 4437 ľudí nad 12 
mesiacov bez práce a 1681 vo ve-
kovej kategórii 50 a  viac rokov. 
Miera nezamestnanosti v Poprad-
skom okrese dosiahla 11,54 %, čo 
je o  0,05% viac oproti predchá-
dzajúcemu mesiacu. V  ponuke 
voľných pracovných miest bolo 
216 pozícií.  (ppš)

Vo štvrtok 23. októbra popo-
ludní pomáhali záchranári HZS 
vo Vysokých Tatrách maďarskej 
turistke, ktorá si poranila nohu 
na turistickom chodníku počas 
zostupu z Téryho chaty.

V  sprievode známych sa jej 
podarilo dôjsť na Zamkovského 
chatu, odkiaľ už nebola schopná 
pokračovať.

Záchranári HZS po príchode na 
chatu 42-ročnú turistku vyšetrili, 
končatinu zafixovali, na nosidlách 
transportovali k  Rainerovej útul-
ni a  odtiaľ terénnym vozidlom 
k Domu HZS v Starom Smokov-
ci, kde bola odovzdaná privolanej 
posádke RZP.  (hzs)
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Celý november

EVEREST
(30. výročie prvého výstupu 
Slovákov na Mount Everest a 
80. výročie narodenia Jozefa 
Psotku)
- výstava realizovaná v  spo-
lupráci s SZTK - Múzeum te-
lesnej kultúry v  SR, cieľom je 
pripomenúť si výročie prvého 
výstupu Slovákov na Mount 
Everest, ako aj výročie naro-
denia Jozefa Psotku. 

REŠTAUROVANIE - REMES-
LO, ALEBO UMENIE?
- Výstava zreštaurovaných diel 
16. storočia z historického kniž-
ničného fondu Podtatranského 
múzea v Poprade, mortuáriá zo 
zbierok Stredoslovenského mú-
zea v Banskej Bystrici a ďalšie 
práce reštaurátorov Alexandry 
Šamkovej, Štefana Kocku, Petra 
Ližbetina a Martin Petrinca.
Expozície:
Gánovce - životné prostredie 
neandertálskeho človeka 

Pravek a včasný stredovek pod 
Tatrami 
Poprad v storočiach 
Príroda známa - neznáma 
Výroba Modrotlače z dielne 
Elemíra Montška v Hranovnici
Ľudové plastiky 
Otváracie hodiny:
pondelok: zatvorené, utorok - pia-
tok 9. - 16. h., sobota - nedeľa - 12. 
- 16. h.
Podtatranské múzeum v Popra-
de - pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:

Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty
Otváracie hodiny:
utorok - piatok - 10. - 14. h., pon-
delok, sobota, nedeľa zatvorené. 
V prípade záujmu, sa môžu sku-
piny v počte nad 15 osôb nahlásiť 
na prehliadku múzea aj mimo 
stanovených otváracích hodín, 
okrem pondelka najneskôr 3 dni 
dopredu na tel. č.: 052/772 19 24 
do 14.00 hod., príp. na e-mail: 
sekretariát@muzeumpp.sk

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ

PODTATRANSKÉ  MÚZEUM
Vajanského 72/4, Poprad, tel.: 772 19 24, fax: 772 18 68   e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk    www.muzeumpp.sk

KUlTÚRNy KAlENDáR NA NOvEMbER 2014

VÝSTAVY
Od 7. novembra 
Štefan Hudzík - Zvnútornenie
vernisáž výstavy 7. novembra 
o 17. hod.

Od 7. novembra 
František Turcsanyi - Kra-
sosmutnenia
vernisáž výstavy 7. novembra 
o 17. hod.

Do 2. novembra 
IMRICH SVITANA od A po Z

ODKRYTÉ HODNOTY
Stála expozícia 115 diel z depo-
zitu Tatranskej galérie v Poprade

* * *
4. novembra o  17. h. - Pred-
náška Neskorogotické ume-
nie v  Bazilike minor sv. Kríža 
v  Kežmarku, prednášajúci: 
MUDr. Jaroslav Grochola

* * *
Každú stredu od 17. do 18.30  
hod. - Kurz večernej kresby

TATRANSKÁ 
GALÉRIA

Hviezdoslavova 12, Poprad
www.tatragaleria.sk

November

JURAJ KOČAN
Výstava obrazov z vlastnej 
tvorby pri príležitosti 70. na-
rodenín autora.

Otvorené: pondelok, štvrtok 
a piatok od 9. do 15. hod.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Poprad - Veľká,
Scherfelova ul. 36



Strana 729. 10. 2014

VÝSTAVY
Do 21. novembra - pobočka 
Spišská Sobota
Výstava starších žiakov ZUŠ 
Ul. Štefánikova

Od 27. novembra - pobočka 
Spišská Sobota
Krajina ako skrytý autoportrét
výstava obrazov Aleny Šalamo-
novej
vernisáž výstavy 27. novembra 
o 17. hod.

Od 5. do 29. novembra - poboč-
ka sídl. Západ
Krajobraz górski 2014
medzinárodná fotografická výsta-
va s horskou tematikou
v spolupráci s POS
 
10. novembra o 17. hod. - po-
bočka sídl. Západ
300. výročie narodenia Ro-
mualda Hadbavného - kamal-
dulského mnícha, ktorému sa 
pripisuje autorstvo prekladu 
tzv. Kamaldulskej Biblie - prvé-
ho úplného prekladu Biblie do 
kultúrnej slovenčiny

13. novembra o 16.30 hod. - po-
bočka sídl. Západ
Grafoterapia - prednáška Petry 
Sehnalovej

14. novembra o 14. hod. - po-
bočka sídl. Západ
Umelecký prednes seniorov
Organizátori - Okresná organi-
zácia Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku a Podtatranská knižnica 
v Poprade

20. novembra o 17. hod. - po-
bočka sídl. Západ
Beseda s Martinom Vladikom a 
Vierou Švenkovou
Literárno-umelecký klub Mila-
na Rúfusa

Zmena programu vyhradená

Podtatranská ul. 1548/1,
Poprad

PODTATRANSKÁ
knižnica v Poprade

Sobotské námestie č. 1729/4, 
Poprad

Celý november 
Rómska paleta - celosloven-
ská súťažná výstava výtvarných 
prác rómskych žiakov
* * *
14. a 19. novembra - Workshop 
pre recitátorov

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

Popradskí seniori majú veľký výber sociálnych služieb
K tradičným podujatiam mes-

ta v rámci Mesiaca úcty k starším 
patrí Tretí vek sa zabáva, na kto-
rom sa minulú stredu zúčastnilo 
takmer tristo členov denných 
centier. 

Primátor Popradu Anton Dan-
ko seniorom vyjadril vďaku za ich 
doterajšiu prácu pre mesto, ktoré 
im venuje a bude venovať naďa-
lej veľkú starostlivosť: „Hlboko si 
vážime seniorov, veď každý máme 
svojich rodičov, vieme, čo pre nás 
urobili a tak sa pozeráme i na vás, 
ako na svojich rodičov.“ Odovzdal 
kyticu najstaršej účastníčke podu-
jatia - 85 ročnej Márii Šebestovej z 
DC Xenón. Bola príjemne prekva-
pená: „Nebola som na to priprave-
ná, potešilo ma to. Do nášho klubu 
chodím veľmi rada, sme radi, že 
mesto sa o nás stará.“

Vedúca sociálneho odboru MsÚ 
v Poprade Etela Lučivjanská zhrnu-
la celú škálu rôznych druhov soci-
álnych služieb pre starších: „Mesto 

sa riadi myšlienkou, že stupeň úcty k 
starším udáva stupeň šľachetnosti a 
správnej cesty. Dôkazom toho, že si 
starších ľudí ctíme je aj to, že mesto 
pripravuje nielen kultúrno-spolo-
čenské podujatia, ale poskytuje rôz-
ne druhy sociálnych služieb. Reaguje 
nimi na potreby svojich občanov a 
patrí  medzi ne poskytovanie pora-
denstva, prepravná a opatrovateľská 
služba, jednorazové dávky v hmot-

nej núdzi, služby Centra sociálnych 
služieb, služby jedální, masážno-re-
laxačného centra a ďalšie.“ Mesto 
Poprad hodnotí odborná aj laická 
verejnosť v rámci Slovenska ako 
popredného poskytovateľa sociál-
nych služieb, ktoré navyše patria k 
najlacnejším v SR. 

Hudobným hosťom podujatia 
bola tentoraz speváčka Helena Vr-
tichová. Pred pár mesiacmi sa tiež 
stala dôchodkyňou: „A je mi dobre. 
Vyše 33 rokov na pošte stačilo. Senio-
ri sú výborné publikum. Vedia sa hý-
bať, zatancovať polku, valčík, tango 
aj zaspievať. Dobre sa pre nich vystu-
puje.“ Spieva desiatky rokov a medzi 
jej najznámejšie chytľavé pesničky, 
ktorými roztancovala aj poprad-
ských seniorov patrí Diridonda či 
Pražská holka. Starší by svojimi 
tanečnými kreáciami zahanbili i 
mnohých mladých. Hoci tanečné 
prvky, ktoré predviedli účinkujúci 
tanečníci z TŠ Super a z Gy-ty, by už 
len ťažko zvládli.  (mar)

Prvácka pasovačka ako z rozprávky
V  tomto jesennom období sú 

už všetci prváčikovia riadnymi 
školákmi. Učitelia ich od septem-
bra učia zodpovednosti a slušné-
mu správaniu. Každá škola si svo-
jich nových žiačikov váži a preto 
je ich slávnostné prijatie vždy 
veľkou udalosťou. Vo štvrtok 23. 
októbra sa pasovačka prvákov 
konala aj v telocvični ZŠ na Ko-
menského ulici v Poprade.

Tri prvácke triedy a spolu 57 ma-
lých žiačikov - to je bilancia ZŠ na 

Komenského ulici. Vo štvrtok sa 
ocitli v rozprávke a do svojho krá-
ľovstva ich prijal kráľ s  kráľovnou 
a  ich dvorným šašom. „Detičky sa 
počas dvoch mesiacov učia všetko, 
čo musia zvládnuť. Pomáha im 
pri tom celý školský kráľovský dvor. 
Ceremoniál je jednoduchý a príjem-
ný,“ povedala zástupkyňa riaditeľa 
pre primárne vzdelávanie v ZŠ na 
Komenského ulici v Poprade Mária 
Vojtaššáková.

Daniel Rackovský sa zhostil 

úlohy kráľa s  nadšením. S  no-
vými členmi školskej rodiny bol 
nadmieru spokojný. „Prváci pred-
viedli výborné výkony a  pri ďal-
šom štúdiu im prajem veľa šťastia 
a úspechov,“ uviedol.

Školskou mamou každého 
prváčika je jeho triedna učiteľka. 
Tá mala za úlohu pripraviť deti 
tak, aby počas pasovačky ukázali, 
čo sa od septembra stihli naučiť. 
„Naši prváci sa veľmi snažili a mu-
seli splniť všetky pravidlá, ktoré sme 
si určili hneď na začiatku. Naučili 
sa slušne správať a  byť zodpoved-
nejší,“ zdôrazňovala triedna uči-
teľka 1. B Vlasta Kopaničáková.

Detičky s  radosťou pred svo-
jimi rodičmi spievali, recitovali 
i  tancovali. Boli hrdé na to, že 
sú prvákmi. „Teraz sme už veľkí 
školáci. Už sme sa naučili číslice 
a  niektoré písmenká,“ pochválila 
sa Viktorka Burdiliaková. „Do 
školy sa vždy teším na nové pís-
menká a  na čítanie,“ dodal Fi-
lipko Stanko.  (mav)
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Lucie Bílá vystúpi v našom meste

Poďakovanie

SPoLočenSká kronika

PoVeDaLi SLáVni

naVŽDY SMe Sa roZLÚčiLi

naVŽDY Sa roZLÚčiMe

Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre 
toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.  BOLL

Vo štvrtok 23.októbra 2014
vo Veľkej s

V piatok 24. októbra 2014
vo Veľkej s

V sobotu 25. októbra 2014
vo Veľkej s

V utorok 28. októbra 2014
vo Veľkej s

V utorok 28. októbra 2014
vo Veľkej s

V stredu 29. októbra 2014 o 14.30
hod. v Tatranskej Lomnici s

V stredu 29. októbra 2014
o 14. hod. vo Veľkej so

V stredu 29. októbra 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Milanom Kijovským,
68-ročným

Jaroslavom Hanákom,
56-ročným

MUDr. Antonom Rothom,
71-ročným

Jaroslavom Adamčíkom,
64-ročným

Máriou Migačovou,
84-ročnou

Želmírou Krolákovou,
70-ročnou

Annou Kotočovou,
66-ročnou

Margitou Balogovou,
70-ročnou

BLaHoŽeLáMe k MenináM
Dnes 29. októbra má meniny Klára, zajtra 30. októbra Šimon, Simo-
na, v piatok 31. októbra Aurélia, v sobotu 1. novembra Denis, Denisa, 
Sviatok všetkých svätých, v nedeľu 2. novembra je Pamiatka zosnu-
lých, v pondelok 3. novembra Hubert a v utorok 4. novembra Karol.

PoHotoVoSť V LekárňacH
Dnes 29. októbra - Victoria, 

vo štvrtok 30. októbra - Dr. Max 
- trhovisko, v piatok 31. októbra - 
Adus, v sobotu 1. novembra 
- Tília, v nedeľu 2. novembra - 
Lekáreň Nemocnice Poprad, v 
pondelok 3. novembra - Altea 
a v utorok 4. novembra - Altea.

Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 
14 77, Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. 

mája 30, Adus: Mnoheľova 2, Tí-
lia: Banícka 28, Lekáreň Nemoc-
nice Poprad: Banícka 2, Altea: 

Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 
42 22.

Lekárne s  pohotovost-
nou službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. hod. 
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
Šťastný týž-
deň budete 

prežívať v kruhu rodiny, ale aj v 
práci. Pribudnú vám väčšie zisky.

Priaznivé ob-
dobie bude 

osobitne naklonené pracovným 
záležitostiam. Dostanete nečakanú 
odmenu.

Ľudia vo va-
šom okolí sú 

vám vo všetkom nápomocní. Niek-
torí však majú bočné úmysly.

Ocitnete sa v 
spoločnost i 

príjemných ľudí a nadviažete nové 
vzťahy.

Máte šancu 
oslobodiť sa 

od starých zlozvykov. Môžete pre-
stať fajčiť alebo prejedať sa.

Zmeny, kto-
ré vás zastih-

nú tohto týždňa, nebudú také 
priaznivé, ako ste si pôvodne 
mysleli.

Než sa pustíte 
do niečoho 

nového, poriadne si preverte, či sú v 
poriadku všetky úradné veci.

Niekedy bez 
rozmyslenia 

poviete niečo, čo vás neskôr mrzí. 
Tentoraz si však vaše okolie vaše 
tvrdšie slová zaslúži.

Podarí sa 
vám nejaká 

dobrá vec na pracovisku a v láske 
budete na výslní.

Dajte si do po-
riadku vaše fi-

nančné záležitosti. Budete mať totiž 
čoskoro väčšie výdavky.

Cítite sa byť v 
niečom ohro-

zení a vaša intuícia vás neklame. 
Musíte sústrediť všetky sily, aby sa 
váš zámer podaril.

Viete, že ako-
koľvek sa ne-

jaká dôležitá situácia vyvinie, pre vás  
sa každopádne skončí úspechom.

Program kina cineMaX Poprad

Dom kúziel 2D - o 14.hod. (hrá 
sa štvrtok až nedeľa), Sudca - 
o 16.10 hod., Drakula: Nezná-
ma legenda - o 19. hod., Stra-
tené dievča - o 21. hod. (nehrá 
sa 4.11.), ARTMAX FILMY 
- Dira u Hanušovíc - o 21.hod. 
(hrá sa len 4.11.), Škatuliaci 
2D, 3D - o 13.40 hod. (štvrtok, 
sobota 3D, piatok, nedeľa 2D) 
a  o  15.50 hod. (štvrtok, sobo-
ta, utorok 2D, piatok, nedeľa, 
pondelok, streda 3D), Falošní 

Od 30. októbra do 5. novembra

Stálica českej populárnej hudby Lucie Bílá vystúpi aj v Poprade. Jej fanú-
šikovia ju budú môcť vidieť vo štvrtok 27. novembra o 19. hod. vo viacú-
čelovej hale Aréna spolu s orchestrom a zborom pod vedením Petra Ma-
láska. Vďaka svojmu mimoriadnemu talentu, humoru, bezprostrednému 
vystupovaniu, ale aj zmyslu pre pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú, sa 
Lucie Bílá radí medzi najpopulárnejšie a najobľúbenejšie osobnosti. 

Redakcia Novín Poprad pripravuje pre čitateľov v budúcom vydaní novín 
(streda 5. novembra 2014) súťaž o vstupenky na tento koncert.  (ppš)

Streda - piatok 29. - 31. október 
o 19. hod./ DK Poprad
Záver XXXII. ročníka
Popradskej hudobnej jesene

VIII. ROČNÍK
MEDZINÁRODNEJ
AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE
Pod záštitou primátora mesta 
Poprad Antona Danka

Streda 29. október o 19. hod. /
DK Poprad 
AKORDEONIKA BOJNICE
- otvárací koncert Medzinárod-

nej akordeónovej súťaže.
Vstupné: dobrovoľné

Štvrtok 30. október o 19. hod./ 
DK Poprad
A. KOLOMIYTSEV/Rusko
- koncert hosťa - harmonikára, 
jedného z najväčších súčasných 
talentov na svete.

Piatok 31. október o 18. hod./ 
DK Poprad
KONCERT VÍŤAZOV
- záver festivalu.
Vstupné: dobrovoľné

poliši - o 18. hod.,  Čo sme kou 
urobili - o  20.20 hod. Detské 
kino - Predpremiéra - Včiel-
ka Maja 2D, 3D - o  14. hod. 
(sobota 2D, nedeľa 3D), Dom 
kúziel 3D - o 14. hod. (hrá sa 
len štvrtok a piatok), Láska na 
vlásku - o 16. hod., John Wick 
- o  18.30 hod., Predpremié-
ra - Železné srdce - o 20.30 
hod. (hrá sa len 4.11.), Anna-
belle - o  20.30 hod. (nehrá sa 
31.10. a 4.11.), Akcia - Hal-
loween - Annabelle - o  20.30 
hod. (hrá sa len 31.10.). Viac 
na www.cine-max.sk        (ppš)

Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať všetkému perso-
nálu urologického oddelenia Nemocnice Poprad za odbornú a pro-
fesionálnu starostlivosť počas mojej hospitalizácie na tomto odde-
lení. Počúvame dookola rôzne sťažnosti na zdravotníctvo ako také, 
ale bol som veľmi milo prekvapený starostlivosťou personálu tohto 
oddelenia. Preto ešte raz srdečná vďaka.   Ján Pahut            148/14-R
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inZercia

krátko zo športu

PreDaj

rôZne

Kamzíci prehrali boj o prvú priečku
Hokejisti HK 

Poprad odohrali 
v  minulom týždni 
tri zápasy základ-

nej časti Tipsport Extraligy. 
Najsledovanejším bolo piat-
kové východniarske derby 
a  súboj o prvú priečku. Ho-
kejovému sviatku v Poprade 
predchádzala malá slávnosť, 
keď sa klub dresmi odvďačil 
za podporu podnikateľovi 
Janovi Telenskemu a primá-
torovi Popradu Antonovi 
Dankovi. Jeden dres sa ušiel 
aj trénerovi mládežníckeho 
výberu Manchestru United 
Paulovi McGuinnessovi, 
ktorý je pod Tatrami so svo-
jím tímom už na tradičnom 
sústredení.

Výsledky: vložený zápas 
16. kola vo štvrtok 23. ok-

tóbra HK Poprad - HK VSR 
SR 20 7:2 (3:1, 2:1, 2:0), góly 
Popradu: 5. Matúš Paločko 
(S. Takáč, A. Kroták), 6. Fi-
lip Mlynčák (D. Gáborčík, A. 
Štrauch), 6. Mário Kurali (P. 
Boltun), 22. Lukáš Hvila (M. 
Matis, L. Paukovček), 40. Lu-
káš Hvila (M. Matis, L. Pau-
kovček), 44. Tomáš Sýkora 
(P. Boltun), 49. Lukáš Hvila 
(J. Kasík, M. Matis). 16. kolo 
v  piatok 24. októbra HK Po-
prad - HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 
0:1), gól Popradu: 14. Marek 
Nagy (F. Mlynčár, D. Gábor-
čík). 17. kolo v nedeľu 26. ok-
tóbra HC ´05 Banská Bystrica 
- HK Poprad 1:2 po s. n. (0:0, 
0:1, 1:0 - 0:0), gól Popradu: 
23. Lukáš Hvila (Ľ. Bartečko, 
R. Suchý), rozhodujúci ná-
jazd premenil Arne Kroták.

1. Košice 18 13 2 2 1 47:23 45

2. Poprad 19 11 3 0 5 63:36 39

3. B. Bystrica 16 9 2 1 4 53:38 32

4. Nitra 18 8 2 3 5 64:56 31

5. Zvolen 17 9 1 2 5 62:56 31

6. Trenčín 18 6 5 1 6 40:32 29

7. Piešťany 17 6 1 2 8 61:63 22

8. Martin 18 4 1 4 9 39:53 18

9. Žilina 18 5 0 1 12 43:61 16

10. Skalica 18 4 0 2 12 32:69 14

 SR 20 11 1 1 0 9 18:35 5

Tabuľka Tipsport Extraligy

Program: 19. kolo v  piatok 31. 
októbra o  17. hod. HK Poprad 
- HK Nitra, 20. kolo v  nedeľu 2. 
novembra o  17. hod. HK Poprad 
- MsHK Žilina.  (mav)

• V PREDOHRÁVKE 11. kola 
1. hokejovej ligy žien privítal 
v  sobotu 25. októbra tím ŽHK 
Poprad družstvo ŽHK 2000 Ša-
rišanka Prešov. Popradčanky 
ovenčené úspechom v  prvom 
kole EPM uhrali hladké víťaz-
stvo 4:0.

• VOLEJBALOVÝ klub VK 
Junior 2012 Poprad mal cez 
víkend na programe tri dvoj-
zápasy v  troch kategóriách. 
V rámci MSR – oblasť Východ 
prehrali kadeti v  sobotu 25. 
októbra na pôde Humenného 
dvakrát 0:3. Kadetky  si v  ten 
istý deň doma počínali lepšie, 
keď zdolali Michalovce 3:1 
a 3:0. Starší žiaci privítali v ne-
deľu 26. októbra rezervu Svid-
níka a vyhrali 3:1 a 3:0.

• V  STREDU 22. októbra sa 
zišli priaznivci turnaja Bowling 
Tour mesta Poprad v  herni Ci-
tybowling Poprad na 3. kole 
jesennej  časti. V skupine A vy-
hral kvalifikáciu Rudolf Zoričák 
a potom aj vo finále nad Igorom 
Lendáckym. Tretie miesto obsa-
dila Alena Baluchová. V skupine 
B vyhral kvalifikáciu Miroslav 
Mendroš, ktorý vo finále neza-
kopol ani proti Monike Karol-
číkovej. Tretí skončil Ľubomír 
Kožik.   (ppv)

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám lacno zachovalý ko-
berec, béžový, hnedé vzorky, 4,20 
x 4 metre, dohodou. Inf.: č. t.: 
0907 282 097.  107/14-P• Predám odbornú matematic-
ko - fyzikálnu literatúru (učebni-
ce) vo veľmi dobrom stave. Inf.: č. 
t. 0904 569 578.  110/14-P• Predám takmer nový hline-
ný sud na kapustu 50l. Inf.: č. t.  
0904 569 578.  111/14-P• Predám dve garáže v  Popra-
de. Murovaná garáž na Mlyn-
skej ulici. Druhá je v  spoloč-
ných garážach na Novomeského 
ulici. Ceny dohodou. Inf.: č. t. 
0905 369 612.  112/14-P

• POPRADSKÉ PÔŽIČKY 
až do 4 000 €. Rýchlo a diskrétne 
– bez registra – aj bez potvrde-

nia. Inf.: č. t. 0911 913 849 – Bc. 
Franková Eva, č. t. 0917 668 003 
– Frank Jozef.  45/14-R• Hĺbkovo tepujeme (aj látko-
vé sedačky) a obšívame koberce. 
www.tepovanie-obsivanie.info, 
č. t.  0949 385 057.  130/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt s balkónom na sídl. Juh III 
v Poprade na Šoltésovej ul. Cena 
270 €/mesiac – komplet. Inf.: č. 
t. 0918 694 121.  143/14-R• Ponúkam ostrihanie vlasov 
telesne postihnutých, invalidov 
u vás doma, len Poprad. Inf.: č. 
t. 0904 860 951.  144/14-R• Dáme do prenájmu kan-
celárie (jedna 14 m2) na Hra-
ničnej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  145/14-R• Dám do prenájmu ne-
zriadený 1-izb. byt v  Popra-
de na starom Juhu. Inf.: č. t. 
0915 903 759.  146/14-R• Stredná odborná škola, 
Okružná 761/25 Poprad, ako 
správca majetku Prešovského 
samosprávneho kraja, ponúka 
na prenájom na dobu neurčitú, 
nebytové priestory nachádza-

júce sa na streche výškovej 11. 
poschodovej budovy internátu 
SOŠ na Okružnej ulici 761/25 
o  rozlohe približne 15 m2. Bu-
dova je postavená na parcele 
č. 852 so súpisným číslom 761 
v  katastrálnom území Poprad 
a zapísaná na liste vlastníctva č. 
4717. Podlaha strechy budovy 
je vo výške 35,7 m. Priestor je 
vhodný na umiestnenie antén 
a  iného technologického zaria-
denia vyžadujúceho umiestnenie 
vo výške, na vysielanie a príjem 
rádiových signálov. Spôsob náj-
mu: priamy nájom. Minimálna 
cena nájmu - trhové nájomné na 
základe prieskumu trhu za 1m2 
plochy. Podružné meranie elek-

trickej energie si zabezpečí bu-
dúci nájomca na vlastné náklady. 
Záujemcovia o nebytový priestor 
doručia svoje žiadosti s ponukou 
ceny nájmu za 1m2 pôdorysu 
plánovaných zariadení a celkovú 
rozlohu v m2 potrebných na in-
štaláciu zariadení. Termín na do-
ručenie žiadostí: do 12.11.2014 
do 14. hod. v  zalepenej obálke 
s  označením „Prenájom – stre-
cha - neotvárať“ na vyššie uve-
denú adresu školy. Žiadosť musí 
obsahovať predmet nájmu, 
identifikačné údaje záujemcu, 
ponúkanú cenu za 1m2, dobu 
a účel nájmu. Bližšie informácie 
získate na adrese: ekonom@sos-
-pp.vucpo.sk  147/14-R
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cyklistika sa opäť hlási o slovo

tatranský pohár už túto sobotu

V nedeľu 26. októbra sa v areáli 
ZŠ v Spišskej Sobote a jeho okolí 
konali detské cyklistické prete-
ky a 8. kolo Slovenského pohára 
v cyklokrose. Približne 150 účast-
níkov od najmenších cyklistov po 
elitných jazdcov bolo znamením, 
že v Poprade sa obnovuje tradícia 
cyklistického športu.

Gestorom cyklistických podujatí 
v  minulých rokoch bol za mesto 
Poprad Jozef Pavlík z  oddelenia 
školstva, mládeže a športu. Tento-
krát sa organizácie významných 
pretekov zhostili ozajstní profe-
sionáli z  oblasti cyklistiky. „Túto 
jeseň sú to už druhé preteky. Po 
jedenástich rokoch nastala zásad-
ná zmena a to v tom, že ako cyk-
listický amatér som organizáciu 
pretekov prenechal odborníkom. 
Musím pochváliť a poďakovať cyk-
listickému klubu Unitrek Poprad, 
pretože sa v Poprade vytvára nová 
tradícia,“ povedal J. Pavlík. „Detí 

bolo približne 50, v  Slovenskom 
pohári pretekalo asi 100 cyklistov. 
Oživujeme starú tradíciu poháro-
vých pretekov v našom meste spred 
dvadsiatich rokov,“ pridal sa pred-
seda CK Unitrek Poprad Jozef 
Nazarej.

V  Poprade nám rastú sľubné 
talenty v  rámci cyklistiky. Do-
minika Turócziová je jednou 
z nich. „Rada by som v cyklistike 
pokračovala, ale najradšej by som 
presedlala z  horského bicykla na 
cestný,“ uviedla kadetka, kto-
rá sa v  pretekoch SP umiestnila 
na treťom mieste. „Boli to pekné 
preteky, ale trať náročná,“ dopl-
nil Oliver Jaroš, ktorý skončil na 
jedenástom mieste v  kategórii 
kadetov. Darilo sa ďalšej Poprad-
čanke Kataríne Nazarejovej, kto-
rá sa medzi žiačkami umiestnila 
na treťom mieste a medzi muž-
mi do 23 rokov skončil Adrián 
Babič druhý.  (mav)

Futbalová dráma pre Poprad
Futbalisti FK Po-

prad si v  sobotu 
v rámci 14. kola DO-
XXbet ligy poradili 

v infarktovom zápase s tabuľko-
vým susedom z Rimavskej Sobo-
ty a  odsunuli svojho súpera na 
siedme miesto. Popradčania pre-
hrávali gólom do šatne 0:1, ale 
na konci druhého dejstva sa pre-
sadili dvaja Lukášovia - Janigloš 
s Kubusom a zariadili cenný ob-
rat v šesťbodovom zápase.

Výsledok: 14. kolo v  sobotu 

25. októbra FK Poprad - MŠK 
Rimavská Sobota 2:1 (0:1), góly: 
77. Lukáš Janigloš, 89. Lukáš Ku-
bus - 45. Ján Kotľar.

Program: 15. kolo v  sobo-
tu 1. novembra o  13.30 hod. 
MFK Lokomotíva Zvolen - 
FK Poprad.  (mav)

  Z V R P   S  B
1. Michalovce 14 11 1 2 25:8 34

2.  Zvolen 14 7 6 1 25:9 27

3. Bardejov 14 7 4 3 23:10 25

4. L. Mikuláš 14 7 1 6 19:14 22

5. Prešov 14 6 3 5 21:17 21

6. Poprad 14 6 2 6 22:26 20

7. Rim. Sobota 14 4 5 5 11:14 17

8. Lokomotíva KE 14 5 1 8 19:22 16

9. Dolný Kubín 14 5 0 9 15:29 15

10. Moldava n. Bodv. 14 3 5 6 12:17 14

11. Košice B 14 3 3 8 18:27 12

12. Trebišov 14 3 3 8 8:25 12

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

Už túto sobotu 1. novembra sa 
v telocvični ZŠ na Komenského 
ulici uskutoční XXXIV. ročník 
Tatranského pohára v  kultu-
ristike a  klasickej kulturistike 
mužov a  body fitness a  bikiny 
fitness žien.

Podujatie pod záštitou predse-
du PSK Petra Chudíka sa bude 
sústreďovať na kategóriu mužov 
– kulturistov, pre ktorých budú 
preteky možnosťou nominovať 

sa na majstrovstvá sveta. Uspo-
riadateľom pretekov je ŠK Galaxy 
2 Poprad. Súťažiť sa bude v  ka-
tegóriách: kulturistika mužov do 
85 kg a  nad 85 kg, klasická kul-
turistika mužov do 175 cm a nad 
175 cm, body fitness žien bez 
rozdielu výšky (kategória open), 
bikiny fitness žien kategória 
A  a  B. Semifinále a  finále prete-
kov je na programe od 14.30 hod. 
do 17.30 hod.  (ppv)

Rallye Tatry vyhral béreš
V piatok a v sobotu sa pod 

Tatrami konal 41. ročník 
Rallye Tatry, na ktorom sa 
rozhodlo o  víťazovi maj-
strovstiev Slovenska.

Staronovými majstrami kra-
jiny sa stali Poliaci Grzegorz 
Grzyb a  Robert Hundla na 
Škode Fabia S2000. Jozef Béreš 
junior so Zoltánom Répásom 
na Mini Countryman RRC si 
víťazstvom na 41. Rallye Tatry 
aspoň čiastočne napravili chuť 
po nevydarenom roku.

Najlákavejšou bola nočná 
rýchlostná skúška v  piatok 
v Poprade, ktorú navštívilo 
množstvo divákov. Organizá-
tori pretekov boli po skončení 
podujatia spokojní. „41. ročník 

Rallye Tatry hodnotím pozitívne 
z toho pohľadu, že všetky posád-
ky došli do cieľa živé a  zdravé. 
Bol som veľmi milo prekvapený 
účasťou na peknom mestskom 
okruhu napriek nepriaznivému 
počasiu. Treba poďakovať všet-
kým organizátorom a  všetkým, 
ktorí nám pomáhali,“ povedal 
riaditeľ pretekov Stanislav Han-
zeli.

„Som veľmi spokojný, že sme 
vyhrali. Ku koncu to bolo hek-
tické, lebo auto na prejazde 
po predposlednej skúške za-
stavilo. V  núdzovom režime 
sme prešli poslednú rýchlostnú 
skúšku,“ uviedol v  cieli tohto-
ročný víťaz Rallye Tatry Jozef 
Béreš junior.  (mav)
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mozog zlenivieť

 

Nákupné centrum oslavuje 1. narodeniny
Druhé najväčšie obchodné 

centrum na Slovensku, Tatry 
shopping center v Poprade má 
za sebou prvý rok od svojho 
otvorenia. Oslava prvých na-
rodenín bude zároveň spojená 
s otvorením ďalších dvoch ob-
chodných prevádzok.

Súčasťou Tatry shopping cen-
tra sa stane domáca firma Kvety 
Victor a  nemecká značka KiK, 
zaoberajúca sa predajom oble-
čenia, domácich potrieb, hračiek 
a  ďalšieho tovaru. Ich prícho-
dom sa toto nákupné centrum 
rozrastie na 28 obchodov s pre-
dajnou plochou dovedna viac 
ako 40-tisíc m2. Verejnosť sa vo 
štvrtok 6. novembra od devia-
tej hodiny ráno do ôsmej večer 

môže tešiť na bohatý program. 
Ten bude pozostávať nielen z hu-
dobných a zábavných vystúpení 
skupín Drišľak, Unplugged Čes-
koslovenské hity Miro Fabian a 
Vlado Duda, rockovej skupiny 
Fest a Eric Clapton band. V pre-
dajni Best for Baby sa budú v 
akčných cenách prezentovať no-
vinky od firiem Romer, CAM a 
Britax, ZOPA. V tento deň budú 
za zvýhodnené ceny v  predaji 
autosedačky, cestovné postieľky, 
ležadlá a nosiče.Atrakciou bude 
nepochybne možnosť zadar-
mo získať tovar v  hodnote 400 
eur, pri výbere ktorého budú 
nakupujúcim v  duchu hesla Ty 
nakupuješ, ja platím radiť štyri 
slovenské celebrity - moderátor 

Sajfa, herci Marek Majeský, Peter 
Sklár a hokejista Jozef Stümpel. 
Ak chcete byť aj vy medzi štvo-
ricou výhercov, do 4. novembra 
vyplňte formulár na webovej 
stránke www.sc-tatry.sk a  poč-
kajte, či sa na vás pri záverečnom 
žrebovaní usmeje šťastie. 

Pre tých, ktorí prídu 6. no-
vembra počas celého dňa do 
Nákupného centra Tatry, bude 
pripravená ďalšia súťaž. O  20 
hodnotných cien, medzi ktorý-
mi bude napríklad kosačka či 
bicykel, budú môcť zabojovať 
všetci, ktorí aspoň v  jednom 
z  obchodov urobia nákup za 
viac ako 10 eur. Mená výhercov 
vyhlási o 18.00 hod. známy mo-
derátor Slávo Jurko.  PP-125

Atrium Hotel v Novom Smo-
kovci zaujme nielen svojou netra-
dičnou kruhovou architektúrou, 
ale aj svojou polohou na úpätí 
Slavkovského štítu. Z hotelových 
izieb, ako aj z reštaurácie s pano-
ramatickým výhľadom sa ponúka 
prekrásny pohľad na tatranské 
štíty. Svojím vybavením, ako aj 
ponukou služieb je ideálnym 
miestom nielen pre trávenie do-
volenky pre rodiny s  deťmi, ale 
aj pre organizovanie konferencii, 
školení, seminárov či workshopov 
pre biznis klientelu. Hotel ponú-
ka ubytovanie  v 90 izbách, vyni-
kajúcu kuchyňu, príjemný relax 
v podzemnom vitálnom svete a 
5 konferenčných sál. Organizuje 
tiež svadobné hostiny.

Redakcia Novín Poprad v spolu-
práci s týmto hotelom pripravila pre 
čitateľov súťaž o celodenný vstup do 
hotelového wellness, ktorý ponú-
ka lipovú, mentolovú a  citrusovú 
parnú saunu, suchú fínsku a kolibu 
saunu, tepidáriá, vírivú vaňu s  ka-
pacitou pre 12 osôb prípadne spr-
chový svet. Otvorený je pondelok 
až streda od 16. do 22. hod., štvrtok 
- piatok od 16. do 24. hod., v sobo-
tu od 10. do 24. hod. a v nedeľu od 
10. do 22. hod. Viac informácii na 
www.atriumhotel.sk.

Ak máte záujem vyhrať 1x 
neobmedzený vstup do tohto 
hotelového wellness centra pre 
2 osoby, potrebné je nalepiť na 
korešpondenčný alebo podobný 
lístok kupón, ktorý je súčasťou 
tejto súťaž a zaslať ho do redakcie 
(Podtatranská 149/7, Poprad) do 
3. novembra 2014. Meno jedného 
vyžrebovaného čitateľa bude uve-
rejnené v novinách Poprad v stre-
du 5. novembra 2014.  (ppš)

Prednáška spojená s  trénin-
gom s  názvom Mozgový jogging 
s  Emíliou Antolíkovou, certifiko-
vanou trénerkou pamäti II. stupňa 
sa uskutoční v stredu 29. októbra 
o  10. hod. v Podtatranskej kniž-
nici na sídlisku Západ v Poprade. 
Prednáška je bezplatná.     (ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž

O vstup do
wellness & spa

k u p ó n

PP-125
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Policajné správy

AUTONOVA s.r.o.,
Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad

Tel./fax: 052/451 31 30, 451 31 31
e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07

PP-124

• V JEDNOM z  rodinných 
domov v Poprade došlo v noci 
z 19. na 20. októbra ku krádeži 
finančnej hotovosti v  celkovej 
výške 5000 eur. Tento skutok 
na linku 158 ohlásil 40-ročný 
Popradčan. Neznámy páchateľ 
bez poškodenia zámku vošiel 
do domu. Peniaze boli ulože-
né v  sklenenej nádobe, ktorú 
musel vysekať zo steny v izbe. 
Odcudzená hotovosť patrila 
72-ročnému mužovi.  Policajti 
z Popradu začali vo veci trest-
né stíhanie pre prečin krádeže 
a prečin porušovania domovej 
slobody.• V  JEDNOM z  objektov 
v Tatranskej Lomnici vo Vyso-
kých Tatrách došlo v  dobe od 
27. septembra do 25. októbra 
ku krádeži vecí potrebných 
na jazdecké preteky. Hodnota 
vecí, ktoré si páchateľ vzal so 
sebou bola vyčíslená na sumu 
2300 eur a  poškodením spô-
sobil ďalšiu škodu vo výške 
400 eur. Policajti z  Vysokých 
Tatier začali trestné stíhanie 
pre prečin krádeže v súbehu 
s prečinom poškodzovania 
cudzej veci.  (krp)

w w w.nov iny-p oprad.sk

Primátor sa netajil, 
že možno je ľahšie 
dirigovať mesto ako 
symfonický orchester. 
Napriek tomu, že tak-
tovku držal po prvý-
krát, vychutnal si to. 
Dodal: „Koncert bol 
darčekom pre všetkých 
Popradčanov ku Dňu 
Popradu. Zhodli sme 
sa s  pánom preziden-
tom, že do Popradu 
patrí aj takýto žáner 
a  je pre mňa výzvou v  takýchto 
koncertoch pokračovať.“ Prvý 
muž mesta zaželal Popradu 
k  sviatku, aby si i  naďalej za-
choval popredné miesto v rámci 
slovenských miest, a aby v ňom 
vyrastali také osobnosti, ako je 
súčasný slovenský prezident. 
Prezident A. Kiska takisto neza-
budol zagratulovať: „Želám Po-
pradčanom, aby sa im tu dobre 
žilo, aby tu boli šťastní a aby tak, 
ako mesto pomáha občanom, oni 
pomáhali mestu.“

Popradské obecenstvo si od 
účinkujúcich vyslúžilo vyni-
kajúce hodnotenie. A. Kučero-
vá povedala: „Cítila som, že sú 

v  klasickej hudbe trochu nová-
čikovia, o  to viac bolo pre mňa 
potešením a  výzvou nadchnúť 
ich pre tento druh umenia. Pub-
likum bolo úžasné, krásne reago-
valo. Sme šťastní.“ Ani dirigent 
Igor Dohovič nešetril slovami 
chvály a na margo primátorovho 
dirigentského výkonu sa vyslo-
vil: „Či má talent na dirigovanie, 
nech posúdia Popradčania, ale 
na to postaviť sa pred ľudí a nie-
čo riadiť treba vždy odvahu, či je 
to za dirigentským pultom, či na 
magistráte. Je to vždy ťažké.“ Fi-
lipovi Tůmovi sa spievalo veľmi 
dobre, iste aj preto, že v hľadisku 
sedeli i jeho rodičia a  84 ročná 

babička, ktorá žije v neďalekom 
L. Mikuláši. Tešili sa, že zožal 
taký úspech. Otec Juraj dolo-
žil: „Keď sa rozhodol, že pôjde 
za herca, to som ešte strávil, ale 
keď povedal, že bude operný spe-
vák, to ma odrovnalo úplne, lebo 
v  rodine nikto nie je taký ume-
lec.“ Dnes však vedia, že syn sa 
rozhodol správne. F. Tůmovi sa 
v Poprade spievalo veľmi dobre: 
„Ľudia boli úžasní. Prijali nás 
svojím čistým tatranským srdcom 
a na záver splynuli spolu s nami 
pri spoločnom speve. Mohli zistiť, 
že opera nie je len pre pár vyvole-
ných, ale pre všetkých, len si k nej 
treba nájsť cestu.“  (mar)

Slávnostný koncert pre  Popradčanov
(Dokončenie zo str. 1)

PP
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