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Na sídlisku Juh IV sa budú stavať byty
Víťazom obchodnej ve-

rejnej súťaže na prenájom 
nehnuteľností v  katastrál-
nom území Poprad - Juh IV 
sa po vyhodnotení komisiou 
menovanou primátorom na 
vyhodnotenie súťažných ná-
vrhov, stala spoločnosť GMT 
projekt z Bardejova.

Do súťaže, ktorá bola 
ukončená v  prvej polovici 
októbra 2016, sa prihlásili 
traja uchádzači, z ktorých je-
den nesplnil predpísané pod-
mienky súťaže. Viceprimátor 
Popradu, predseda komisie 
Pavol Gašper podčiarkol: „S 
vysokým náskokom zvíťazila 
firma, s  ktorou teraz rokuje-
me o  technickom doriešení 

samotnej stavby aj celého úze-
mia.“ 

Prenájom sa týka približne 
3100 m2 nachádzajúcich sa 
v  trojuholníkovom cípe pri 
Suchoňovej ul. na sídlisku 
Juh. Poslanci ho schválili na 
dobu určitú 50 rokov za ná-
jomné vo výške 2 €/m2/rok 
v celkovej výške 6 202 € roč-
ne. Spoločnosť GMT projekt 
prenájom získala za účelom 
výstavby a  užívania bytových 
domov s  bytmi a  technickou 
vybavenosťou, ktoré budú 
spĺňať podmienky zákona 
o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní, takisto 
o  Štátnom fonde rozvoja bý-
vania, ako aj ďalšie podmien-

ky stanovené mestom (pod-
robne na www.poprad.sk). 

Poslanci Štefan Pčola 
a  Miroslav Glevaňák by boli 
privítali zastavovaciu štú-
diu, pretože ich zaujímalo 
hlavne riešenie parkovania 
a  dostatočného priestoru 
pre výstavbu, keďže víťazná 
spoločnosť navrhla 7 pod-
lažnú bytovku, ale sú úva-
hy o  4 podlažnej. O  týchto 
podrobnostiach však bude 
samospráva s  víťazom ešte 
rokovať, keďže podlažnosť 
nebola záväznou podmien-
kou obchodnej verejnej 
súťaže. Primátor Popradu 
Jozef Švagerko uviedol: „Jed-
noznačnou podmienkou je 

získanie štátnych prostriedkov 
zo ŠFRB, aby mesto potom 
mohlo ďalej disponovať s tými 
bytmi. Schválenie prenájmu 
bolo prvým krokom a  ideme 
ďalej. Výstavba v tejto lokalite 
bola plánovaná už v minulos-
ti, teraz sme vyčlenili len malú 
časť a budeme hľadať čo naj-
lepšie riešenie pre ľudí, ktorí 
tam budú bývať, aby neprišli 
o zeleň a nebola to len bytov-
ka a  parkoviská.“ Poslanci 
vypočuli aj apel 1. viceprimá-
tora Igora Wzoša, aby prená-
jom podporili, pretože s pod-
porou ŠFRB sa v Poprade celé 
roky nič nepostavilo, čo sa 
prejavuje aj na klesajúcej de-
mografickej krivke.  (mar)

Smutný a zväčša sychravý novem-
ber je oddávna priam predurčený na 
dni, počas ktorých si pripomíname 
všetkých zosnulých. Sviatok všet-
kých svätých pripadá na utorok 1. 
novembra a vzápätí nasleduje 2. no-
vembra Pamiatka zosnulých. Sú pri-
pomienkou, že nemáme zabudnúť 
na tých, ktorí už nie sú medzi nami, 
boli nám blízki a aspoň v tomto čase 
by sme mali na nich viac spomínať.

Aj na popradské cintoríny príde na 
Dušičky množstvo návštevníkov, veď 
v Poprade sa nachádza spolu približne 
10 tisíc hrobových miest. 

Ako nás informoval konateľ Poh-
rebno-cintorínskych služieb Poprad 
František Švirloch, otváracia doba na 
všetkých pohrebiskách v meste bude v 
piatok 28. októbra od 7. do 22. hod. a 
od soboty 29. októbra od 7. hod. rána 
až do 3. novembra do 18. hod. budú 
všetky cintoríny otvorené nonstop. 

„Potom prejdeme na zimný režim, 
kedy budú cintoríny otvorené každý 
deň od 7. do 18. hod. Všetky podrob-
nosti budú uverejnené na našej webo-

vej stránke a veríme, že občania, ktorí 
prídu na miesta posledného odpočinku 
svojich zosnulých, sa budú cítiť bez-
pečne a budú spokojní. Snažili sme sa 
pohrebiská pripraviť na tieto dni čo 
najdôstojnejšie. Návštevníci sa môžu 
prísť zohriať aj do kancelárie PCS, kto-
rá bude otvorená i 1. a 2. novembra od 

8. do 18. hod. V prípade potreby môžu 
využiť ponuku našej kvetinovej siene, 
kde už od 20. októbra začali robiť čači-
nové vence, k dispozícii budú aj kytice, 
kahance, sviečky, chryzantémy a pod. V 
spolupráci s firmou Brantner sme posil-
nili počet veľkoobjemových kontajnerov 
o 3 navyše. Rozložíme ich tak, aby boli 

dostupné v každej lokalite cintorína vo 
Veľkej, kde máme takisto pripravené tri 
mobilné toalety,“ uviedol F. Švirloch. 

Na pohrebisku vo Veľkej budú záro-
veň posilnené vývozy a frekvencia kon-
troly VOK. Na všetkých pohrebiskách 
budú pre návštevníkov k dispozícii veľ-
koobjemové vrecia (žochy) a plastové 
120 l vrecia určené na zber a vývoz bio-
logického odpadu (lístia, trávy a pod.)

Dušičková pobožnosť bude 1. no-
vembra o 15. hod. pri hlavnom kríži 
na starom cintoríne vo Veľkej za účasti 
rímsko a gréckokatolíckych kňazov. 
Okolie kríža, prístupový chodník k 
nemu a samotný kríž sú opravené, tak-
že návštevníci už nebudú stáť v blate. 
Chodník vedúci ku krížu na novom 
cintoríne je v tomto roku už osvetlený. 

Celkovo boli vo Veľkej opravené štyri 
chodníky, stanovište vody pri hlavnej 
bráne a prístupový chodník k nemu, 
ako aj murované oplotenie a brána 
do starej časti veľčianskeho cintorína. 
Osadené sú tiež nové stojany na vodu, 
ktoré sa osvedčili a pribudnú preto aj 
ďalšie.

Za účasti pozvaných hos-
tí sa v piatok 28. októbra v 
Dome kultúry v Poprade 
uskutoční slávnostné mestské 
zastupiteľstvo pri príležitosti 
udelenia ocenení významným 
osobnostiam mesta. 

Cenu mesta Poprad dostane 
Ján Tkáč, bionanotechnológ, 
ktorý získal ocenenie Vedec 
roka 2015. Cenu primáto-
ra mesta Poprad udelil Jozef 
Švagerko Jozefovi Husárovi in 
memoriam, v minulosti ria-
diteľovi Baliarní Poprad, Ju-
rajovi Beniakovi, onkológovi 
a Alexandrovi Comissovi st., 
športovému funkcionárovi a 
športovcovi.  (PPP)

Slávnostné
zastupiteľstvo

(Pokračovanie na str. 7)
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Zámena Mlynčekov za Kvetnicu

Poprad bude na smart revolúciu pripravený
• ZMENA letného času na zim-
ný čas sa uskutoční v  nedeľu 30. 
októbra. Hodinky si treba nastaviť 
o hodinu späť, z 3. hod. na 2. hod. 

• JESENNÉ prázdniny začnú ško-
lákom v piatok 28. októbra a potrva-
jú do utorka 1. novembra. 

• SLÁVNOSTNÝ galavečer spoje-
ný s ocenením najúspešnejších žia-
kov Gymnázia na Kukučínovej ul. 
a  ich zápisom do Knihy úspechov 
Kukučínky sa uskutočnil v  ponde-
lok 24. októbra  v Dome kultúry.

• V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v Poprade na sídl. Západ sa dnes 26. 
októbra o 17. hod. uskutoční pred-
stavenie románu s  názvom Múzofil 
o  mladom nádejnom spisovateľovi 
Pykovi, ktorému sa miešajú múzy 
s  reálnymi ženami. Autorom knihy 
je Peter Šrank.

• TATRANSKÁ galéria v Poprade 
pozýva na prehliadku výstavy a tvo-
rivé dielne inšpirované aktuálnou 
výstavou Medzi nebom a  ženou. 
Tvorivé dielne sú určené žiakom 
materských, základných a  stred-
ných škôl. Zamerané sú na - koláž, 
ilustráciu, reprodukciu, výrobu ruč-
ného papiera a  maľované hádanky 
Augustínovcov. Materiál na dielne 
poskytne TG. V  prípade záujmu 
je potrebné sa nahlásiť na tel. čísle 
0915 610 756 do 27. novembra 2016.

• BESEDA s  Popradčanom Vla-
dimírom Hurajtom, amatérskym 
fotografom, sa uskutoční v  Podtat-
ranskej knižnici v  Poprade na sídl. 
Západ zajtra 27. októbra o 17. hod. 
Rozprávať bude o svojej výprave do 
Nórska.

• SLOVENSKÁ speváčka Domini-
ka Mirgová vyrazila minulý týždeň 
na svoje prvé koncertné turné Ar-
máda Tour, v rámci ktorého sa pred-
staví v piatich slovenských mestách. 
V Poprade bude vystupovať v sobo-
tu 29. októbra v Dome kultúry.

• V KINE Tatran sa počas víkendu 
29. a 30. októbra uskutoční  víkend 
plný zábavy pre nadšencov hier, sci-
-fi a fantasy s názvom Paffcon.   

• V šPORTOVEJ hale Aréna Poprad 
v  sobotu 20. októbra vystúpi kapela 
Kollárovci, ktorá si svojím hudobným 
umením a  goralským temperamen-
tom získala priazeň nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí.

• POPRADSKÁ umelecká agen-
túra Bella Canto uvedie vo štvrtok 
17. novembra v  Dome kultúry vo 
Svite nový slovenský muzikál Frida 
v podaní bratislavského hudobného 
divadla Teatro Wüstenrot.  (ppš)

Vznik záujmového združenia 
právnických osôb Slovak Smart 
City Cluster (SSCC) schválili po-
slanci popradského mestského 
zastupiteľstva minulý piatok. Pre 
bežného občana sa môže zdať  zo-
skupenie cudzích slov SSCC ako 
niečo nereálne, v skutočnosti je vi-
zionárskym krokom Popradu ako 
smart - inteligentného mesta.

Prvý viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš (na foto vpravo), ktorý bude čle-
nom predstavenstva SSCC, povedal: 
„Snažil som sa už párkrát vysvetliť, čo 
je to Smart City a postupne dochádzam 
k dvom slovám - je to dômyselne prepo-
jené mesto. Budúcnosť je v dátach a v 
narábaní s nimi. Aby sme dokázali s po-
mocou smart technológií zvýšiť kvalitu 
života, potrebujeme prepojiť jestvujúce 
systémy - dopravu, parkovanie, verejné 
osvetlenie, domácnosti, úrady a  pod. 
Tak vznikne dômyselne prepojené 
mesto, ktoré bude slúžiť občanom. Tento 
trend sa jednoducho nedá zastaviť. Pri-
rovnal by som to k obdobiu, kedy sa Po-
prad rozhodol pre železnicu. Sme presne 

na tom istom bode. Možno si to ani dnes 
nevieme uvedomiť, ale toto je skutočná 
revolúcia. Celý svet sa nachádza na pra-
hu štvrtej priemyselnej revolúcie, preto 
som presvedčený, že cesta, ktorú sme 
nastúpili je správna. Cieľom klastra je 
inštalovať v Poprade inteligentné rieše-
nia. Je to v súlade s Programom rozvoja 
mesta Poprad na roky 2016-2020 s vý-
hľadom do roku 2040. Naše mesto, tým, 
že prijalo tento ambiciózny plán, upú-

talo pozornosť a Poprad sa spolu s Tren-
čínom stáva lídrom v smart téme.“ Na 
začiatku klastra stojí 9 subjektov, záu-
jem o členstvo však už prejavili ďalšie 
firmy. Jedným z  cieľov SSCC je vy-
pracovať metodiku pre mestá a  obce 
a  integrovať riešenia v  smart oblasti 
pre všetky zapojené subjekty od verej-
nej správy po firmy, akademickú pôdu 
a  odborníkov, ktorí pracujú vo sfére 
vedy a výskumu.   (mar)

Ani jedna z deviatich obchod-
ných verejných súťaží  vyhlásených 
mestom Poprad na predaj bývalého 
rekreačného areálu  v Mlynčekoch v 
uplynulých siedmich rokoch nebola 
úspešná. Celú anabázu vysvetľovala 
na októbrovom rokovaní MsZ Iveta 
Borňáková (na foto), vedúca odbo-
ru správy majetku MsÚ v Poprade. 
Areál je už tri roky nevyužívaný, 
chátra a  je terčom častých výčinov 
vandalov. 

Firma DANMIR Poprad preja-
vila záujem zameniť nehnuteľnosti 
vo svojom vlastníctve na Kvetnici 
s rozlohou 4 822 m2 za nehnuteľnosti 
v  Mlynčekoch s  rozlohou 8  829 m2. 
Podľa znaleckého posudku majú po-
zemky na Kvetnici hodnotu 194 tisíc 
eur, nehnuteľnosti v  Mlynčekoch 
132 400 eur. Návrh na zámenu, kto-
rým sa poslanci zaoberali, teda rátal 
s  doplatkom firme vo výške 61  600 
eur. Poslanec Rudolf Kubus 
bol však proti doplatku: „Ne-
mám problém so zámenou, ale 
s  doplatkom. Som rád, že sa 
pozemky na Kvetnici konečne 
začínajú riešiť, ale myslím si, že 
aj Mlynčeky sú atraktívne, preto 
navrhujem zámenu bez doplat-
ku.“ Poslankyňa Anna Schlos-
serová poukázala na citlivosť 
témy Kvetnice: „Aj na stretnutí 
s  občanmi Kvetnice sme sľúbi-
li, že sa pousilujeme o  získanie 
kvetnických pozemkov do vlast-
níctva mesta.“ 1. viceprimátor 

Igor Wzoš podčiarkol, že situáciu tre-
ba riešiť: „Občania Kvetnice sú ruko-
jemníci terajšieho stavu.“ Diskutovali 
i  ďalší poslanci a napokon schválili 
zámenu nehnuteľností v Mlynčekoch 
za Kvetnicu bez doplatku.

„Nie sme majiteľmi žiadnych po-
zemkov na Kvetnici, a  preto hľadá-
me maximálne najlepšie riešenia 
pre obyvateľov tejto mestskej časti. 
Prišiel návrh, aby sme zamenili svo-
je nehnuteľnosti v Mlynčekoch za 
pozemky na Kvetnici nachádzajúce 
sa pod komunikáciami, chodníkmi 
a ako súčasť verejnej zelene, pričom 
podľa znaleckých posudkov vznikol 
finančný rozdiel. Keďže mestské za-
stupiteľstvo schválilo zámenu, ale bez 
doplatku, uvidíme, či to firma bude 
akceptovať a následne budeme situá-
ciu ďalej riešiť podľa možností, ktoré 
mesto má,“ povedal primátor Popra-
du Jozef Švagerko.   (mar)

Mestské zastupiteľstvo v  Popra-
de schválilo na svojom októbro-
vom rokovaní prenájom pozemku 
za ročné nájomné jedno euro na 
umiestnenie stacionárnej monito-
rovacej stanice pre Ministerstvo ži-
votného prostredia SR, sekciu zme-
ny klímy a ochrany ovzdušia, odbor 
ochrany ovzdušia. Stanica bude 
osadená v katastrálnom území Veľ-
ká a kvalitu ovzdušia bude zisťovať 
a  hodnotiť ministerstvom povere-
ná organizácia, ktorou je Sloven-
ský hydrometeorologický ústav. Na 
Slovensku je Národná monitorova-
cia sieť kvality ovzdušia, ktorá ešte 
nepokrýva celé územie SR, preto 
sa rozširuje o ďalšie monitorovacie 
stanice. Mesto Poprad bolo jednou 
z navrhovaných lokalít.

Samospráva aj vzhľadom na snahu 
riešiť situáciu v  časti mesta Veľká, 
v  ktorej niektorí obyvatelia pouka-
zujú na zníženú kvalitu ovzdušia 
v  okolí jestvujúcich priemyselných 
prevádzok, rozhodla o  umiestnení 
meracej stanice práve v  tejto mest-
skej časti. „Teším sa, pretože my 
sme po ukončení mediácie v prípade 
firmy Schüle sľúbili, že pôjdeme do 
monitorovania ovzdušia. Táto sta-
nica nám pomôže nielen vo vzťahu 
k Schüle, ale napríklad aj k železnici 
a  ďalších podnikom, aby sme doká-
zali veci vyhodnocovať a riešiť ďalej,“ 
konštatoval primátor Popradu Jozef 
Švagerko.   (mar)

Stanica bude merať
kvalitu ovzdušia
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Krátke správyMestskí policajti rozdávali reflexné prvky

Desaťročie oslávili aj otvorením novej lakovacej linky

• PO dvoch mimoriadne úspeš-
ných česko-slovenských turné s 
Richardom Müllerom prichádza-
jú trojnásobní držitelia ocenenia 
OTO - slovenská a cappella sku-
pina Fragile s novým projektom 
Fragile Queen. Spojenie jedineč-
ných hlasov a  rockovej kapely si 
budú môcť záujemcovia vypočuť 
i v našom meste a  to v nedeľu 30. 
októbra 2016 o  19. hod. v  Dome 
kultúry. Vstupenky sa dajú zakúpiť 
v  Mestskej informačnej kancelárii 
na Nám. sv. Egídia v Poprade.

• NA Symbolickom cintoríne pri 
Popradskom plese si v   sobotu 22. 
októbra pripomenuli obete hôr. V 
tomto roku na cintoríne pribudlo 
desať tabuliek s menami trinástich 
obetí. Aktuálne sa tam  nachádza 
362 tabuliek s 505 menami.

• NEMOCNICA Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku začiatkom 
októbra úspešne obhájila certifikát 
kvality. Tohtoročný audit bol za-
meraný na bezpečnosť pacientov 
počas pobytu v nemocnici a  na 
bezpečnosť prístrojovej techniky, 
ktorá sa používa pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Audítori  
pozitívne hodnotili hlavne pracov-
nú atmosféru, príjemné a bezpeč-
né prostredie pre hospitalizova-
ných pacientov.

• V SPIšSKEJ Belej chcú opätov-
ne zakázať zábavnú pyrotechniku. 
Takéto nariadenie tam už platilo 
do roku 2014, kedy štát zrušil zá-
kon, ktorý dával mestám a obciam 
možnosť regulovať používanie zá-
bavnej pyrotechniky na svojom 
území. Novelizáciou zákona o 
výbušninách, výbušných predme-
toch a munícii mestá a obce opä-
tovne dostali túto kompetenciu. V 
súčasnosti mesto pripravuje opä-
tovné zavedenie zákazu používa-
nia zábavnej pyrotechniky počas 
celého roka s výnimkou času od 
18. hod. 31. decembra do štvrtej 
hodiny ráno 1. januára.

• LEGENDA The Beatles ožije na 
Štrbskom Plese. Atmosféru Abbey 
Road navodí Miro Žbirka, ktorý 
predstaví svoje nové pesničky aj 
najznámejšie hity slávnych The 
Beatles. Zážitok umocní skupina 
The Backwards, ktorá je už 20 ro-
kov na scéne najlepšou hudobnou 
skupinou sveta interpretujúcou 
legendárnych „chrobákov“. Kon-
cert sa uskutoční v sobotu 12. no-
vembra. Bližšie informácie sú na 
www.kempinski.com.  (ppš)

V súvislosti s očakávaným ná-
rastom intenzity premávky na po-
zemných komunikáciách počas dní 
Sviatku všetkých svätých a Pamiat-
ky zosnulých a s cieľom zabezpečiť 
maximálnu bezpečnosť účastníkov 
cestnej premávky počas sviatkov 
Mestská polícia Poprad zaradila 
medzi svoje preventívne akcie aj 
rozdávanie reflexných prvkov. V 
nedeľu 23. októbra tieto reflexné 
prvky mestskí policajti distribu-
ovali pred kostolmi v Poprade na 
sídlisku Juh, vo Veľkej, Spišskej So-
bote a v Matejovciach.

„Používanie reflexných prvkov u 
chodcov a cyklistov je v tomto období 
životne dôležité. Chodci sú najzra-
niteľnejšími účastníkmi cestnej pre-
mávky. Podcenenie reflexných prv-
kov na oblečení prináša v niektorých 
prípadoch až najvyššiu cenu, čím je 
samotný život. Je potrebné si uvedo-
miť, že vidieť a byť videný je životne 
dôležité pre vodičov, ale najmä pre 
chodcov a cyklistov. Veríme, že náš 
dobrý úmysel zvýši povedomie chod-
cov a účastníkov cestnej premávky o 
význame nosenia reflexných prvkov a 
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti obča-
nov v našom meste,“ uviedol náčel-

ník Mestskej polície Poprad Štefan 
Šipula. Pre chodcov je aj veľmi ne-
bezpečné vchádzať na vozovku spo-
za stojaceho vozidla, predovšetkým 
na zastávkach MHD, spomedzi za-
parkovaných áut a na neosvetlených 
miestach. Je dôležité, aby  vodiči 
rešpektovali práva chodcov na prie-
chode a boli predvídaví. „Rizikovými 
skupinami hlavne v tomto období sú 
starší ľudia, ktorí sa často správajú 
nepredvídateľne, preto opatrnosti aj 
v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. 
Predvídanie, prechádzanie cez cestu 

na miestach na to určených, vyhýba-
nie sa rizikovým úsekom, to všetko 
tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na 
ceste,“ doplnil Š. Šipula. Zároveň 
apeluje na vodičov, aby boli ohľa-
duplní voči ostatným ľuďom na ces-
tách. 

Príslušníci Mestskej polície Poprad 
pripravujú na obdobie blížiacich 
sa sviatkov zvýšený výkon služby v 
okolí cintorínov so zámerom zvý-
šiť bezpečnosť všetkých účastníkov 
cestnej premávky a zabezpečiť verej-
ný poriadok.   (mag)

Prvým investorom, kto-
rý rozbiehal pred desia-
timi rokmi produkciu v 
Priemyselnom parku v 
Matejovciach bol Global 
Garden Products (GGP) 
Slovakia. Spoločnosť sa 
zameriava na výrobu ko-
sačiek. Nový závod s rozlo-
hou 10 000 m2 vybudovali 
v  rekordne krátkom čase, 
za necelý polrok. 

Minulý týždeň vo štvrtok 
20. októbra oslávil závod 
koncernu GGP už 10. výro-
čie pôsobenia v našom mes-
te za prítomnosti Georga 
Metza, prezidenta skupiny 

GGP, Štefana Bieľaka, pod-
predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja, Jozefa 
Švagerka, primátora mesta 
Poprad, Nicolasa Vila, ria-
diteľa popradského závodu 
a ďalších pozvaných hostí. 

Prvý riaditeľ závodu 
Errico Biondi pri sláv-
nostnom otvorení pred 
desiatimi rokmi vyjadril 
presvedčenie, že kapacita, 
ako aj produkcia závodu 
sa bude neustále zvyšovať, 
nadväzne na to aj počet 
pracovných miest. Jeho 
slová sa naplnili. Závod v 
súčasnosti dosahuje roz-

lohu 20 000 m2, ktorá je 
rozdelená na 10 500 m2 vý-
robných priestorov, 8 000 
m2 skladovacích priesto-
rov a 1 500 m2 určených 
pre kancelárie. Množstvo 
výrobných liniek počas 
rokov neustále narastalo 
až dosiahlo súčasný počet 
14, ku ktorému minulý 
štvrtok pribudla nová lako-
vacia linka. Výrobný závod 
v  našom meste má v  sú-
časnosti kapacitu až 6 500 
hotových výrobkov na deň 
a distribúciu viac ako 650 
modelov. Zásobuje trh 800 
tisíc výrobkami ročne a má 

8 miliónov spokojných 
zákazníkov za obdobie 10 
rokov. Popradský závod 
hrá dôležitú úlohu tiež v 
miestnom hospodárstve, 
keďže zabezpečuje pracov-
né miesta v  priemere pre 
450 ľudí. „Výrobný závod v 
Poprade predstavuje hod-
noty inovácie a kvality kon-
cernu GGP. Som hrdý na to, 
že môžem otvoriť novú la-
kovaciu linku, ďalší míľnik 
filozofie spoločnosti GGP 
na dosiahnutie vynikajúcej 
kvality produktov”, pove-
dal prezident skupiny GGP 
Georg Metz.  (ppš)
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Živá reťaz bola symbolom spojenia všetkých detí

Tomáš Klus zahrá aj v Poprade

Živou reťazou vytvorenou takmer 
dvetisíc žiakmi popradských škôl sa 
minulý štvrtok  predpoludním zača-
lo charitatívne podujatie Integrácia. 
Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi 
a spája zdravé a hendikepované deti. 
Prvýkrát prišiel do Popradu a ako 
uviedol Slavomír Krafčák, riaditeľ 
občianskeho združenia Integrácia, 
chceli by v našom meste zakotviť aj 
v ďalších ročníkoch, pretože tu našli 
pochopenie a dobré podmienky.

Riaditeľ OZ povedal: „Náš projekt 
nie je len o spájaní detí, o pomoci, ale 
aj o tom, aby sme im dávali hodnoty 
ako rešpekt, úcta, spolupatričnosť, tole-
rancia a empatia. Teší nás, že aj pro-
stredníctvom koncertov učíme zdravé 
deti pochopiť tie s postihnutím a tie 
hendikepované zase, aby nezostávali v 
kúte a nehanbili sa za to, aké sú. Okrem 
koncertu Integrácia však podnikáme 
aj iné aktivity. Napríklad deti boli za 
Mariánom Hossom v Chicagu, keď dal 
500 gól v NHL, organizujeme návštevy 
známych osobností, krízových centier, 

detských domovov, tábory, deti mohli 
ísť do Chorvátska, spoznávať Sloven-
sko a pod. V Poprade sme okrem iného 
odovzdali štipendium na univerzitu do 
San Francisca a vašej rodáčke para-
lympioničke v disciplíne boccia Micha-
ele Balcovej elektrický vozík.“

S. Krafčák s uznaním kvitoval, že v 
Poprade našiel priaznivé prostredie 
a verí, že Popradčania budú hrdí na 
toto podujatie. Tohto roku pridali 
ako novinku okrem koncertu pre 4 
tisíc detí aj koncert pre 3 500 senio-
rov z celého Slovenska. Obe skupiny 
sa tešili z jedinečného programu. Pre 
deti a s deťmi vystupovali obľúbení 
raperi a hudobné skupiny, prišli aj 
úspešní športovci, s ktorými sa po 
skončení podujatia konala autogra-
miáda. Pre seniorov zase vystupova-
la celá plejáda známych umelcov v 
repete štýle. „Slovenskí dôchodcovia 
sa bohužiaľ často cítia byť zbytoční a 
my sme chceli spojiť mladšiu a staršiu 
generáciu, ktoré si majú navzájom čo 
dať. Deti a seniori majú totiž spoloč-

né, že keď cítia lásku a úctu, 
vedia sa za to odvďačiť,“ do-
plnil riaditeľ OZ. 

Nad podujatím mal ochran-
nú ruku primátor Popradu 
Jozef Švagerko a  tiež klub 
Kiwanis v Poprade. Primátor 
uviedol: „Teší ma, keď podporu-
jeme tých, ktorí nemajú v živote 
toľko šťastia.“ 

V programe vystupovali aj 
popradské deti zo Spojenej 
školy Dominika Tatarku. Ria-
diteľ Dušan Nebus pozname-
nal: „Keď sa spoja zdravé deti 
s tými, ktoré majú istý prob-
lém, môžu si navzájom veľmi 
pomáhať. Zdraví vidia, že nie 
je všetko také samozrejmé a tí druhí 
zase majú možnosť oprieť sa o iných.“ 
Pridal sa i Pavol Leško, učiteľ z tejto 
školy, v ktorej projekt integrácie fun-
guje už 21 rokov: „Deti si medzi sebou 
vytvárajú priateľské vzťahy a prelínajú 
sa zdraví s telesne postihnutými. Na 
koncert, ktorý nie je náš prvý, sa všetci 

veľmi tešili.“ Jozefína Pe-
karčíková, predsedníčka 
OZ pre telesne postihnu-
té deti v okrese Poprad 
zaspomínala: „Naše OZ 
spolupracuje so Spojenou 
školou D. Tatarku, kde už 
viac ako 20 rokov chodia 
telesne postihnuté deti. 
Najprv tam bola pre ne 
len základná škola, potom 
aj gymnázium. Integru-

jú sa medzi zdravých spolužiakov. 
OZ sme založili pred 22 rokmi práve 
preto, aby mohli hendikepované deti 
chodiť do základnej školy so zdravými, 
mohli pokračovať na strednej škole a 
nemuseli ísť do ústavných škôl, čo sa 
nám aj podarilo. Oproti minulosti sa 
situácia dosť zmenila a konečne aj iné 
stredné školy prijímajú telesne postih-
nuté deti a vidia, ako veľa dokážu. Na 
základnú školu na Ul. mládeže, ktorá 
je súčasťou Spojenej školy D. Tatarku 
chodí momentálne takmer 40 telesne 
hendikepovaných detí z Popradu a 
okolia. Teší ma, že je tu veľmi dobre 
vybudovaná rehabilitačná miestnosť 
a výborné podmienky.“ Vyslovila žela-
nie, aby sa všetky deti rodili zdravé a 
rodiny nemuseli riešiť starosti spojené 
so zdravotným postihnutím.  (mar)

Populárny český spevák Tomáš 
Klus sa po roku opäť vracia na kon-
certné pódia. S  jeho Cílovou skupi-

nou vyrazia na jesenné RECYKLUS 
TOUR do viacerých slovenských 
miest. Koncertná šnúra bude špe-
cifická tým, že samotní fanúšikovia 
zvolia, aké piesne na koncertoch 
Tomáš Klus s  kapelou zahrá a  zre-
cykluje do nového kabáta. Na strán-
kach recyklus.cz je uverejnený výber 
skladieb. Ľudia teda môžu ovplyvniť 
koncert vo svojom meste a  vybrať 

skladby, ktoré sa budú na ňom hrať. 
Redakcia novín Poprad v  spolu-

práci s  organizujúcou agentúrou 
Trio production pripravila pre čita-
teľov súťaž o vstupenky na koncert, 
ktorý bude v Poprade v sobotu 19. 
novembra o  19. hod. v  športovej 
hale Aréna. Podmienkou zaradenia 
do žrebovania je napísať názov as-
poň jednej skladby Tomáša Klusa 

a vystrihnúť kupón, ktorý je súčas-
ťou súťaže. Korešpondenčný alebo 
podobný lístok je potrebné zaslať 
do redakcie (Podtatranská 149/7, 
Poprad) do pondelka 7. novem-
bra 2016. Mená dvoch vyžrebova-
ných čitateľov, ktorí získajú po dve 
vstupenky budú uverejnené v  no-
vinách Poprad v  stredu 9. novem-
bra 2016. Vstupenky na koncert 
sa dajú zakúpiť v  Mestskej infor-
mačnej kancelárii, ako aj v  predaj-
nej sieti ticketportal.  (ppš)

K u p ó n
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Oddychová zóna pre seniorov Futbalisti  čítali
deťom  rozprávkyRiaditeľ Centra sociálnych 

služieb (CSS) v  Poprade 
Jozef Košický predložil na 
piatkovom zasadaní mest-
ského zastupiteľstva návrh 
na zmenu vecnej náplne 
využitia kapitálových vý-
davkov CSS. Centrum ušet-
rilo 8 tisíc eur, keď vysúťaži-
lo nižšie ceny pri verejnom 
obstaraní na nákup kuchyn-
ského strojového zariade-
nia, ktoré mieni investovať 
do projektovej dokumentá-
cie na oddychovú zónu pre 
seniorov mesta Poprad. Po-
slanci návrh schválili so zní-
žením sumy na 4 tisíc eur. 

„Plánujeme vybudovať 
oddychovú zónu nielen pre 
našich klientov, ale aj pre os-
tatných seniorov v  Poprade, 

nakoľko takáto zóna v  meste 
absentuje. Mala by mať dve 
časti - pre aktívny a  pasív-
ny oddych. V  aktívnej časti 
chceme vybudovať kardiopark 
- fitpark pre seniorov, petan-
gové ihrisko, priestor na mi-
nigolf... V  pasívnej chodníky 
na prechádzku, jazierko, zeleň 
a pod. Jadrom celej oddychovej 
zóny by mala byť veľká terasa, 
ktorú chceme v  budúcnosti 
využívať na spoločenské a kul-
túrne akcie v  spolupráci so 
základnou umeleckou školou 
i inými umelcami,“ ozrejmil J. 
Košický. Celý oddychový are-
ál bude mať rozlohu  2 295 m2 
a  bude sa rozprestierať v  zá-
hrade za budovou Zariade-
nia opatrovateľskej služby na 
Francisciho ulici.  (mar)

Svetielko nádeje opäť zasvietilo
Združenie Nádej na po-

moc ľuďom s  mentálnym 
postihnutím v Poprade opäť 
po roku zorganizovalo be-
nefičný koncert spojený 
s  prezentáciou svojich prác. 
šiesty ročník tohto podujatia 
sa uskutočnil minulý  piatok 
v popradskom Dome kultúry. 

Riaditeľka centra Agnesa 
Zelená povedala: „Stále chce-
me vyvrátiť názor, že ľudia 
s  mentálnym postihnutím 
musia byť zatvorení medzi 
štyrmi stenami, nič nedoká-
žu a  patria niekam na okraj 
spoločnosti. Naši mladí ľudia 
ukazujú, že v  nich niečo je, 

že vedia tancovať, zabávať sa, 
vedia sa prezentovať. Nie je to 

na profesionálnej úrovni, ako 
u  zdravých ľudí, ale vychá-
dza im to zo srdca a v rámci 
ich možností dokážu veľa. Ide 
z nich veľa lásky, emócií, ener-
gie. Všetko, čo prežívajú, dáva-
jú von. Zaslúžia si úctu. A zo 
strany zdravých ľudí aj pokoru 
a vďačnosť za to, že sme zdraví. 
Neustále bojujú o svoje miesto 
na svete. Stále sú tu predsudky, 
zlé slová a takýmito koncerta-
mi by sme chceli „zrušiť“ nega-
tívne pohľady. Stojí za to, aby 
sme ich akceptovali a  zobrali 
medzi seba. Sú to dobrí ľudia, 
len trošku iní.“ 

V  centre sídliacom na 

Francisciho ul. majú chráne-
né pracovisko, kde v  rámci 
pracovnej a  rehabilitačnej 
činnosti vyrábajú darčeko-
vé predmety, napr. sviečky. 
Zariadenie chcú zatepliť, 
dobudovať odstavnú plochu 
a  parkovisko pre klientov. 

Vnútro si vynovujú v  rámci 
možností svojpomocne.  

V  piatkovom v programe 
sa predstavili mladí ľudia 
zo Združenia Nádej, Dušan 
Grúň, TS Super pod vedením 
Jozefa Solusa, ale aj zabávač 
Jožko Jožka.  (kpa)

Celé Slovensko v  pondelok 24. októbra 
čítalo. školský rok 2016/2017 je minister-
stvom školstva vyhlásený za Rok čitateľskej 
gramotnosti a aj popradské školy sa zapojili 
do aktivity pod názvom Čítame spolu. V Zš 
s Mš A. V. Scherfela vo Veľkej čítali deťom 
rozprávky futbalisti FK Poprad.

Medzi deti zavítali piati hráči popradského 
futbalového klubu - Róbert Ujčík, Marián Fe-
renc, Marko Lukáč, Miroslav Daško a Viktor 
Maťaš. „Naša škola sa zameriava na futbal 
a  s  futbalovým klubom úzko spolupracujeme. 
Navyše, futbalisti sú pre naše deti vzorom nie-
len v oblasti športu, ale aj vzdelávania. Bolo to 
prepojenie v zmysle hesla projektu Myslenie je 
pohyb,“ povedala koordinátorka tejto aktivity 
a  učiteľka ZŠ s  MŠ vo Veľkej Jana Ujčíková. 
„Základom tejto aktivity bolo čítanie rozprá-
vok, v ktorých bolo aj ponaučenie. Deti každý 
deň počujú čítať nás učiteľky a  tak bolo fajn, 

keď počuli hlas aj niekoho iného,“ dodala jej 
kolegyňa Miroslava Božoňová Garčárová.

Futbalisti sa doslova vžili do úlohy vychová-
vateľov a boli príkladom toho, že nie je dôležitý 
len šport, ale aj vzdelanie. „Aj futbalisti čítajú 
knihy, hlavne pri dlhších výjazdoch v autobuse. 
Ja sám popri futbale študujem, takže kníh mám 
doma veľa,“ prezradil R. Ujčík. „Futbal nebu-
deme hrať večne a vtedy treba byť do života pri-
pravený,“ uzavrel V. Maťaš.  (mav)

Deň zdravej výživyAmerický veľvyslanec diskutoval
so študentmi z „nového gympla“

V  piatok 21. októbra 2016 zavítala na 
Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku 
v  Poprade vzácna návšte-
va - veľvyslanec Spojených 
štátov amerických na Slo-
vensku Adam Sterling. 

Na úvod návštevy sa 
stretol s riaditeľom školy 
Dušanom Nebusom a po-
tom v kine Tatran prezen-
toval študentom národné 
parky v USA. Téma pred-
nášky súvisela s okrúhlym 
výročím. V  Spojených 
štátoch si tento rok pri-
pomínajú 100. výročie 
založenia agentúry, kto-
rá národné parky spra-
vuje. Zaujímavosťou je, 
že sa stará nielen o  prírodné rezervácie, 
ale aj o významné historické monumenty.

Študenti mali možnosť dávať ambasá-
dorovi aj otázky. Zaujímalo ich nielen to, 

ako sa Američania sprá-
vajú v  národných par-
koch, či im záleží na ich 
čistote, ale „zabŕdli“ aj do 
politickej sféry. Adama 
Sterlinga sa opýtali naprí-
klad aj na prísne migrač-
né zákony jeho krajiny. 

Návšteva Popradu bola 
súčasťou zoznamovania 
sa  amerického veľvyslan-
ca so Slovenskom, keďže 
na svoj post nastúpil len 
koncom augusta. A. Ster-
ling chce náš región spo-
znávať aj ako súkromná 
osoba, má totiž veľmi rád 

hory a turistiku, preto plánuje výlety vo Vy-
sokých Tatrách.    (zsu)

Minulú stredu sa telocvičňa v Materskej škole na Okružnej 
ul. zmenila na výstavku prác na tému ovocie a zelenina a na 
miesto ochutnávky zdravých chuťoviek. Deti si pripomenuli 
Svetový deň výživy, zahrali rozprávku s prekvapením - vita-
mínovými úlohami. Triedili zeleninu do polievky, či zbiera-
li ovocie na ovocný koláč. Dobroty ochutnávali nielen deti, 
ale aj rodičia. Nechýbal ani spev, tanec a dobrá nálada. Pani 
kuchárky pripravili nátierky a šaláty. Za výbornú chuť pri-
pravených maškŕt sa rozdávali slniečkové pečiatky. Vyhrala 
špenátová nátierka a banánovo-jogurtový šalát s ovsený-
mi vločkami, ktorý pripravili deti - Včielky. Všetci sa tešia z 
toho, že sa v tejto MŠ chutne a zdravo varí.  (bes)
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100 rokov od narodenia 
lekára, univerzitného profe-
sora MUDr. Jozefa Koncza 
(*30. 10. 1916 Veľká - †7. 9. 
1988 Göttingen, Nemecko)

Otec František bol želez-
ničiarom, matkou bola Ka-
rolína, rod. Adriániová. Mal 
brata a  dve sestry. S  manžel-
kou Ellen, rod. Hoehneovou 
mal dcéru anesteziologičku 
MUDr. Staphanie. 

Navštevoval nemeckú ľudo-
vú školu vo Veľkej. Maturoval 
v roku 1934 na Evanjelickom 
lýceu v  Kežmarku a  štúdium 
medicíny ukončil na Karlovej 
univerzite v Prahe v roku 1941 
s titulom MUDr.

V roku 1941 pôsobil krátko 
ako sekundárny lekár v  ne-
mocnici v Spišskej Sobote. Od 
jesene 1941 bol dôstojníkom 
slovenskej armády, v  rokoch 
1942 - 1943 bol na východ-
nom fronte v  Rusku. Sprevá-
dzal ranených v  sanitárnom 
vlaku z Krymu na Slovensko. 
V rokoch 1943 - 1944 pôsobil 
ako pomocný chirurg vo vo-
jenskej nemocnici v  Ružom-
berku, V roku 1944 naposledy 
navštívil Veľkú pri odchode 
s  ustupujúcim Wehrmach-
tom. Keďže bol nemeckej ná-

rodnosti, musel si obliecť uni-
formu nemeckej armády. Tak 
sa dostal až do francúzskej 
zóny bývalého Nemecka, kde 
ostal pracovať ako lekár. Bol 
lekárom v  lazaretoch v  Bu-
dapešti, Badene pri Viedni 
a v Einbecku. Od 8. mája 1945 
bol v  americkom, potom vo 
francúzskom zajatí a  od ok-
tóbra bol lekárom v Anderna-
chu. Po vojne v  rokoch 1945 
- 1946 pracoval ako prakti-
kant v  štátnej nemocnici vo 
Wuppertale, od roku 1946 bol 
vedeckým asistentom, v  ro-
koch 1953 - 1957 vrchným 
lekárom, 1958 - 1988 riadite-
ľom odboru kardiotorakálnej 
a  cievnej chirurgie vo Fa-
kultnej nemocnici Univerzity 
Georga Augusta v  Göttinge-
ne. V  roku 1953 obhájil titul 
doc., v roku 1958 mimoriadny 
profesor, v  roku 1967 prof. 
a od roku 1981 emeritný pro-
fesor. V roku 1953 absolvoval 
študijné pobyty v  Edinbur-
gu a v Londýne, v  roku 1960 
v Rochesteri v USA. 

Bol uznávanou svetovou 

kapacitou v  oblasti srdcovo-
cievnej chirurgie. Novátor-
ským spôsobom uskutočnil 
tisíce operácií srdca, zame-
raných na korigovanie vro-
dených srdcových porúch 
(najmä u  detí), operácií srd-
cových chlopní a  bajpasov. 
Pod jeho vedením sa odde-
lenie kardiovaskulárnej chi-
rurgie, ktoré bolo založené 
fúziou 3 rôznych chirurgic-
kých odborov špeciálne pre 
neho, stalo špičkovým praco-
viskom. V roku 1956 zaviedol 
tzv. otvorené operácie srdca, 
pri ktorých od roku 1959 vy-
užíval Merlosov prístroj na 
mimotelový obeh a ako jeden 
z  prvých v  Nemecku pou-
žil pri operácii umelé srdce 
(1960). V spolupráci s H. Ras-
tanom zverejnil v  roku 1974 
novú chirurgickú operačnú 
metódu, zameranú na rozší-
renie ľavej komory pomocou 
subaortálnej stenózy, označo-
vanú ako Koncz-Rastanova 
metóda. Bol iniciátorom via-
cerých výskumných projek-
tov, autorom a spoluautorom 

odborných publikácií a štúdií. 
V rokoch 1958 - 1981 opono-
val asi 130 dizertačných a 10 
habilitačných prác. V  roku 
1971 sa stal spoluzakladate-
ľom Nemeckej spoločnosti 
pre hrudnú a  kardiovasku-
lárnu chirurgiu, 1983 čest-
ným členom Severonemeckej 
spoločnosti respiračného 
lekárstva. V roku 1988 získal 
najvyššie vyznamenanie uni-
verzity v Göttingene Medailu 
Albrechta Hallera.

220 výročie narodenia 
a 150 rokov od úmrtia pod-
nikateľa, a výrobcu papiera 
Dávida Czisera (*18. 10. 1796 
Poprad - †1866 Poprad)

Bol synom Samuela Czisera 
ml. Prvá manželka Terézia, 
rod. Langová skoro umrela. 
Druhou manželkou bola Jo-
hanna, rod. Fábryová z Popra-
du. Z oboch manželstiev mal 
deväť detí, troch synov a šesť 
dcér. V mladom veku zomreli 
tri dievčatá a dvaja synovia. 
Syn Ladislav po ňom prevzal 
papiereň.

Do roku 1834 oficiálne 
vlastnila papiereň jeho matka 
Estera Cziserová, odborne ju 
však viedol už od roku 1821 
až do smrti. Zaviedol novú 
technológiu výroby, bielenie 
chlórovým vápnom a gleje-
nie roztokom živice. 7. - 12. 
júna 1860 bol v meste Poprad 
veľký požiar, zhorela aj papie-
reň so všetkými vedľajšími 
budovami. Majiteľ mal pre 
nedostatok financií problémy 
s  obnovením výroby papiera. 
Vybudoval opäť ručnú výrobu 
papiera, ktorý ťažko konku-
roval lacnejšiemu strojové-
mu papieru. Mal však vyššiu 
kvalitu, až do roku 1866 na-
priek silnej konkurencii udr-
žal ručnú výrobu. Dávid bol 
posledný majiteľ popradskej 
papierne, ktorý realizoval ruč-
nú výrobu papiera, jeho syn 
Ladislav zaviedol už strojovú 
výrobu.

V roku 1847 - 1860 bol in-
špektorom evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v  Poprade. 
Ako stavebný inšpektor do-
zeral v rokoch 1829 - 1835 na 
výstavbu nového evanjelické-
ho kostola v  Poprade (kostol 
odolal požiaru roku 1860).

Zuzana Kollárová

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2)
V októbri si pripomíname:

KINo TATrAN
27. októbra o 19. hod. - PIRKO
SK/CZ, dráma, 92 min., slo-
venská verzia, MP15
Martina vyrástla v detskom 
domove, biologických rodičov 
nikdy nepoznala, predstavy o 
svete tam „vonku“ nasávala z 
televíznych seriálov. No nadi-
šiel deň jej osemnástych naro-
denín.     Vstupné: 4 €

28. októbra o 19. hod. - JACK 
REACHER: NEVRACAJ SA
USA, akčný/krimi/dráma, ti-
tulky, 116 min., MP15

Jack Reacher má vojenský dril, 
tvár Toma Cruisa, prenikavý in-
telekt a neodolateľnú schopnosť 
z kohokoľvek čokoľvek vymlátiť.      
Vstupné: 4 €

31. októbra až 4. novembra - 
BE2CAN 3- VEĽKÉ FILMO-
VÉ FESTIVALOVÉ ECHO   
BERLINÁLE  ■   BENÁTKY  ■   
CANNES
31. októbra o 17. hod. - Ja, Da-
niel Blake, o 19.30 hod. - Fran-
kofónia
1. novembra o 17. hod. - Po 
búrke, o 19.30 hod. - Sierane-
vada
2. novembra o 17. hod. - Toni 

Erdmann, o 19.30 
hod. - Zďaleka
3. novembra o 17. 
hod. - Psie srdce, o 19.30 hod. 
- 24 týždňov
4. novembra o 17. hod. - Ne-
známe dieťa, o 19.30 hod. 
- Neon Demon. Bližšie infor-
mácie o filmoch na www.kino-
tatran.sk
Vstupné: 4€ jeden film, 10€ 
permanentka na päť ľubovoľ-
ných filmov, 20€ permanentka 
na celú prehliadku

Fajčili podozrivé cigarety
Popradskí mestskí poli-

cajti počas hliadkovej čin-
nosti na Ul. L. Svobodu v 
utorok minulého týždňa o 
14.20 hod. spozorovali za 
garážami pri železničnej 
trati dve osoby. Pri kontrole 
bolo zistené, že fajčili ciga-
retu zo sušiny neznámeho 
pôvodu, ktorú mali zakú-
piť od neznámej osoby za 
10 eur. Jedna z osôb bola 
mladistvá vo veku 17 rokov. 
„Vzhľadom na podozrenie 
na prítomnosť omamných 
a psychotropných látok boli 

osoby zadržané pre podo-
zrenie z prečinu nedovo-
lenej výroby omamných a 
psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich drža-
nie a obchodovanie s nimi 
podľa § 171 ods. 1 Trestné-
ho zákona a následne spolu 
so zaistenou cigaretou zo 
sušiny neznámeho pôvo-
du odovzdané poverenému 
príslušníkovi Obvodného 
oddelenia PZ v Poprade na 
ďalšie riešenie,” informoval 
náčelník MsP v Poprade 
Štefan Šipula.  (mag)

HOTEL LOMNICA
v Tatranskej Lomnici, 

ktorý bude otvorený 
v decembri 2016

hľadá do stáleho
pracovného pomeru

čašníkov, masérov,
chyžné, upratovačky,

pomocníkov
do kuchyne.

V prípade záujmu
sa ozvite na

kariera@hotellomnica.sk

PP
-1

18

Od piatka zmena v parkovaní dodávok
V piatok 28. októbra 

2016 vstúpia do platnosti 
dopravné obmedzenia tý-
kajúce sa parkovania do-
dávkových a nákladných 
automobilov na sídliskách 
Juh I - VI v Poprade.

V praxi to znamená Zákaz 
státia pre vozidlá s dĺžkou 
nad 5 metrov v čase od 16. 
do 6. hod. Toto obmedzenie 
sa nebude vzťahovať na vo-
zidlá kategórie M. Dopravné 
obmedzenia budú vytýčené 
dopravnými značkami osade-
nými na mestských a štátnych 
komunikáciách na vjazdoch 

do sídlisk. Samospráva záro-
veň monitoruje situáciu aj v 
ostatných obytných zónach 
mesta, do ktorých by sa toto 
obmedzenie v prípade osved-
čenia malo takisto rozšíriť.

Mestská polícia bude v sú-
vislosti so zmenou doprav-
ného značenia spočiatku 
zhovievavá a bude vodičov 
upozorňovať na zmeny, ale 
zároveň vyžadovať ich dô-
sledné dodržiavanie. Pri 
nerešpektovaní dopravného 
značenia môžu príslušníci 
MsP uložiť blokovú pokutu 
do výšky 50 eur.  (ppp)
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Dnes 26. októbra - Lekáreň na autobusovej sta-
nici, štvrtok 27. októbra - Diecézna lekáreň sv. 
Lukáša, v piatok 28. októbra - Prima - kru-
hový objazd, v sobotu 29. októbra - Prima 
- kruhový objazd, v  nedeľu 30. októbra - 
Diecézna lekáreň sv. Lukáša, v pondelok 31. 
októbra - Prima - kruhový objazd a v utorok 1. 
novembra - Prima - kruhový objazd.

Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova 
466, Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 

ul., Prima: Huszova ul. (pri kruhovom 
objazde).
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSKá KroniKa

V piatok 21. októbra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 22. októbra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 22. októbra 2016
vo Veľkej s

V stredu 26. októbra 2016
o 14. hod. so

Jaroslavou šandorovou,
77-ročnou

Juliannou Patakyovou,
93-ročnou

Helenou Turkovou,
75-ročnou

štefanom Čubanom,
79-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Kto nič nevie - musí všetkému veriť.    NERUDA
poVeDali SláVni

Dnes 26. októbra má meniny Demeter, zajtra 27. októbra Sabína, 
v piatok 28. októbra Dobromila, v sobotu 29. októbra Klára, v ne-
deľu 30. októbra šimon, Simona, v pondelok 31. októbra Aurélia 
a v utorok 1. novembra Sviatok všetkých svätých, Denis, Denisa.

BlaHoŽeláme K meninám

Stane sa 
nejaká uda-

losť, ktorá významne ovplyvní 
váš ďalší život. Budete sa tešiť z 
viacerých priaznivých okolností.

P r a c o v n é 
úspechy ne-

budú zadarmo. Budú si vyžado-
vať množstvo práce, ale zároveň 
vám prinesú aj zisky.

Do vášho 
života vstú-

pi láska. Pretrhnete staré väzby, aby 
ste mohli začať s niečím novým.

Budete po-
t r e b o v a ť 

viac síl, aby ste zvládli pracovné 
povinnosti, ktoré sa vám nakopia.

Niekedy by 
ste mali byť 

rozvážnejší a nie hneď zbrklo 
konať. Vo všetkom momentálne 
zachovávajte chladnú hlavu.

Máte vhod-
né obdobie 

na podpisovanie rôznych zmlúv 
a investovanie peňazí do nehnu-
teľností.

Podarí sa 
vám dorie-

šiť nejakú záležitosť, ktorá vás už 
dlhšie trápila.

P r i a z n i v ý 
týždeň bude 

naplnený množstvom práce a men-
ším časom na osobné záležitosti.

Mali by ste 
hľadať rov-

nováhu medzi osobným a pra-
covným životom. Inak to osud 
zariadi sám.

Veci, o kto-
rých ste si 

mysleli, že pôjdu jednoducho, sa 
budú komplikovať.

Chceli by 
ste mať už 

konečne viac pokoja a času na 
svojich blízkych. Potrebujú vás.

Neplánova-
né výdavky 

vás nahnevajú, pretože nemuseli 
byť a iba zbytočne budete musieť 
šetriť na niečom inom.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V leKárňacH

program kina cinemaX poprad
Od 27. októbra do 2. novembraOd 27. októbra do 2. novembra

Do vianočnej výzdoby pribudne adventný veniec

Spomienka

8. októbra 2016 - Katarína Kalmová a Ing. Martin Smetana, Len-
ka Janíčková a Ján Daraboš, 14. októbra 2016 - Anna Gallovičová 
a  Matúš Halo, Marianna Janíčková a  Bc. Michal Keštefran, 15. 
októbra 2016 - Anna Šprencelová a  Jaroslav Špelda, Ing. Len-
ka Kredatusová a Milan Kocún, Emília Molnárová a Ing. Róbert 
Špiner, Mária Kerestúriová a Patrik Groman, Alexandra Šavelová 
a Jozef Brunovský.

manŽelStVo uZaVreli

Na cintorínoch očakávajú počas Dušičiek
PCS sa postarali i o dobu-

dovanie nového chodníka na 
pohrebisku v Strážach, jed-
ného parkovacieho miesta a 
stanovišťa pre veľkoobjemo-
vý kontajner. Tieto práce a 
dodanie materiálu boli za-
bezpečené a uhradené firmou 
Brantner. 

Parkovanie bude zabez-
pečené tak, ako v minulom 
roku a je potrebné, aby náv-
števníci pri parkovaní a do-
prave rešpektovali pokyny 
hliadok mestskej a doprav-
nej polície, ako aj pracovní-
kov PCS Poprad. Samosprá-
va odporúča, aby občania 
využili MHD Poprad na po-
silnenej linke č. 3 so zastáv-
kou priamo pri cintoríne vo 
Veľkej. MHD bude od 30. 
októbra do 1. novembra na 

linke č. 3 vychádzajúcej z 
autobusovej stanice a spá-
jajúcej sídliská Západ a Juh 
III s mestskými časťami Sp. 
Sobota a Veľká posilnená o 
dva spoje v oboch smeroch 
v poludňajších a popolud-
ňajších hodinách - presne 
podľa cestovného poriad-
ku, podľa ktorého premá-
vajú len počas týchto dvoch 
dní. 

Pri cintoríne vo Veľkej 
bude zo stálych parkovacích 
plôch výjazd cez bočnú brá-
nu parkoviska smerom na 
Jarmočnú ulicu. Vpravo pri 
vstupnej bráne sú vymedzené 
parkovacie miesta pre ZŤP. 
Pri hornej bráne (pri ceste 
smerom na Veľký Slavkov, 
pred železničným prieces-
tím) je pripravené označené 
dočasné parkovisko. 

V Spišskej Sobote poľná 
cesta smerom k družstvu 
bude mať dočasne odstrá-
nený zákaz vjazdu a bude 
jednosmerne sprejazdnená 
smerom na Brokoffovu ulicu 
(smerom do Spišskej Sobo-
ty). Na tejto ceste bude zá-
roveň možnosť pozdĺžneho 
parkovania.

V Matejovciach bude zá-
kaz státia na Kopernikovej 
ulici dočasne zrušený do 10. 
novembra a bude tam možné 
parkovať.

V Strážach bude návštev-
níkom k dispozícii parko-
visko pred hornou bránou 
cintorína.

V prípade potreby sa náv-
števníci môžu obrátiť na pra-
covníkov PCS Poprad na tele-
fónnych číslach 0902 600 300 
a 052/77 25 250.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Vianočná výzdoba v Popra-
de bude opäť bohatšia. Po-
slanci schválili na svojom mi-
nulom zasadaní 21 tisíc eur na 
zakúpenie ďalšej novej výzdo-
by. Viacerí poukázali na loka-
lity, ktoré by nutne potrebova-
li vianočné svetelné dekorácie, 
napr. Juh III pri Aréne, pri 
Kostole sv. Cyrila a  Metoda 

či v  Matejovciach. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko dodal: 
„Myslím si, že máme krásnu 
vianočnú výzdobu, ale zaslúži 
si doplnenie. Plánujeme inšta-
lovať adventný veniec pri fon-
táne na Námestí sv. Egídia, aby 
sme priblížili adventné koncerty 
ľuďom a začali vianočné obdo-
bie zapálením prvej adventnej 

sviečky. Želám si tiež, a hovori-
li o tom aj poslanci, vylepšenie 
vianočnej výzdoby aj v  iných 
častiach mesta. Hlavne tam, 
kde sa občania zhromažďujú 
a  stretávajú počas Vianoc ako 
je nový kostol a  samozrejme 
Aréna, kde sa konajú rôzne 
kultúrne, spoločenské a športo-
vé podujatia.“  (mar)

naVŽDY Sa roZlÚčime

„Slzy tíško tečú po tvári - plač za Tebou Ivuško náš, tak 
skoro neutíchne.“
4. novembra 2016 uplynie veľmi bo-
lestný rok od úmrtia nášho drahého 
Ivuška Piatnicu. 
Opustil svet, ktorý je krásny. Mal rád 
ľudí, svoje koníčky - rybičky - už mi 
nezavolá: Mamka moja...

Veľmi nám chýbaš - spomeňte si spolu s nami.
Jeho mamka s manželom a braček Igor

PREDPREMIÉRA: Trollo-
via 3D - o  13.40 hod. (hrá 
sa cez víkend), Kubo a  kú-
zelný meč - o  13.30 hod. 
(hrá sa 28.10., 31.10. a 1.11.), 
Bociany 2D - o  15.50 hod., 
Bociany 3D - o  14.10 hod., 
PREMIÉRA: Účtovník - 
o 20.30 hod. (nehrá sa 2.11.), 
PREDPREMIÉRA: Doctor 
Strange 3D - o  20.30 hod. 
(hrá sa 2.11.), Domov pre 
neobyčajné deti sl. Pere-
grinovej 2D - o  13.20 hod., 
Operácia Anthropoid - 
o 16. hod., Bezva ženská na 

krku - o  18.30 hod., Infer-
no - o  20.40 hod. (nehrá sa 
1.11.), ARTMAX FILMY: 
Toni Erdmann - o 20.40 hod. 
(hrá sa 1.11.), Jack Reacher: 
Nevracaj sa - o 15.20 (hrá sa 
2.11.) a  o  16.10 hod. (nehrá 
sa 2.11.), Dievča vo vlaku - o 
17.50 (hrá sa 2.11.) a o 18.40 
hod. (nehrá sa 2.11.), Zilioná-
ri - o 21. hod. (nehrá sa 29.10. 
a  2.11.), ARTMAX BALET: 
Anastasia - o  20.10 hod. 
(hrá sa 2.11.), HELLOWE-
EN: V  zajatí démonov 2 
- o  21. hod. (hrá sa 29.10.).
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NA  PrENÁJoM  6 PrEDAJNÝCH  STÁNKoV
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 6 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 6 
predajných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné   
stánky budú vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Ná-
mestí sv. Egídia v  Poprade do 30.11.2016 .  

Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré 
sú vo výlučnom  vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:   

A: Predajný stánok č. 1, rozmer 1,70 x 1,90 m            
B: Predajný stánok č. 2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č. 3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č. 4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č. 5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č. 6, rozmer 1,70 x 2,20 m

Minimálne nájomné za obdobie prenájmu: 
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1 - 2) 260 ,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3 - 6) 360 ,- €   

Paušálna platba za elektrickú energiu: 
-  predaj suvenírov 50,- € za obdobie prenájmu
-  predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť) 
alebo poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, pár-
ky v rožku, bagety a  pod. 200,- € za obdobie prenájmu 
  
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 28.10.2016 do 12. 
hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk, Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-124

MESTo  PoPrAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

• HORSKÁ záchranná 
služba upozorňuje všetkých 
návštevníkov, že od 1. no-
vembra platí sezónna uzá-
vera turistických chodníkov 
Tatranského národného par-
ku. Turistické chodníky sú 
však aj naďalej sprístupnené 
na celoročne otvorené vy-
sokohorské chaty. Uzávery 
turistických chodníkov sú 
riadne vyznačené informač-
nými tabuľami. Horská zá-
chranná služba však neodpo-
rúča pohyb po chodníkoch, 
kde by turistické značenie 
bolo zle viditeľné. Pred túrou 
je dôležité informovať sa o 
podmienkach a výstrahách 
na horách, či oboznámiť sa 
s lavínovou situáciou. HZS 
zároveň odporúča turistom 
v zimnom období použí-
vať patričný výstroj a  kladie 
veľký dôraz na dôsledné do-
držiavanie pokynov HZS a 
Návštevného poriadku TA-
NAPu. Sezónna uzávera sa 
skončí v júni budúceho roka.• VO štvrtok a v piatok 27. 
a 28. októbra v čase od 8. do 
14. hod. budú ŽSR uskutoč-
ňovať rekonštrukčné práce, 
ktoré budú mať za následok 
vylúčenie osobnej železnič-
nej dopravy medzi stanica-
mi Starý Smokovec - Tatran-
ská Lomnica. V  dôsledku 
tejto výluky budú električky 
nahradené autobusmi.• UNPLUGGED koncert 
speváka Roba Grigorova 
v  sobotu 15. októbra nad-
chol tatranských divákov. 
Legendárne hity aj z osem-
desiatych rokov ako Láska, 
pivo, anjel, smútok, Ona je 
Madona či Mám tristo me-
siacov odspieval na Štrb-
skom Plese. K  spevákovi sa 
pripojilo aj publikum a spolu 
s  ním odspievali piesne ako 
Dvaja, Pocta Majakovskému 
či Všetci sa zídeme v jed-
nej posteli.  (ppš)

• Predám lacno drevený ob-
klad - 3 €, zrubový profil, hrano-
ly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  4/16-P• Doučujem angličtinu, všet-
ky vekové kategórie a pripravím 
na maturitné skúšky. Inf. č. t: 

0907 255 373.  90/16-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  Poprade. Inf.: č. t. 
0904 377 452.  91/16-R• Hľadám opatrovateľku na 4 
hodiny denne pre dôchodcu zo 
sídl. Západ v Poprade. Inf.: č. t. 
0907 259 490.  94/16-R

V ZŠ s  MŠ na Komen-
ského ulici v  Poprade sa 6. 
októbra uskutočnili besedy 
s  pracovníčkou S-TANAPu 
Martinou Proháczkovou. 
Pri príležitosti Svetového 
dňa ochrany zvierat  priblí-
žila žiakom prvého stupňa 
ZŠ život zvierat v  zajatí, kde 
sú často týrané, či zabíjané 
kvôli trofejam. Zdôraznila 
, že aj zvieratá cítia a  potre-
bujú špecifické podmienky 
pre svoj život. Žiaci sledo-
vali prezentáciu obrázkov, 
kde mali možnosť vidieť ako 
človek zaobchádza so zviera-
tami - levy uväznené v  ma-

lých klietkach, slony týrané 
cvičením v  cirkusoch, vzác-
ne druhy vtákov nelegálne 
prevážané cez hranice a iné. 
Veľký záujem vzbudili ob-
rázky zvierat pomáhajúcich 
človeku: vodiace psy slúžiace 
nevidiacim, delfíny šantiace 
vo vode s postihnutými deť-
mi, domáce zvieratá pri prá-
ci, domáci miláčikovia... Na 
celom svete existujú chráne-
né a ohrozené druhy zvierat, 
ktorým je potrebné  venovať 
zvýšenú pozornosť v záujme 
ich prežitia. Besedy vzbudili 
u žiakov veľký záujem o túto 
problematiku.    (mpa, bka)

Svetový deň ochrany zvierat
Nedeľa 30. október o 10. hod./ divadelná sála

Domu kultúry v Poprade
DUBKÁČIK A BUDKÁČIK

Motovidlo Spišská Nová Ves     Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 30. október o 19. hod./ divadelná sála DK v Poprade
FRAGILE QUEEN SYMPHONY

www.ticketportal.sk

Kultúrny program mesta Poprad

Napísali ste nám Bilingvalisti spoznávali literárnu históriu
Stalo sa už tradíciou, že 

prváci z  bilingválnej sloven-
sko-nemeckej sekcie Gymná-
zia na Ulici Dominika Tatar-
ku v  Poprade chodievajú na 
literárnu exkurziu do Marti-
na. Výnimkou nebol ani tento 
ročník, ktorý putovanie za ve-
domosťami a zážitkami začal 
už v  Závažnej Porube. Tam 
študenti navštívili rodný dom 
básnika Milana Rúfusa a  za-
pálili sviečky na jeho hrobe.

Program v  srdci Turca bol 
veľmi bohatý - exkurzia v Ná-
rodnej knižnici a v dome spi-

sovateľa Jozefa Cígera Hron-
ského, prehliadka Národného 
cintorína a napokon divadelné 
predstavenie v  Slovenskom 
komornom divadle. Kým si 
bilingvalisti sadli do hľadiska, 

prezreli si budovu divadla, pri-
čom sprievodcom im bol riadi-
teľ divadla František Výrostko.

Karol Kuzmány, Janko Kráľ, 
Elena Maróthy - Šoltésová, 
Anička Jurkovičová a Miloslav 

Schmidt. Títo významní pred-
stavitelia slovenského kultúr-
neho a  spoločenského života 
sú hlavnými postavami úspeš-
nému divadelného sitkomu 
www.narodnycintorin.sk,  kto-
rý si popradskí študenti pozre-
li. Martinský súbor hru úspeš-
ne uvádza už niekoľko sezón 
a získal za ňu viacero ocenení. 
Bilingvalistov zaujalo nielen 
netradičné priblíženie osudov 
spomínaných osobností, ale aj 
to, že ich stvárnili herci, kto-
rých poznajú len z televíznych 
obrazoviek.  (zsu)



Strana 926. 10. 2016

Seniori opäť prekvapili pekným programom HK Poprad
Už 23 rokov sa pravidelne v ok-

tóbrovom čase koná podujatie 
pre členov denných centier mesta 
Poprad Tretí vek sa zabáva. Minu-
lý štvrtok sa opäť zišlo v Matejov-
ciach tristo seniorov, aby v kruhu 
rovesníkov a hostí strávili príjem-
né chvíle. 

Privítal ich primátor Popradu Jo-
zef Švagerko, ktorý povedal: „Je to 
už dlhoročná tradícia, v ktorej chce-
me pokračovať. Dôchodcovia nás aj 
tentoraz prekvapili a pripravili si svoj 
vlastný program na vysokej úrovni. 
Mesiac október je Me-
siacom úcty k starším a 
myslím si, že ľudia, ktorí 
budovali naše mesto, pra-
covali a teraz tu prežívajú 
svoje dôchodcovské roky, 
si zaslúžia dôstojnú sta-
robu. Na podujatí Tretí 
vek sa zabáva je príleži-
tosť na spoločenské vyži-
tie, ale starší občania sa pri rôznych 
stretnutiach na mňa často obracajú 
aj s rôznymi starosťami, ktoré ich trá-
pia - od bývania, hluku, kontajnerov, 
po riešenie mestskej dopravy... Niečo 
vieme vyriešiť rýchlejšie, v niečom 
nám to nedovoľujú zákony, ale som 
presvedčený, že mesto Poprad sa stará 
o dôchodcov a uľahčuje im život.“ 

Vedúca sociálneho odboru MsÚ 
v Poprade Etela Lučivjanská do-
dala, že celý október bol zostavený 
tak, aby si počas neho seniori našli z 
každého rožku trošku. Boli pre nich 
koncerty vážnej hudby, aj filmové či 
divadelné predstavenie, folklór a iné. 
Minulý štvrtok programy pre ľudí 
zrelého veku vyvrcholili koncertom 
Integrácie v popradskej Aréne. V 
meste Poprad v súčasnosti pôsobí 
9 denných centier a E. Lučivjanská 
uviedla: „Vzhľadom na skutočnosť, 
že aj na sídliskách Juh už máme vyše 
7 tisíc občanov nad 65 rokov, javí sa 
potreba zriadenia nového denného 

centra. Malo by byť na Ul. Ludvíka 
Svobodu oproti Kostolu sv. Cyrila a 
Metoda.“

Tohtoročným hudobným hosťom 
podujatia Tretí vek sa zabáva bol spe-
vák Stanislav Vitáloš (na foto dole 
medzi tancujúcimi seniormi), ktorý 
sa postaral o dobrú náladu. Vystúpili 
i tanečníci z TŠ Super a seniori z DC 
Matejovce (na foto hore), z Veľkej (na 
foto uprostred) a z Limby.  (mar)

Hokejisti HK Poprad 
majú za sebou úspešný 
víkend. V  piatok vy-
hrali v  Nových Zám-
koch po samostatných 
nájazdoch a  v  nedeľu 

doma po rozpačitom úvode nedali 
šancu vojakom z Trenčína.

Kamzíkov v  zápase s  Trenčínom 
vítalo hrobové ticho. Domáci fan-
klub v  prvých desiatich minútach 
výstižným sloganom (na foto) a bez 
povzbudzovania dal jasne najavo 
svoju nespokojnosť s doterajšími vý-
konmi hráčov. Práve v tomto úseku 
hry Popradčania prehrávali už 0:2, 
ale od druhej tretiny na ľade exce-
lovali a  napokon zaslúžene vyhrali 
5:2. „Do zápasu sme vstúpili zle a po 
hrubých chybách sme dovolili súpero-
vi streliť dva góly. Chcem poďakovať 
divákom, že sa po desiatich minútach 
vrátili k nám a podporili nás. Chlapci 
dali do toho srdce a na ľade od druhej 
tretiny dominovali,“ hodnotil duel 
s Trenčínom tréner HK Poprad Petr 
Jonák.

Výsledky: 14. kolo v piatok 21. ok-
tóbra HC Nové Zámky - HK Poprad 
1:2sn (0:0, 1:1, 0:0), góly Popradu: 
25. Dmitrij Abramov (A. Ježek, P. 

Chaloupka), rozhodujúci nájazd - 
Branislav Rapáč, 15. kolo v  nedeľu 
23. októbra o  17. hod. HK Poprad 
- HK Dukla Trenčín 5:2 (0:2, 3:0, 
2:0), góly Popradu: 28. Dmitrij Ab-
ramov (A. Ježek, Ľ. Dinda), 30. Ra-
doslav Suchý (A. Lapšanský, B. Ra-
páč), 40. Radoslav Suchý, 44. Dávid 
Bondra (P. Lichanec, A. Štrauch), 45. 
Jan Semorád (M. Zagrapan).

Program: 16. kolo v  piatok 28. 
októbra o  18. hod. HKM Zvolen - 
HK Poprad, 17. kolo v  nedeľu 30. 
októbra o  16. hod. HK Poprad - 
MsHK Žilina.   (ppv)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Košice 16 10 2 1 3 64:33  35

2. B. Bystrica 16 10 2 1 3 64:33  35

3. Nitra 16 10 1 3 2 63:42  35

4. L. Mikuláš 15 7 1 2 5 42:37  25

5. Trenčín 17 6 2 2 7 44:45  24

6. Žilina 15 6 2 1 6 51:45  23

7. Martin 14 7 0 1 6 41:42  22

8. Zvolen 16 6 1 0 9 46:62  20

9. N. Zámky 16 3 2 4 7 32:46  17

10. HK Poprad 16 3 3 1 9 36:52  16

11. SR 20 11 0 0 0 11 8:54  0

Tabuľka Tipsport ligy

Vo Veľkej v nedeľu skoro ráno odohralo ženské družstvo FK Poprad zápas 8. 
kola II. ligy Východ sk. C proti favoritovi celej súťaže 1. FC Tatran Prešov, kto-
rý zdolal naše dievčatá 
v treťom kole v Prešove 
2:0 a  vyradil ich aj zo 
ženskej pohárovej sú-
ťaže už v  prvom kole. 
Tentokrát sa pod Tat-
rami zrodila pre Poprad 
cenná bezgólová re-
míza. V  rámci 9. kola 
pocestuje ženský tím 
FK Poprad v sobotu 29. 
októbra do Humenné-
ho, doma sa predstaví 
v  nedeľu 6. novem-
bra o  14.30 hod. proti 
Spišskej Novej Vsi.
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FK Poprad

 V/P %

1. Piešťany 5/0 100

2. GA Košice 5/1 83,33

3. Ružomberok 4/1 80

4. Šamorín 3/2 60

5. BAM Poprad 2/4 33,33

6. Slovan 2/4 33,33

7. Nitra 1/3 25

8. Cassovia KE 1/4 20

9. B. Bystrica 1/5 16,67

Tabuľka extraligy
Základná časť

Basketbalistky ťahali za kratší koniec

Zlatá paralympionička sa vrátila do školy

Krátko zo športu• POPRADSKÉ líšky v sobotu 22. 
októbra rozdrvili v  rámci 2. kola 
druhej celoštátnej fázy základnej 
časti hokejovej extraligy žien na 
domácom ľade poľský tím Podhale 
Nowy Targ 41:0. V treťom kole po-
cestujú v nedeľu 30. októbra do Mar-
tina, doma sa predstavia až v sobotu 
12. novembra o 19. hod. proti Šari-
šanke Prešov.• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v stredu zavŕšili troji-
cu domácich víťazstiev v rade trium-
fom nad KB Košice 83:82. V sobotu 

22. októbra podľahli v  Handlovej 
domácemu MBK 90:86. Dnes cestujú 
do Karlovky, doma sa predstavia až 
o dva týždne, v  sobotu 5. novembra 
o 18. hod. proti Spišskej Novej Vsi.• NÁRODNÉ tréningové cen-
trum SFZ v  Poprade bolo v  piatok 
a  v  pondelok dejiskom dvoch prí-
pravných duelov ženskej futbalovej 
reprezentácie SR proti Českej re-
publike. V prvom dokázali Slovenky 
zdolať svoje súperky 3:2, v  druhom 

sa zrodil výsledok 1:0.• TRETÍ októbrový víkend bol pre 
Karate klub Shihan Poprad bohatý na 
športové podujatia i medailovú zbier-
ku z nich. Na turnaji Ľubovňa Open 
cup 2016 vybojoval popradský klub 
spolu 11 medailí, na turnaji o Pohár 
SNP v  Karate sa Popradčania tešili 
zo štyroch medailí a v Budapešti na 
turnaji Hungarian Open Karate Cup 
2016 ukoristila v  nominačných pre-
tekoch vo farbách Slovenska Monika 

Pekarčíková striebro a body pre po-
stup na Európsky šampionát.• V SOBOTU 22. októbra sa v Sa-
binove zúčastnili 1. kola Slovenské-
ho pohára v karate mládeže aj kara-
tisti z Central karate klubu Poprad. 
V konkurencii 280 pretekárov zo 48 
klubov si Popradčania vybojovali 
štyri medaily.• V SOBOTU 29. októbra sa v Tat-
ranskej Štrbe uskutoční terénny 
prekážkový beh Tatra Cross Run. 
Pretekať sa bude v kategóriách muži 
a ženy na trati dlhej 5 km.  (ppv)

Futbalisti FK 
Poprad minulý 
týždeň príjem-
ne prekvapili 
v  rámci osem-

finále Slovenského pohára, 
keď v  Prešove zdolali do-
máci Tatran rozdie-
lom triedy 3:0 a  po-
stúpili do najlepšej 
osmičky. Cez víkend 
v II. lige opäť iba re-
mizovali - v Haniske 
2:2.

Výsledky: osemfi-
nále SP v  utorok 18. 
októbra 1. FC Tatran 
Prešov - FK Poprad 
0:3 (0:1), góly Popra-
du: 37. Alekos Ale-
kou, 70. Tomáš Peciar, 
90. Róbert Ujčík, 12. 
kolo II. ligy Východ 
v  sobotu 22. októbra 

FK Haniska - FK Poprad 
2:2 (1:2), góly Popradu: 24. 
a 45. Vladislav Palša.

Program: 13. kolo II. ligy 
Východ v sobotu 29. októbra 
o 17.30 hod. FK Poprad - FK 
Spišská Nová Ves.  (ppv)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 12 9 2 1 15:4 29

2. Bardejov 12 8 1 3 22:9 25

3. Lokomotíva KE 12 7 2 3 27:16 23

4. FK Poprad 12 4 7 1 16:9 19

5. L. Mikuláš 12 5 4 3 12:7 19

6. Zvolen 12 4 5 3 20:14 17

7. Sp. N. Ves 12 4 0 8 16:28 12

8. Haniska 12 2 4 6 18:28 10

9. R. Sobota 12 1 3 8 6:18  6

10. Lipany 12 1 2 9 6:25  5

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

B a s k e tb a l i s t k y 
BAM Poprad utŕ-
žili minulý týždeň 
v  stredu extrali-

gový debakel v  Piešťanoch 
34:92. V  sobotu na domácej 
palubovke potrápili Ružom-
berok, no prehrali 44:64.

„Proti Ružomberku to bolo 
o  niečo lepšie ako v  Piešťa-
noch. Škoda taktických chýb, 

zbytočných strát a veľmi slabej 
streleckej úspešnosti. Našou 
úlohou je dostať sa nabudúce 
v  útoku aspoň na 60 bodov,“ 
zhodnotil domáci duel s Ru-
žomberkom tréner BAM Po-
prad Milan Černický.

Výsledky: 5. kolo v  stredu 
19. októbra Piešťanské Čajky 
- BAM Poprad 92:34 (26:12, 
21:9, 20:9, 25:4), najviac bodov 

BAMP: Angelika Theiner - 9, 
6. kolo v  sobotu 22. októbra 
BAM Poprad - MBK Ružom-
berok 44:64 (10:18, 16:23, 8:11, 
10:12), najviac bodov BAMP: 
Lucia Hadačová - 14.

Program: 7. kolo v piatok 
28. októbra o 19. hod. BKM 
Junior UKF Nitra - BAM 
Poprad.   (ppv)

Minulý týždeň v  piatok sa do školských čias vrátila zlatá medailistka 
z  uplynulej paralympiády v  Riu de Janeiro Michaela Balcová. Rodáčka 
z Popradu sa venuje športu boccia a o svoj úspech sa prišla podeliť s deť-
mi v Zš s Mš Mládeže, ktorá je známa integráciou telesne postihnutých 
detí a kde vyrastala aj úspešná paralympionička.

„Veľmi som sa do školy tešila. Vždy som jej bola vďačná za to, že sme mali pri 

sebe zdravých spolužiakov, ktorí nás ťahali dopredu. Už tu som začala športovať 
a aj to je zásluha, že som sa vôbec na paralympiádu dopracovala,“ povedala 
M. Balcová, ktorá deťom ukázala emotívne zábery priamo z dejiska hier, svoj 
cenný poklad v podobe zlatej medaily a zasvätila ich aj do tajov športu boccia.

Po úspechu v kategórii párov si zlatá Popradčanka stanovila ďalší cieľ - na 
najbližšej paralympiáde túži vyhrať aj súťaž jednotlivcov.   (ppv)
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. 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.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Nákupné centrum Forum Poprad 
oslavovalo minulý víkend svoje prvé 
narodeniny. Aký bol prvý rok sme sa 
opýtali Zuzany Malíkovej, riaditeľky 
Forum Poprad: „Cítime, že Popradča-
nia, ako aj ľudia z okolia nás prijali. 
Najčastejšie do nášho centra počas 
prvých 12 mesiacov zavítali Poprad-
čania, ako aj ľudia z Kežmarku, Le-
voče, Spišskej Novej Vsi, dokonca i 
Mikulášania. Počas letnej sezóny sme 
boli nákupnou destináciou množstva 
návštevníkov z radov turistov. Počas 
celého roka sme pripravovali desiat-
ky podujatí a verím, že niektoré z 
nich sa stanú tradíciou. Spomenula 
by som Forum Fun Run, Ladies Ni-
ght, Medzinárodný deň detí. Rada by 
som vyzdvihla pozitívnu spoluprácu 
s mestom Poprad a jeho kultúrnymi 

inštitúciami. Tešíme sa, že nám ľudia 
prejavili svoju priazeň aj počas víken-
dových osláv 1. narodením Forumu 
Poprad. Prvý rok nášho pôsobenia s 
nami oslávili tisíce návštevníkov. Pri-
pravili sme pre nich bohatý a pestrý 
program - koncerty, súťaže, atrakcie, 
darčeky. Najväčší ohlas zaznamenala 
Mária Čírová. Ďakujem všetkým, kto-
rí spolu s nami oslavovali, za ich pria-
zeň a účasť na našich podujatiach.“   

Z. Malíková uviedla, že vo Foru-
me sa stále niečo deje. Najbližšie to 
bude v decembri LEGO festival. Aj 
tento rok plánujú postaviť pred tým-
to OC Vianočné trhy, čím  chcú pri-
spieť k atmosfére Vianoc na námestí. 
Vzrástol počet nových prevádzok a 
pribudnú aj ďalšie, ktoré budú iste 
lákadlom pre zákazníkov.  PP-117

Je príjemné 
vrátiť sa 
domov k SPP, 
tam, kde vám 
rozumejú

Získajte benefity 
v hodnote 
desiatok eur
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Na začiatku ďalšej, už dvadsiatej štvrtej 
fortuňáckej tanečnej sezóny je čas na reka-
pituláciu toho najzaujímavejšieho zo sezóny 
uplynulej. No a to najúchvatnejšie bolo práve 
vancouverské dobrodružstvo...

Už desiaty rok v rade pravidelne a nepretržite 
reprezentujú členovia Tanečného centra 
FORTUNA Poprad nielen svoj klub a svoje mesto, 
ale najmä Slovenskú republiku na najrôznejších 
majstrovských súťažiach v tanečnom športe 
v tých najodľahlejších i najvzdialenejších 
kútoch sveta. Inak tomu nebolo ani v závere 
roka 2015 a tak po kórejskom, čínskom, či 
austrálskom dobrodružstve na nás tentoraz 
čakala fascinácia kanadského Vancouveru.

Po tretíkrát sa nám „zadarilo“, že hneď dva 
fortuňácke páry mali tú česť a možnosť 
reprezentovať na jednom podujatí, samozrejme 
o to vzácnejšie, cennejšie a bohatšie sú potom 
všetky zážitky so súťažou spojené. A tak sme 
sa v stredu 5.novembra 2015 v skorých ranných 
hodinách vydali na svoju ďalekú „misiu“. 
Predchádzala tomu náročná logistika, keďže 
Slávko s Kristínkou spolu so mnou (Petrom 
Pastorkom) štartovali z Budapešti, Dušan s 
Giadou z Ríma, a následne sme všetci spoločne 
potrebovali pricestovať do Ríma (ďalšia 
medzinárodná súťaž Roma Open) a o tri dni 
neskôr pokračovať späť do Budapešti. Tak som 
teda zázračne a s Božou pomocou napasoval 
všetky lety a pred deviatou ráno sme sa všetci 
piati stretli na prestupe na frankfurtskom 
letisku. Po krátkom, poslednom európskom 
„Frühstücku“ sme sa vydali na desaťhodinový 
Lufthansový let cez nekonečne biele a 
zamrznuté Grónsko a Severozápadné Teritóriá, 
rovno a priamo do Vancouveru. Úžasné, ako 
„blízko“ je jeden z najzápadnejších bodov našej 
planéty, len sa pozrite na mapu...
Odlet 10.30, prílet 11.30 – veď sme leteli len 
hodinu!!! :-) a celý deň teda ešte pred nami. 
Po dlhom a príjemnom diškurze s babičkami 
dôchodkyňami – dobrovoľníčkami na letisku 
sme hneď vedeli čo, kedy, kam a ako. Angličtina 
prevetraná, môžeme ísť na to...

Indický taxikár nás zaviezol priamo do hotela, 
do „Downtown“ to bola necelá hodinka. 
Zložiť kufre na izbe, samozrejme „Can I 
have your credit card“ aspoň desaťkrát (len 
aby som nezabudol!!!) :-((( A davaj ho do 

FORTUŇÁCKE 
V A N C O U V E R S K É  R E P R E Z E N T A Č N É

D O B R O D R U Ž S T V O
mesta. Prechádzka po okolí, k moru, nejaké 
kostoly, nákupné centrum, nádherný výhľad 
na zasnežené kopce nad mestom, káva, rýchly 
obed a skvelá večera na americký spôsob... 
A čo s načatým večerom? No dobrý hokej 
predsa nemôže byť zlý!!! Takže ešte Vancouver 
Canucks vs. Pittsburgh Penguins, na ľade aj 
s Malkinom a Crosbym (ten prvý prihral, ten 
druhý skóroval) a deň v trvaní takmer 28 hodín 
sa môže skončiť. Nie zlý začiatok...
Po poriadnom a dlhom spánku (síce s niekoľ-
konásobným budením kvôli deväťhodinovému 
časovému posunu) sme si dopriali hotelové 
raňajky – za 30$ na osobu. Skvelé, ale prvý 
a posledný raz... Opäť prechádzka mestom, 
návšteva obchodov s tými najvychytenejšími 
svetovými značkami, a úžasné Vancouverské 
Aquarium s tučniakmi, delfínmi, uškatcami 
a všakovakými severoamerickými zvermi, 
samozrejme aj s mnohými inými živočíchmi 
od výmyslu sveta. Výdatná obedovečera 
na kanadský spôsob, prechádzka večerným 
mestom, a predsúťažný oddych a príprava 
na deň „D“. Piatok bol deň „dvadsaťjednotkárov“, 
ktorí si sily zmerali na svojich Majstrovstvách 
sveta v štandardných tancoch. Za účasti 
28 párov si Slavomír Nálepka s Kristínou 
Bajusovou počínali výborne, keď postúpili 
priamo do druhého kola a celkovo obsadili 
skvelé 18.miesto. Na to, že spolu tancovali 
necelé tri mesiace, maximálna spokojnosť. 
Sobota bola zasa dňom „WorldCupových 
desiatkárov“, kde nás reprezentovali, po prvý-
krát medzi dospelými, Dušan Gruľa so svojou 
talianskou partnerkou Giadou Cragnolini. 
Na priamy postup im chýbalo 5 krížikov 
a všetko by dopadlo určite inak. S 19.miestom 
sme samozrejme spokojní neboli, boli sme však 
trošku zaskočení nad postupom niektorých 
iných párov. No aj to patrí k nášmu športu...

Nedeľa začala ďalšiu fázu nášho kanadského 
tripu – poznávaciu a už bezstarostnú. 
Po krásnej vyhliadke z vysokánskej veže 
v strede mesta „Vancouver LookOut“ sme 
sa vybrali autom na Capilano Suspension 
Bridge kúsok nad mestom. Fascinujúce, jeden 
z  najzaujímavejších lanových mostov na svete, 
nielen podľa literatúry, ale aj v skutočnosti. 
Dlhá prechádzka, mnoho fotiek, po zotmení 
s rozprávkovým nádychom. Samozrejme zas 
skvelé jedlo, a ešte jeden, tentoraz nočný 
„LookOut“. Pondelok bol pre nás výletom 

do úžasného a zasneženého olympijského 
Whistleru. Cesta autom viedla po malebnom 
pobreží, okolo nádherný modrý oceán a mo-
hutné zelené lesy, nad nami gýčovo modrá 
obloha, pred nami stále sa približujúce biele 
končiare. Impozantné výhľady počas návratu, 
zapadajúce slnko do nekonečného oceánu, 
prosto nádhera... Večer ešte návšteva Canada 
Place s virtuálnou 5D prehliadkou Kanady 
a pred nami posledný voľný deň.

Utorok bol síce dňom posledným, no naj-
zaujímavejším. Vstali sme skoro ráno a vydali sa 
metrom za mesto, kde sme prestúpili na linkový 
autobus, ktorý nás doviezol do prístavu. Odtiaľ 
sme sa trajektom vydali na výlet do Victorie, 
hlavného mesta Britskej Kolumbie, ležiacej 
na ostrove veľkom skoro ako Slovensko – 
Vancouver Island. Jeden a pol hodinová plavba 
nás priviezla do malebného koloniálneho 
mesta, kde sa písali kanadské dejiny. Pozreli 
sme si parlament, kam za posledných sto 
rokov zavítali všakovakí hostia a svetoví lídri, 
samozrejme vrátane britskej kráľovnej či iných 
britských monarchov, najstarší China Town 
na území Kanady, úžasný výhľad na oceán 
s pobrežím USA v diaľke, bičoval nás silný 
oceánsky vetrisko. V úžasnom Empress Hoteli 
sme si chceli dať tradičný britský čaj o piatej 
(nevyšlo, ale to by bolo na dlhé rozprávanie), 
a už sa pomaly zvečerievalo. Zaistili sme si 
teda taxík a poď ho na letisko, odkiaľ nás 
dvadsaťminútovým letom spoločnosť WestJet 
prepravila späť do Vancouveru. Metro, 
autobus, taxi, loď i lietadlo – áno, zámerne 
sme využili všetky spôsoby dopravy, aby 
bolo na čo spomínať. Na hoteli ešte krátke 
spoločné posedenie a naše dobrodružstvo sa 
nezadržateľne chýlilo ku koncu.

Ráno už iba cesta na letisko, tentoraz letecké 
spojenie naprieč Kanadou s prestupom v To-
ronte, a nočný let do už spomínaného Ríma, 
v ústrety ďalšej významnej súťaži. Ďalší 
fascinujúci a nezabudnuteľný reprezentačný 
výjazd je teda za nami. To sa bude po návrate 
domov s chuťou zasa trénovať a súťažiť!!! 
Veď toto je snáď tá najkrajšia odmena 
za každodenný pot a tvrdú drinu. Stojí to za to, 
verte mi...

Ing. Peter Pastorek, prezident TC FORTUNA
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