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Záhradkári sa po rokoch dočkali

V sobotu budú voľby do orgánov
samosprávnych krajov

Štvrtok  2. 11. 2017 Číslo 42 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Poslanci sa dohodli na programe 
štvrtkového rokovania Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad po 
tom, čo schválili doplnenia a stiah-
nutia niektorých bodov predlože-
né primátorom Jozefom Švager-
kom, ale aj poslancami Štefanom 
Pčolom a Ondrejom Kavkom. 

Š. Pčola žiadal stiahnuť z progra-
mu návrh na spolufinancovanie 
projektu s názvom Ekopark Po-
prad na Námestí sv. Egídia, zmenu 
uznesenia týkajúcu sa vybudovania 
lávky pre peších a cyklistov a návrh 
na predĺženie zmluvy o službách vo 
verejnom záujme v mestskej hro-
madnej autobusovej doprave na 
roky 2010-2019. O. Kavka doplnil 
do bodu Rôzne návrh na zmenu 
internej smernice MsÚ, spočíva-
júci v podstate v tom, aby bola na 
webovej stránke mesta vyvesená aj 
každá podlimitná zákazka a mohli 
sa o ňu uchádzať rôzne firmy.  Na 
základe odporúčania mestskej rady 
poslanci z programu opäť stiah-
li informatívnu správu o činnosti 
komisie na prípravu podmienok 
obchodnej verejnej súťaže a návrh 
na schválenie zonácie územia ob-
jektov bývalých kasární na Ul. 29. 

augusta v Poprade. 
Poslanci vo veľkom balíku hospo-

dárenia a nakladania s majetkom 
mesta okrem iného schválili výkup 
pozemkov v katastrálnom území 
Poprad vo vlastníctve spoločnosti 
Profinex RD do vlastníctva mesta 
Poprad o výmere 3556 m2 za cenu 
60 €/m2, spolu za 213 360 €. MsZ 
tiež schválilo doplnenie uznesenia, 
vďaka ktorému mesto bude môcť 
majetkovoprávne vysporiadať po-
zemky v areáli futbalového ihriska 
v Strážach. V súčasnosti získava do 
svojho vlastníctva pozemky v správe 
Slovenského pozemkového fondu. 
No najvýznamnejšou témou bolo 
schválenie spôsobu predaja pozem-
kov v záhradkovej osade na sídlisku 
Západ I. Pred 5 rokmi vtedajšie MsZ 
neschválilo predaj mestských po-
zemkov o celkovej výmere 9 387 m2 
v tejto záhradkovej osade, ale žiadalo 
ako vyrovnanie náhradné pozemky. 
Záhradkári sa nevzdali, veď o majet-
kovoprávne vysporiadanie sa snažia 
od roku 1997, kedy nadobudol plat-
nosť Zákon o užívaní pozemkov v 
zriadených záhradkových osadách a 
vyporiadaní vlastníctva k nim. 

V sobotu 4. novembra 2017 sa 
uskutočnia na Slovensku voľby do 
orgánov samosprávnych krajov. V 
Poprade bude 40 volebných miest-
ností otvorených od 7. do 22. hod.

K volebným schránkam môže pri-
stúpiť 42 200 Popradčanov opráv-
nených voliť. Svoj hlas odovzdajú 
jednému z kandidátov na predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja 

a ôsmim kandidátom na poslancov 
Zastupiteľstva PSK za okres Poprad. 

Po príchode do volebnej miest-
nosti občan preukáže svoju totož-
nosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre cudzinca, 
keďže voliť môžu aj cudzinci s trva-
lým pobytom v obci, ktorá patrí do 
územia príslušného samosprávneho 
kraja. 

Predseda vlády SR Robert Fico prestrihol 
minulý piatok pásku na novom klientskom 
centre štátnej správy v Poprade za účasti štát-
nej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Deni-
sy Sakovej (na foto vpravo), prednostu Okres-
ného úradu  Poprad Slavomíra Kravčáka (na 
foto vľavo) a ďalších hostí. Stalo sa tak v sú-
lade s vládnym programom ESO - efektívna, 
spoľahlivá a otvorená štátna správa.

Novootvorené popradské klientske cen-
trum je 53. v rámci Slovenska. V Poprade 
bude slúžiť nielen približne 100 tisíc obyva-
teľom mesta a okresu, ale aj občanom z iných 
okresov, ktorí prichádzajú pod Tatry najmä 

za turistikou. 
Občania nájdu na jednom mieste všetkých 

osem odborov OÚ, ktoré sa sústredili z dote-
rajších troch adries na jednu - Nábrežie Jána 
Pavla II. Využiť môžu služby odboru všeobec-
nej vnútornej správy pri osvedčovaní podpi-
sov a overovaní listín, katastrálneho odboru, 
odboru živnostenského podnikania, pozem-
kového a lesného odboru, odboru starost-
livosti o životné prostredie, odboru cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, odboru 
krízového riadenia i organizačného odboru. 
Celá rekonštrukcia stála 580 tisíc eur.

Občania vybavia všetko na jednom mieste

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 2) (Pokračovanie na str. 2)

Cez víkend sa ochladilo a začalo snežiť. Cestári zo Správy a údržby ciest 
PSK, oblasť Poprad zasahovali prvýkrát zo soboty na nedeľu, Sprá-
va mestských komunikácií Poprad z nedele na pondelok. Viac na 9. str.
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V sobotu budú voľby do orgánov samosprávnych krajov

Záhradkári sa po rokoch dočkali
• V SÚVISLOSTI s konaním volieb 
do orgánov samosprávnych krajov 
vyhlásených na 4. novembra 2017, 
zriadilo   Ministerstvo vnútra SR pre 
potreby obyvateľov informačnú linku, 
na ktorej poskytnú informácie týka-
júce sa voličov, ich práv, povinností, 
organizačného zabezpečenia a  pod. 
Linka bude prístupná do 3. novem-
bra 2017 denne od 7. do 15.30 hod. 
a  v  deň volieb 4.11. až do 22. hod. 
na telefónnych číslach 02/48592312 
a 02/48592313. Určená je  výlučne pre 
občanov a nebudú na nej poskytované 
informácie právnickým osobám, mé-
diám, politickým stranám a obciam.• OCENENIE Nemocnica roka 
2017 podľa Inštitútu pre ekonomické 
a sociálne reformy v kategórii vše-
obecných nemocníc obhájila Ľubov-
nianska nemocnica, čím dosiahla už 
tretie víťazstvo v rade. Druhé miesto 
obsadila, rovnako ako minulý rok, 
Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná 
nemocnica a tretiu pozíciu zazname-
nala štátna Nemocnica Poprad.• KAŽDÝ prvý štvrtok v mesiaci 
majú obyvatelia mesta Poprad mož-
nosť využiť služby bezplatnej me-
diačnej poradne. Mediátori budú 
k  dispozícii obyvateľom mesta dnes 
2. novembra od 14. do 16. hod. 
v priestoroch MsÚ v Poprade. • VÝJAZDOVÝ odber krvi Národ-
nej transfúznej služby z  Popradu, na 
ktorom môže darovať krv aj verejnosť, 
sa uskutoční v pondelok 6. novembra 
v Tatranskej akadémii na Ul. 29. au-
gusta v Poprade a v utorok 7. novem-
bra na Gymnáziu na Kukučínovej ul. 
v Poprade.• MUZIKÁL Na skle maľované 
môžu záujemcovia vidieť v  sobotu 
11. novembra v športovej hale Aréna 
Poprad. Vstupenky sa dajú zakúpiť 
aj v  Mestskej informačnej kancelárii 
v Poprade na Nám. sv. Egídia.• OKRESNÉ riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Poprade opäť 
vyzýva vodičov na popradských síd-
liskách Juh a Západ, aby pri parkovaní 
vozidiel nezabudli nechať priestor na 
prípadný prejazd hasičskej techniky.• NASLEDUJÚCA Babská jazda 
bude v  utorok 14. novembra 2017 
v  kine Cinemax Poprad. Premietať 
sa bude film Matky Rebelky: Šťastné 
a veselé. • SLOVENSKÁ astronomická spo-
ločnosť pri SAV pozýva na Deň otvo-
rených dverí v rámci  Týždňa vedy a 
techniky  v areáli AsÚ SAV v Starej 
Lesnej v  piatok 10. novembra 2017. 
Program sa začne o 17. hod. a potrvá 
až do 23. hod.• 45. MEDZINÁRODNÁ konfe-
rencia Zváranie 2017 sa uskutoční 
od 8. až 10. novembra 2017 v Tatran-
skej Lomnici.   (ppš)

Do svojich záhradiek vložili veľa úsi-
lia a zveľadili pôdu, ktorá bola kedysi 
močariskom a smetiskom. MsZ na 
štvrtkovom rokovaní schválilo spôsob 
prevodu nehnuteľností, teda parciel, 
na ktorých sú záhradky v ZO na Zá-
pade I predajom za cenu určenú podľa 
znaleckého posudku 8,31 €/m2 užíva-
teľom týchto záhradiek z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa s podmienkou 
predkupného práva pre mesto Poprad 
na dobu 30 rokov. Predseda ZO SZZ 
č. 35-18 Západ I. Jozef Kubus (na 
foto hore) povedal: „Ďakujem za nás 
všetkých, aj za tých záhradkárov, ktorí 
sa toho nedožili, poslancom a vedeniu 
mesta, že po dvadsiatich rokoch sa jed-
nohlasne zmenilo rozhodnutie mesta 
Poprad a odsúhlasili nám predaj po-
zemkov. Je to veľký posun, že ich získa-
me do vlastníctva a nádej  pre všetkých 
záhradkárov, pretože v Poprade máme 
2 tisíc záhradiek na viac ako 200 hek-
tároch pôdy, že sa konečne dohodneme 
aj so súkromnými vlastníkmi.“ Primá-
tor Popradu J. Švagerko uzavrel: „Som 
rád, že veci, ktoré sa riešili 20 rokov sa 
pohli. Uznesenie z roku 2012 nebolo 
dobré. Chceli sme záhradkárom pomôcť 
a verím, že budú spokojní. Majetkovo-
právne vysporiadanie pozemkov riešia 
všetky záhradkové osady, ale na Zápa-
de I bolo najviac mestských pozemkov. 
Som rád, že som poslancov presvedčil, 
aby sme krivdu spred desiatok rokov 
dokázali napraviť.“ 

Vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Edita Pilárová pred-
ložila návrh na zmenu vecnej nápl-
ne kapitálových výdavkov na úseku 
školstva na rok 2017. Pri verejnom 
obstarávaní školy ušetrili takmer 115 

tisíc €, po úpravách rozpočtu zostala 
na prerozdelenie suma bezmála 65 
tisíc €. Vďaka podpore a schváleniu 
poslancov sa ušetrené prostriedky 
použijú najmä na obnovu gastroza-
riadenia v školách, ktoré je častokrát 
veľmi zastarané, ale aj na modernizá-
ciu a rekonštrukciu priestorov a pod. 
(podrobne na www.poprad.sk). 

Pri prerokovaní návrhu na zmenu 
rozpočtu mesta Poprad na rok 2017 
poslankyňa Beáta Sichrovská pouká-
zala na potrebu, aby sa nakúpili stro-
je na odstraňovanie lístia pre SMK. 
Primátor v tejto súvislosti podotkol, 
že ubúda počet pracovníkov zamest-
naných v menších obecných službách, 
preto samospráva hľadá spôsoby lik-
vidácie popadaného lístia napr. vysá-
vačom na lístie. Poslankyňa Anna 
Schlosserová odporúčala zobrať si 
príklad z iných miest, napr. Liptovské-
ho Mikuláša, kde na verejnoprospeš-
né práce využívajú neplatičov, aby si 
takto odrobili podlžnosti voči mestu. 

Rozbor hospodárenia a monitoro-
vanie programového rozpočtu mesta 
Poprad za I. polrok 2017 predniesol 
vedúci ekonomického odboru Ma-
rián Matta. Okrem iného uviedol, že v 
priebehu prvého polroka bol celkový 
rozpočet príjmov a výdavkov upra-
vený 26 rozpočtovými opatreniami a 
zvýšený celkovo o čiastku 3 797 240 
€. Poslanec Milan Baran poznamenal, 
že pokladá za problém plnenie kapi-
tálových výdavkov len na približne 8 
perc. Mnohé investičné aktivity, ktoré 
čerpanie ovplyvňujú, sa však realizujú 
v II. polroku 2017. 

Správu o činnosti Mestskej polície 
Poprad za III. štvrťrok predložil ná-
čelník Štefan Šipula. Konštatoval, že 

prioritným cieľom 
bolo zvládnutie letnej 
sezóny, čo sa podari-
lo. Uviedol, že za dané 
obdobie riešili 163 
sťažností na rušenie 
nočného pokoja a hlu-
ku, čo je o 32 prípadov 
viac oproti predchá-
dzajúcemu štvrťroku, 
92 krát porušovanie 
verejného poriadku na 
verejnosti pod vply-
vom alkoholických 
nápojov (o 26 viac) a 

97 porušení zákona o ochrane nefaj-
čiarov pri kontrolách na zastávkach 
autobusov MHD a SAD (o 55 viac). 

Poslanci tiež prerokovali zaradenie 
návrhu mesta Poprad do zoznamu 
požiadaviek na obstaranie hromadnej 
zmeny a doplnku 2017 Územného 
plánu mesta Poprad - lokalita Juh IV. 
Ide o zmenu z plôch rodinných do-
mov a zmiešaného územia bývania 
a občianskej vybavenosti na plochy 
bytových domov, plochy občianskej 
vybavenosti, zmiešané územia býva-
nia a občianskej vybavenosti a plochy 
parkov so stanovením maximálnej 
výšky stavieb. 

Poslanec O. Kavka predložil návrh 
na zmenu internej smernice mesta 
Poprad, podľa ktorého by mala byť 
samospráva viac transparentná a 
zverejňovať na svojom webe aj podli-
mitné zákazky, aby sa mohli prihlásiť 
viacerí, nielen oslovení, uchádzači. 
Prednosta MsÚ Róbert Bujalka však 
považuje tento návrh za zásah do in-
terných smerníc MsÚ a v rozpore so 
Zákonom o obecnom zriadení. V tej-
to záležitosti mesto požiada o vyjad-
renie prokurátora. Poslanci návrh O. 
Kavku schválili a odporúčali, aby bol 
realizovaný do konca novembra 2017. 

Na záver primátor poďakoval po-
slancom za to, že prejavili zodpoved-
nosť a rozhodli sa pokračovať vo svojej 
práci: „Ide o prácu nie primátora, ale 
všetkých poslancov, celého mestského 
úradu a som rád, že sme sa pohli ďalej. 
Verím, že občania to budú v dobrom 
kvitovať.“ Ešte v úvode predniesol 
list obyvateľov bloku Abov z Ul. 29. 
augusta, ktorí poďakovali poslankyni 
Anne Schlosserovej za mimoriadne 
aktívnu pomoc pri vybudovaní prí-
jazdovej cesty a chodníka. 

V závere MsZ v interpeláciách vy-
stúpili štyria poslanci.  (mar)

Voličovi vydá okrsková volebná ko-
misia dva hlasovacie lístky - hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľstva sa-
mosprávneho kraja a hlasovací lístok 
pre voľby predsedu kraja, a prázdnu 
obálku. Za zástenou označí zakrúž-

kovaním poradového čísla kandidáta, 
pre ktorého hlasuje v prípade predse-
du a v prípade kandidátov na poslan-
cov môže zakrúžkovať v Popradskom 
okrese maximálne 8 kandidátov. 
Zakrúžkovať môže aj menej kandi-
dátov, ak však zakrúžkuje viac ako 

8 alebo ani jedného, hlasovací lístok 
bude neplatný. Volič je povinný po 
odhlasovaní odložiť nepoužité hlaso-
vacie lístky do schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upra-
vených hlasovacích lístkov, inak mu 
hrozí pokuta 33 eur.  (ppp)

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

Poslanci počas prestávky pred schválením programu MsZ.
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Bude miestna občianska poriadková služba

Premiér na otvorení povedal: 
„Málo hovoríme o obrovskej reforme 
ESO, pritom ide o jednu z najväčších 
reforiem od roku 1989. Všade, kde 
sme už otvorili klientske centrá, ľudia 
mimoriadne oceňujú, že sa na jed-
nom mieste sústreďuje agenda, ktorú 
potrebujú k reálnemu životu.“ 

Zamestnancov verejnej správy sú-
časne ubezpečil, že sa vláda bude za-
oberať ich platovými tabuľkami už v 
roku 2018: „Nie je možné, aby kvali-
fikovaný pracovník vo verejnej správe 
zarábal 500-600 eur a máme aj ľudí, 
ktorí sú pod minimálnou mzdou.“

Štátna tajomníčka MV SR D. Sa-
ková doplnila: „V rámci reformy ESO 
sme občanom prisľúbili, že budeme 

dostupnosť služieb štátu posúvať bliž-
šie k nim, aby vybavili úradné veci pod 
jednou strechou, v čo najkratšej dobe 
a za čo najnižšie poplatky. Sľúbili sme 
otvoriť celkovo 79 klientskych praco-
vísk, nielen v okresných mestách, aj i 
niektorých, ktoré sú od okresného mes-
ta vzdialené viac ako 50 km.“ 

V Poprade odskúšali ako pilotný 
projekt spoluprácu s príspevkovou 
organizáciou MV SR, ktorá vyrobila, 
dodala a zrealizovalo montáž okien 
na budove OÚ. Osvedčil sa ako dob-
rý a úsporný spôsob obnovy a rekon-
štrukcie budov z finančného i časo-
vého hľadiska. 

Prednosta OÚ v Poprade Slavomír 
Kravčák uviedol: „Som veľmi šťastný, 
že sa nám podarilo po 8 mesiacoch zre-

konštruovať naše priestory a integrovať 
všetky naše odbory na jednej adrese. 
Za uplynulé dva týždne, čo už klientske 
centrum funguje, máme len pozitívne 
ohlasy.“ Týždenne navštívi rôzne od-
bory OÚ približne 660 ľudí.  (mar)

Občania vybavia všetko na jednom ...

Mesto Poprad uspelo s projektom „Miestna občian-
ska poriadková služba v meste Poprad,“ ktorý bol spra-
covaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  
V októbri 2017 bolo samospráve doručené z MV SR 
rozhodnutie o schválení výšky nenávratného finančné-
ho príspevku vo výške takmer 144 tis. €, čo je 95 perc. 
nákladov na realizáciu projektu a zvyšných 5 perc. - 
vyše 7 560 € bude použitých z vlastných zdrojov. 

„Projekt, ktorý je priamo zameraný na znevýhodne-
né skupiny obyvateľstva ráta so zamestnaním 6 osôb na 
dobu 3 rokov, ktorí budú činnosť vykonávať v koordi-
nácii a pod dohľadom mestských policajtov. Prostredníc-
tvom týchto osôb chceme dosiahnuť zlepšenie rizikového 
správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie 
pravidiel občianskeho spolunažívania,“ informoval ná-
čelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.       

Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby nad-

väzuje na projekt občianskych hliadok, ktoré v Popra-
de existovali v roku 2016 a fungujú aj v roku 2017. 
„Projekt hliadok bol vždy na 9 mesiacov v roku a pre 4 
pracovníkov. Miestna občianska poriadková služba nám 
umožní zabezpečiť poriadkovú službu na 3 roky nepretr-
žite a navyše s pomocou 6 pracovníkov,“ doplnil primá-
tor Popradu Jozef Švagerko.  

Pôsobnosť príslušníkov „MOPS“ bude na teritó-
riu celého mesta Poprad, no keďže v Matejovciach 
je najvyššie zastúpenie obyvateľov marginalizovanej 
rómskej komunity, tak zatiaľ sú hliadky situované 
hlavne tam. Dôležité je uviesť, že nebudú dohlia-
dať na verejný poriadok iba v rómskej osade na Sta-
ničnej ul., ale v celých Matejovciach, predovšetkým 
však na sídliskách, pri garážach a základnej škole. 
Mestská polícia chce uvedený projekt začať realizovať 
od 1. januára 2018.    (mag)

Minulý týždeň v stredu pomohli 
mestu Poprad členovia Klubu Veli-
čanov, miestni dôchodcovia a žiaci 
základnej školy vo Veľkej vyčistiť 
miestny cintorín vo Veľkej pred 
návalom návštevníkov v  súvislosti 
so Sviatkom všetkých svätých a Pa-
miatkou zosnulých.

Takáto brigáda sa stala vo Veľkej 
už dlhoročnou tradíciou. „Už sme 

sa takto zišli pätnásty-
krát. Tento cintorín 
k  nám patrí, každý 
tu raz skončí a  každý 
z  nás tu niekoho má. 
Cintorín je miesto, kde 
by sme mali chodiť aj 
viackrát do roka. Ja 
osobne ho navštevu-
jem často, pretože je 

tu zvláštna 
atmosféra 
a pokoj. To 
lístie patrí k atmosfére, 
ale vieme sa prispôsobiť 
a preto pomáhame s  jeho 
odpratávaním,“ uviedol 
predseda Klubu Veliča-
nov Milan Hámor. „Je 
to už tradícia a  česť pre 
našich žiakov, že môže-
me pomôcť mestu Poprad 
trochu upratať mestský 
cintorín. Okrem toho, že 
sú žiaci na čerstvom vzdu-
chu, má to aj historický 

rozmer, pretože si pozrieme hroby na-
šich rodákov, napríklad A. V. Scher-
fela, po ktorom je naša škola aj po-
menovaná a máme patronát aj nad 
hrobmi Krompecherovcov,“ povedal 
riaditeľ ZŠ s  MŠ A. V. Scherfela vo 
Veľkej Richard Bekess. „Som vďačný 
týmto ľuďom a najmä mládeži, kto-
rá priložila ruku k dielu a priučila sa 
úcte k  pietnym miestam vo svojom 
okolí,“ dodal konateľ Pohrebno-cin-
torínskych služieb mesta Poprad 
František Švirloch.   (mav)

Poupratovali cintorín

(Dokončenie zo str. 1) • DO literárnej súťaže pre mladých 
autorov poézie Wolkrova Polianka sa 
tento rok zapojilo dvadsať začínajú-
cich autorov z celého Slovenska. Po-
rota udelila osem ocenení, laureátom 
54. ročníka sa stal Adam Kollár zo 
Starej Ľubovne, študent Prešovskej 
univerzity.
• MOST na sídlisku Sever v Kež-
marku je od minulého týždňa uzav-
retý, pretože ho čaká komplexná 
výmena. S jeho búraním by sa malo 
začať v najbližších dňoch, všetko však 
bude závisieť od počasia. Most nebu-
de priechodný do 4. marca budúceho 
roka. Obchádzková trasa vedie po 
ulici Nižná brána cez most pri objek-
te STS Kežmarok.
• TATRANSKÝ Grand Hotel Kem-
pinski získal dve prestížne ocenenia 
v medzinárodnej ankete World Tra-
vel Awards. Hotel sa stal víťazom 
v  kategóriách - Slovakia‘s Leading 
Hotel 2017 a Slovakia‘s Leading Ho-
tel Suite 2017. Podľa cestovateľov 
a profesionálov z oblasti cestovného 
ruchu, ktorí hlasovali v ankete World 
Travel Award, je tak najlepším hote-
lom na Slovensku a tiež sa môže po-
chváliť tým najlepším apartmánom v 
krajine. 
• PO striebornej zberateľskej minci 
pripomína 500. výročie dokonče-
nia najvyššieho gotického oltára na 
svete od Majstra Pavla z Levoče aj 
nová poštová známka. Predstavili ju 
minulý týždeň v Bazilike sv. Jakuba v 
Levoči. Poštová známka, na ktorej je 
zobrazený detail Madony s dieťaťom, 
má rozmery 44,4 krát 54,4 mm vráta-
ne perforácie. Po stranách sú vyper-
forované sochy svätcov, ktoré majú 
šírku 22,2 mm. 
• PALÁC Lubomirských z roku 
1642 na hrade Ľubovňa čaká sťaho-
vanie, pretože Ľubovnianske múze-
um začne s jeho rozsiahlou obno-
vou. Cieľom je prinavrátiť objektu 
pôvodnú palácovú podobu. Okrem 
toho vznikne v paláci nová expozícia 
venovaná šľachtickým rodom, ktoré 
vlastnili hrad Ľubovňa od roku 1593 
do roku 1944.
• NAJÚSPEŠNEJŠIE podnikateľky 
a manažérky v slovenskom biznise sa 
stretli minulý piatok a v sobotu na vý-
ročnom podujatí a slávnostnom gala 
večere magazínu Forbes Slovensko 
v priestoroch historického Grandho-
tela Praha v Tatranskej Lomnici. Pre 
hostí bol pripravený pestrý program 
a sprievodné aktivity. 
• V  SObOTU 4. novembra zavíta 
na Štrbské Pleso najúspešnejší čes-
ký spevák Karel Gott. Na koncerte 
v  Grand Hotel Kempisnki vystúpi 
spolu s Jitkou Zelenkovou.  (ppš)
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Sociálne služby pred očami verejnosti
Minulý týždeň vo štvrtok 

sa v Centre sociálnych slu-
žieb na Komenského ulici 
v  Poprade konal po prvý-
krát v  jeho histórii Deň 
otvorených dverí s  boha-
tým programom, ktorého 
sa zúčastnili členovia všet-
kých popradských denných 
centier a príbuzní tunajších 
klientov.

„Pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším sme sa rozhodli 
po prvýkrát otvoriť brány náš-
ho Centra sociálnych služieb. 

Mali sme na to tri dôvody. 
Chceli sme pozitívne ovplyv-
niť verejnú mienku smerom 
k  sociálnym zariadeniam, 
informovať potenciálnych 
klientov o  podmienkach po-
skytovania sociálnych slu-
žieb v  našich zariadeniach 
a  v  neposlednom rade sme 
chceli sprístupniť priestory aj 
rodinným príslušníkom, aby 
videli, v  akých podmienkach 
sociálnu službu poskytujeme 
ich blízkym. Často sa nám stá-
va, že k nám chodia klienti už 

v krízovej situácii, ale je ťažké 
im vyhovieť, nakoľko máme 
žiadateľov v poradovníku a aj 
v  súčasnosti máme približne 
sto čakateľov. Kapacitne sme 
stále vyťažení. Aj preto je lep-
šie požiadať o umiestnenie čo 
najskôr. Vzhľadom na veľký 
dopyt po našich službách bude 
zrejme potrebné premýšľať už 
aj nad vytvorením ďalšieho 
sociálneho zariadenia, pretože 
zákon neumožňuje rozširovať 
zariadenia veľkokapacitne, ale 
iba zriaďovať nové zariadenia 

do 40 klientov,“ objasnil účel 
podujatia riaditeľ CSS Poprad 
Jozef Košický a dodal: „Vzhľa-
dom na to, že aj rodinní prís-

lušníci prejavili záujem o toto 
podujatie, plánujeme ho do 
budúcna rozšíriť aj smerom 
k širšej verejnosti.“  (mav)

Vo štvrtok večer odznel v  Dome 
kultúry posledný koncert XXXV. 
ročníka Popradskej hudobnej jese-
ne. Patril hudobnému skladateľovi, 
národnému umelcovi Milanovi No-
vákovi, ktorý už roky žije v Popra-
de, a  jeho 90-ročnému jubileu. Do 
Popradu sa prisťahoval z bratislavy.

Aj tento ročník PHJ bol jubilej-
ný a pozostával z  5-tich koncertov. 
Program posledného koncertu PHJ 
tvorili vystúpenia žiakov ZUŠ Štefá-
nikova a súboru Ad Libitum. Mária 
Jalovičiarová z  oddelenia kultúry 
MsÚ uviedla: „Sme veľmi radi, že 
máme medzi sebou pána Nováka 
a  že nám bude aj naďalej venovať 
svoju priazeň.“ Milan Novák učil 
deti v Poprade, aby mali radi hudbu 
(na foto dole Popradský detský zbor, 
s ktorým ešte pod vedením dirigenta 
Jozefa Búdu roky spolupracoval). 

Počas svojej skladateľskej kariéry 
skomponoval skladby klasickej a fil-
movej hudby (Kapitán Dabač, Šťastie 
príde v nedeľu....), opery aj operety.

Milan Novák dodnes čerpá inšpi-
ráciu z  každodenného života. Naj-
viac je pyšný na svoje 4 deti, ktoré 
sú vynikajúcimi muzikantmi, podľa 
jeho slov - aspoň niečo od Nováka, 
čo má hlavu a pätu. Má aj 6 vnúčat 
a 4 pravnúčatá. „Ani neviem, ako sa 

to stalo, že som sa pri mojom spôsobe 
života dožil 90-tky.“ 

Keď hrajú na pódiu jeho skladby, 
je dojatý a  vždy má slzy na krajíč-
ku. Povedal: „Hudba je dobrá a zlá. 
Niektorí delia hudbu na ľahkú, ťažkú, 
poloťažkú, najťažšiu, nezrozumiteľ-
nú. Mladí ľudia sú dnes jednostranne 
vedení, vďaka televízii, ktorá objavu-
je toľko hudobných géniov, že si pri-
padám veľmi maličký. Ale nezávidím 
im, sláva je pekná vec a ja som si svoje 
užil, už sa len dívam a čudujem.“ 

Súbor Ad Libitum zahral jeho 
skladby. Sú to  absolventi Univer-
zity Ferenca Liszta v  Budapešti, a 
okrem iných diel majú v  repertoári 
aj diela Milana Nováka. Poznajú sa 
veľmi dlho a  nevynechajú žiadnu 
príležitosť, prísť do Popradu a  po-
zdraviť ho.   (kpa)

PHJ sa skončila poctou Milanovi Novákovi

V  Tatranskej galérii bol minulý 
štvrtok „Večer pre všetkých“ v rám-
ci projektu Integrácia umením. 
Projekt je určený pre ľudí zo soci-
álne znevýhodneného prostredia, 
zdravotne znevýhodnených, aj pre 
širokú verejnosť.

Od 9. do 30. októbra 2017 prebie-
hali v TG workshopy a tvorivé dielne 
zamerané na rôzne umelecké techni-
ky - šperk, maľba, kresba, umelecké 
kováčstvo, plstenie, batika - pod ve-
dením odborných lektorov. Štvrtkový 
program bol spojený s  benefičnou 
aukciou detských diel a výstavou prác 
z  workshopov. Súčasťou programu 

bol aj koncert mladých talentov  - 
klaviristky Natálie Cimermanovej 
a  klaviristky a  speváčky Gabriely 
Kiovskej. Študentky zo SSŠ Biela 
voda Kežmarok predviedli módnu 
prehliadku s  nápaditými modelmi 
z vlastnej dielne (na foto kolekcia „Je 
po žatve“). Výťažok z aukcie bol ve-
novaný práve týmto nádejným mód-
nym návrhárkam.

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková 
povedala: „Projekt sme robili s  veľ-
kou radosťou a  pre celý náš kolektív 
to bolo veľkým obohatením. Ľudia zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 
aj ľudia postihnutí sú tak vnútorne 

čistí a  zaujímaví, že sa 
máme čo od nich učiť 
a  oplatí sa to pre nich 
robiť. U nich vidíte pria-
my výsledok a  hlavne 
vďačnosť. Na Slovensku 
berieme vysoké granty 
na bezbariérovosť, ale 
tie hlavné bariéry sú 
v  nás. Aj tento projekt 
mal význam a účel, aby 
sme odstránili bariéry 
medzi nami.“    (kpa)

Všetci sme si rovní

Skupina Fragile, ktorá sa venuje nielen interpretácii známych rock-pop-jazz 
hitov v zaujímavých à capella aranžmánoch - teda len spevu bez hudobných 
nástrojov, ale ich repertoár tvoria aj gospely a známe ľudové piesne, vystúpi-
la minulý týždeň v popradskom Dome kultúry. Formácia funguje pod vede-
ním dirigenta a producenta Braňa Kostku a tvoria ju známi umelci. Publiku 
v Poprade zaspievala množstvo známych hitov, medzi ktorými nechýbali ani 
pieseň Po schodoch od Richarda Müllera či Lady Karneval od Karla Gotta.
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Magická jeseň v  Podtatranskej knižnici

ne prenájom nehnuteľnosti
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad 
zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 24,72 €/
rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 8. 11. 2017 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 
052/716 72 93.     PP-106

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

Poznáme novú kráľovnú čitateľov

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2 ktoré sa nachádzajú

v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na Štefánikovej ulici v Poprade. 
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Predmet nájmu na základe súťaže: 
Nebytové priestory o celkovej výmere 70,96 m2, nachádzajúce sa v budove Zimný 
štadión, súp. č. 890, or.č. 46, postavenej na pozemku parc. č.268 KN-C v katastrál-
nom území Spišská Sobota, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníc-
tve vyhlasovateľa súťaže. 
Účel nájmu: zriadenie predajne športového tovaru 
Minimálne ročné nájomné: 1 774,- € 
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užíva-
ním nebytových priestorov (prevádzkové náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6.11.2017 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť sú-
ťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť. Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.
poprad.sk Bližšie informácie: rene.soltes@msupoprad.sk, Ing. René Šoltés, tel. 
052/7721405, 0910890265,      PP-108

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

Týždeň s mestskou políciou
• V  UTOROK 24. októbra popo-
ludní sa dostavil na pracovisko MsP 
Poprad občan, ktorý odovzdal náj-
dený mobilný telefón. Nájdený tele-
fón prevzal pracovník stálej služby a 
uložil ho v priestoroch MsP Poprad, 
kde bude až do doby, kým si ho ne-
prevezme majiteľ, ktorý však musí 
dôveryhodne preukázať vlastnícky 
vzťah k nájdenej veci.• VO ŠTVRTOK 26. októbra ráno 
bola hliadka MsP Poprad vyslaná do 
predajne potravín na Ulici Pavlovo-
vej, kde obsluha prevádzky zadržala 
osobu pri krádeži tovaru. Overením 
totožnosti bolo zistené, že priestup-
ku sa dopustil 15-ročný Poprad-

čan. Za uvedený skutok mu bola na 
mieste uložená bloková pokuta vo 
výške 10 eur.• V TEN istý deň večer hliadka MsP 
Poprad preverila oznámenie ohľa-
dom muža, ktorý mal fyzicky napá-
dať iné osoby na Ulici Francisciho. 
Na mieste bol zistený podozrivý muž, 
ktorý mal údajne napadnúť 41-ročnú 
ženu z Matejoviec a 56-ročného muža 
z Vikartoviec. Podozrivý 37-ročný 
muž z Popradu bol predvedený na 
MsP a vykonanou dychovou skúškou 
bola u neho zistená prítomnosť alko-
holu s výsledkom 1,03 mg/l. Poško-
dené osoby boli poučené o možnosti 
podania oznámenia.  (msp)

Policajné správy• Z PREČINU ohrozenia 
pod vplyvom návykovej 
látky obvinili popradskí 
dopravní policajti 41-roč-
ného muža z Jánoviec. Ob-
vinený muž jazdil v ponde-
lok v  noci autom po obci 
Spišský Štvrtok. Od benzí-
nového čerpadla jazdil bez 
predpísaného osvetlenia 
vozidla. Hodinu po polno-
ci si auto všimla policajná 
hliadka z Levoče a zastavi-
la ho. Pri kontrole policajti 
zistili, že vodič nikdy ne-
bol držiteľom vodičského 
oprávnenia. Podrobili ho aj 

dychovej skúške na alkohol 
a jej výsledok bol pozitívny. 
Po vznesení obvinenia bol 
muž umiestnený do cely 
policajného zaistenia a  stí-
haný je v tzv. super rýchlom 
konaní.• POPRADSKÝ vyšetro-
vateľ vzniesol minulý týž-
deň obvinenie pre zločin 
krádeže v  štádiu pokusu 
voči 15-ročnému chlapco-
vi z Matejoviec. Obvinený 
chlapec prišiel v  pondelok 
na večernú svätú omšu do 

rímskokatolíckeho Kostola 
sv. Štefana Kráľa v Matejov-
ciach. Keď sa omša skon-
čila, ukryl sa v priestoroch 
kostola. Po tom, čo kostol 
uzamkli, presunul sa k  bo-
hostánku na hlavnom ol-
tári, odkiaľ chcel ukradnúť 
sakrálne predmety. Na ten-
to účel si so sebou priniesol 
kovový dózický kľúč, avšak 
pri krádeži ho vyrušil spus-
tený alarm. Po príchode fa-
rára do kostola bol mladík 
nájdený v priestoroch chó-
rusu kostola. Škoda nebola 
spôsobená žiadna.  (krp)

Miestny odbor Matice slovenskej v Popra-
de pripravil podujatie pripomínajúce Jesen-
né zvyky a tradície na Slovensku. Dozvedieť 
o nich sa dalo minulý piatok v Podtatranskej 
knižnici na Západe.

V  programe bolo pásmo slova a  hudby - 
poézia jesene, spevácke skupiny - Tatranské 
jaščurky, Slovenka, program doplnila svojou 
tvorbou ikebán aranžérka Andrea.

Členka miestneho odboru MS v  Poprade 
Ľudmila  Hrehorčáková uviedla: „Naši praro-
dičia žili skromnejšie a vo veľmi úzkom spojení 
s prírodou. Jeseň, to je zber úrody, vinobranie, 
potešenie zo všetkých plodov ich práce. Bežná 
slovenská rodina sa hlavne tešila z  toho, čo jej 

príroda nadelila. Príjemnou súčasťou jesenných 
tradícií boli hody. Každá dedina mala svojho 
patróna, ktorému boli hody zasvätené.“     

Množstvo zvykov našich predkov súviselo 
s jedlom a jeho prípravou, so zberom plodov, 
ktoré si dopestovali alebo, ktoré našli v lese. 
Typické a  tradičné boli zabíjačky, ich výsled-
kom boli aj zásoby na zimu. Neodmysliteľnou 
súčasťou niektorých domácností boli páračky, 
pri ktorých si dievčatá na vydaj chystali periny 
z peria a to hlavne v čase, keď už bolo z poľa 
všetko pozbierané. Počas jesenných večerov 
sa kolovrátkom priadli nite a tkalo plátno. Po-
tom prišla Pamiatka zosnulých - vychádzajúca 
najprv z pohanských zvykov, neskôr z kresťan-
ských - uctenie mŕtvych, ktorí patrili k  rodu, 
ku kmeňu, k rodine. 

Vedúca odboru školstva Edita Pilarová pove-
dala: „Stojí za to vrátiť do dnešného života aj to, 
čo patrí do našej histórie. MS začala jesennými 
tradíciami, ale chce pokračovať aj zimnými, jar-
nými a letnými. Školy v knižnici pripravili vý-
zdoby, ktoré robia každú jeseň. Ozvláštnili tak jej 
priestory. Teraz sú farebné, ako je farebná jeseň. 
Bude dobre, ak to budú vidieť aj dospelí, ktorí si 
to už nepamätajú, alebo aby tieto zvyky spoznali 
a učili ich aj svoje deti a vnúčatá.“  (kpa)

Podtatranská knižnica aj 
tento rok pátrala po Kráľo-
vi čitateľov, a  to 
minulý týždeň 
v  stredu počas 
v e d o m o s t n e j 
súťaže s  rovna-
kým názvom. 
Svoje vedomosti 
a  zručnosti si 
v nej zmerali žia-
ci šiesteho roční-
ka základných 
škôl v Poprade.

Na správny 
priebeh súťaže dozerala 
trojčlenná porota v  zlože-
ní - Ľuda Szabová, Anna 
Rabatinová a  Eva Šeligová. 
Čestným hosťom bola mi-
nuloročná víťazka súťaže 
Terézia Hrebeňárová, žiačka 
8-ročného gymnázia Domi-
nika Tatarku.

Pre súťažiacich bolo pri-
pravených šesť úloh, ktoré 
postupne preverili ich krea-

tivitu, výrečnosť, vedomosti 
a zručnosti. Víťazkou sa stala 

Simona Bezáková 
(na foto) zo ZŠ 
s  MŠ Vagonárska 
s  počtom bodov 
64. Kráľovskú ko-
runu a plášť novej 
Kráľovnej čita-
teľov odovzdala 
teraz už bývala 
kráľovná Terézia 
Hrebeňárová.

Víťazku teraz 
čakajú okrem 

slávy a  bezplatného členstva 
v knižnici na ďalší rok aj po-
vinnosti. Bude sa zúčastňovať 
na súťažiach, besedách s  au-
tormi a ilustrátormi detských 
kníh a  iných podujatiach, 
ktoré sa budú konať v  kniž-
nici, okrem toho bude mať 
možnosť rozprávať sa so svo-
jimi rovesníkmi o literatúre a 
môže podávať návrhy na ná-
kup kníh do knižnice.   (lur)

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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Vo štvrtok 2. novembra - Ekolekáreň OC Fo-
rum, v piatok 3. novembra - Avena, v sobotu 4. 
novembra - Adus, v nedeľu 5. novembra - 
Dr. Max - OC Max, v pondelok 6. novembra 
- Primula a v utorok 7. novembra - Victoria.
Ekolekáreň: OC Forum, Nám. sv. Egídia, Avena: 

Karpatská 11, Adus: Poliklinika Adus, Mnoheľova 
2, Dr. Max: OC Max, Dlhé hony 1, Primula: Dosto-

jevského 12, Victoria: Drevárska ul. Lekárne 
s pohotovostnou službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas 

sobôt, nedieľ a  sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Čaká vás 
veľká zme-

na - môže to byť prírastok alebo 
požiadanie o ruku.

Dajte si 
záležať na 

svojej práci, pretože ju bude nie-
kto kontrolovať.

Ne p re n á -
šajte svoje 

starosti na iných. Aj tak sa s nimi 
musíte vysporiadať sami.

U r o b í t e 
s p r á v n e 

rozhodnutie, ktorým na dlhú 
dobu ovplyvníte svoj ďalší život.

Držíte všet-
ko pevne v 

rukách a to vám prinesie veľmi 
dobré výsledky, najmä v práci.

Čaká vás 
nejaká dô-

ležitá rodinná udalosť. Prinesie 
vám veľkú zmenu.

Pocítite prí-
lev peňazí. 

Užite si ich - to bude pre vás naj-
väčšia hodnota.

Niečo vám 
prinesie veľ-

kú radosť. Rodina, ale aj niekto 
neznámy, vám prejaví lásku.

Momentál-
ne sa ne-

púšťajte do nového podnikania. 
Vhodnejší čas bude na jar.

Nasledujúci 
mesiac vám 

prinesie zmeny v profesijnom za-
meraní. Budú pre vás prospešné.

U p r a v t e 
svoju živo-

tosprávu, inak sa vám zhorší váš 
zdravotný stav.

B u d e t e 
hýriť dob-

rými nápadmi, vďaka ktorým si 
finančné polepšíte.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V piatok 27. októbra 2017
v Matejovciach s

V piatok 27. októbra 2017
vo Veľkej s

V piatok 27. októbra 2017
v Strážach s

V utorok 31. októbra 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok  2. novembra 2017
o 12. hod. vo Veľkej so

Annou Mišanekovou,
90-ročnou

Teréziou Mirossayovou,
74-ročnou

Petrom Procházkom,
52-ročným

Margitou Smižanskou,
90-ročnou

Zuzanou Šustrovou,
96-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

„Miluj s mierou, spoznáš lásku bez miery.“    William Shakespeare
povedali Slávni

Dnes 2. novembra je Pamiatka zosnulých, zajtra 3. novembra 
má meniny Hubert, v sobotu 4. novembra Karol, v nedeľu 5. no-
vembra Imrich, v  pondelok 6. novembra Renáta a v  utorok 7. 
novembra René.

BlaHoŽeláme k meninám

V  piatok 27. októbra sa 
v ZŠ s  MŠ Dostojevského 
v  Poprade konal Hallowe-
en. Zúčastnili sa ho žiaci 
piateho ročníka.

V  programe nechýbalo 
vyrezávanie tekvíc, príprava 
masiek, jesenné dekorácie 
- čaro jesene. Každá aktivi-
ta bola vyhodnotená a žiaci 
boli za svoju kreativitu od-
menení. Nasledovalo krát-
ke divadielko v  anglickom 
jazyku o  typických zvykoch 
a  tradíciách Halloweenu 
v  Anglicku. Žiaci mali mož-
nosť ochutnať žabí sliz a drink 
grófa Draculu. Zábavné bolo 
aj obliekanie kostlivcov. Na 
záver si žiaci otestovali vedo-
mosti v kvíze o Hallloweene, 
kde ich za správnu odpo-
veď čakala sladká odmena 

a  zlatým klincom programu 
bola tancovačka na hallowe-
enskej party.    (zhr, mvi)

Dali ste nám vedieť Halloween na Dostojevského

Predposlednú ok-
tóbrovú sobotu prijal 
viceprimátor mesta 
Igor Wzoš v  obradnej 
sieni mestského úradu 
tých Popradčanov, kto-
rí slávili svoje životné 
jubileum v mesiaci ok-
tóber. V  tento mesiac 
oslávili 90 rokov Na-
dežda Janovská a Mar-
gita Šilonová, 85 rokov 
Helena Janová, 80 ro-
kov Lýdia Bendíková, 
Elena Kapusňáková, 
Michal Dunajský, Milan 
Hyben, 75 rokov  Anna Fú-
seková, Margaréta Mačuro-
vá, Alžbeta Slivková, Marta 
Števčeková, Irena Žigmon-
dová, Štefan Čelinák, Mi-

chal Knap, 70 rokov Oľga 
Ďurčová, Ružena Hronki-
nová, Oľga Kanovitsová, 
Ružena Kubalcová, Jolana 
Legutká, Mária Pitková-Kes-
terová, Magdaléna Pokorná 

a Michal Kupčo. Prijatia 
sa zúčastnila aj 80 ročná 
Anna Pavličková, ktorá 
svoje okrúhle narodeniny 
oslavovala už v  septem-
bri.   FOTO - Silvia Šifrová

7. októbra 2017 - Jana Skokanová a  Ľubomír Siman, Michaela 
Regecová a Lukáš Skokan, Monika Kačmareková a Martin Gallo, 
Michaela Štefeňaková a Daniel Stein, 14. októbra 2017 - Kristína 
Petrenková a Lukáš Slivovský.

manŽelStvo uZavreli

Klub Popradčanov s hlbokým 
zármutkom prijal správu o 
úmrtí nášho dlhoročného čle-
na rady Klubu Popradčanov, 
pána Ľubomíra Grigera. Touto cestou 
chceme vyjadriť vďaku za jeho dlho-
ročnú spoluprácu a priateľstvo, ktoré 
prinášal so sebou na zasadnutia rady. 

Česť jeho pamiatke!
Júlia Watter Domaratzká, predsedníčka KP

Prilákať do Tatier aj turis-
tov zo vzdialenejších krajín, a 
to nielen počas zimnej sezó-
ny vďaka atraktívnemu des-
tinačnému produktu. Taký 
je cieľ oblastných organizácií 
cestovného ruchu vo Vyso-
kých Tatrách a na Liptove, 
ktoré sa spojili a do nadchá-
dzajúcej zimnej sezóny vstu-
pujú so spoločnou destinač-
nou obchodnou centrálou 
Enjoy Tatras, ktorej úlohou 

bude zastupovať regióny Lip-
tov a Vysoké Tatry na nových 
trhoch a aktívne vyhľadávať 
nové možnosti spolupráce 
práve s tými, pri ktorých je 
potrebné letecké spojenie. 
Zamerať sa chce aj na už 
existujúce lety, ktoré poprad-
ské letisko ponúka, a to me-
dzi  Popradom  a Londýnom, 
a charterový let z Rigy, ktorý 
spája Tatry s Pobaltím počas 
zimnej sezóny.  (ppp)

Chcú prilákať viac turistov do Tatier

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: 
noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné 
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inZercia

Kultúrny kalendár
na november 2017

VÝSTAVY
Elektráreň TG
Celý november
Pieseň duše
ruská realistická maľba zo zbier-
ky Galérie výtvarného umenia 
v Ostrave
(Peredvižnici: Ajvazovskij, Re-
pin, Serov, Šiškin,Vinogradov...)
unikátna rozsiahla výstava sku-
piny ruských výtvarníkov 19. st. 
po prvýkrát na Slovensku.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
vynovená stála expozícia diel zo 
zbierkového fondu Tatranskej 
galérie predstavuje to najlepšie 
z tvorby takmer 80-tich autorov.

ART KLUb  Tatranskej galérie
Do 26. novembra 2017
Robert VANO - MEMORIES
výstavný cyklus je zostavený zo 
73 farebných fotografií. Tie tvo-
ria časť autorovej tvorby, ktorá 
bola po prvý raz predstavená až 
v roku 2016 pri príležitosti vyda-
nia knižnej publikácie MEMO-
RIES.

VILA FLÓRA STARÝ SMOKO-
VEC
Do 12. novembra
Jirko ČEPIL - Sny v dreve
výstava fotografií a  objektov in-
špirovaných vzťahom k  prírode 
a krajine podtatranského regiónu.
Stála expozícia
Tatry v  umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie

CYKLUS ODbORNÝCH 
PREDNÁŠOK Z DEJÍN UME-
NIA A KULTÚRY SPIŠA
7. november 2017 o 17. hod. - Go-
tické umenie Spiša okolo roku 1500 
a Majster z  Okoličného, predná-
šajúci - Dr. Dušan Buran, riaditeľ 
zbierky starého umenia SNG

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
12. november 2017 od 14. do 16. 
hod. - Jesenné tvorivé dielne

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k 
aktuálnym výstavám a  vynove-
nej stálej expozícii

Viac na www.tatragaleria.sk

Od 8. novembra
Krajinárske motívy - František 
Žoldák
8. novembra o 17. hod. - vernisáž 
výstavy

Celý november
S knihou ma baví svet - 3. ročník
výstava výtvarných prác žiakov 
základných škôl.

Oddelenie umenia Sp. Sobota
Do 10. novembra
Jesenná výstava
výstava absolventských prác žia-
kov výtvarného odboru ZUŠ Šte-
fánikova ul.
8. novembra o 9. hod. - Živé kni-
hy 
14. novembra o 14. hod. - Pred-
nes seniorov

Z  dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v  Po-
prade v novembri zatvorené. Otvorená bude len expozícia  v Spišskej 
Sobote utorok až piatok od 9. do 17. hod., v sobotu a v nedeľu od 13. do 
17. hod. a v pondelok je múzeum zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť 
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka - na OÚ v Gánovciach.

Celý november
FRAGMENTÁRIUM
Výstava výtvarných prác Gabriely Rothovej.
Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 15. hod., 
streda od 8. do 12. a od 13. do 16.30 hod., piatok od 8. do 13. hod.

Stála expozícia
výstava malieb kytíc, anjelov, krajinných zátiší, starých pamiatok archi-
tektúry Popradu a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

GALÉRIA IGORA PANČUKA
Ul. 1. mája 234/6, Poprad

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad        www.muzeumpp.eu

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

• Predám tatranský 
obklad 2,9 €/m2, leš-
tený, zrubový - polo-
guľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám záhradku 
so záhradnou chatkou 
na Západe 2. Inf. č. t.: 
0915 287 566.  29/17-P
• Predám ešte nepoužitý ke-
ramický sud cca 60-litrový na 
nakladanie kapusty. Inf. č. t.: 
0904 569 578.  30/17-P
• Predám písací stôl s  ry-
sovacou doskou a  sedaciu 
súpravu zn. Harfa, rozťaho-
vacia. Lacno. Inf. č. t.: 0904 
569 578.   31/17-P
• Predám obrábanú záhradu 
400 m2 pri Pebeku v Matejov-
ciach za 800 € s malou chat-
kou. Inf.: č. t. 0902 095  288, 
052/772 38 01.  33/17-P
• Predám Toyotou Ya-
ris diesel, 1.4D, r. v. 2009, 

4-dverová, čierna farba, po 
výmene rozvodov a spojky, 
cena dohodou. Inf.: č. t. 0915 
917 147.   34/17-P
• JÁN PLAČEK, učiteľ hud-
by na dôchodku stále hráva 
na svadbách, narodeninách 
a  iných akciách vo dvojici 
s  harmonikárom. Doprava 
vlastná. Inf.: č. t. 0902 519 954, 
052/776 76 33.  73/17-R   
• Hľadám prácu v  Poprade 
na 4 až 6 hodín dopoludnia 
v  oblasti administratívy, ob-
chodu, prípadne služieb. Inf.: 
č. t. 0903 607 733.  75/17-R
• Hľadáme distribútorov 
letákov v  meste Poprad a 
na sídlisku Západ. Inf.: č. t. 
0911 623 572 alebo poprad@
redpost.sk  83/17-R
• Hľadáte prácu zaujíma-
vú v stabilnej spoločnosti 
s výhodnými platovými 
podmienkami? Ponúkame 
prácu na pozíciu predajca 
KNIŽKOVHO HOTDOGU 
v OC Fórum Poprad. Práca 

je vhodná aj pre brigádni-
kov. Žiadosti posielajte na 
adresu: Mäsovýroba Štefan 
Knižka, s.r.o., Mierové nám. 
399, 05916 Hranovnica, ale-
bo emailom na: neupauer.b@
stefanknizka.sk  87/17-R
• RENAULT POPRAD prij-
me na zastupovanie upratovač-
ku v termíne od 15. decembra 
2017 do 31. januára 2018. Inf.: 
č. t. 0905 316 883 alebo priamo 
v autosalóne.  90/17-R
• Dám do prenájmu kom-
plet zariadený 1-izb. byt s bal-
kónom v Poprade na sídl. Juh 
III, cena 330 €/l mesiac. Inf.: 
č. t. 0918 694 121.  92/17-R 
• Dám do prenájmu 
v  Poprade na sídl. Zá-
pad 1-izb. plne zariadený 
byt s  balkónom. Inf.: č. t. 
0905 383 132.  93/17-R
• Za odvoz z  chatovej ob-
lasti v Gánovciach daru-
jem čierne uhlie a  malý 
starší mrazák. Inf.: č. t. 
0905 383 132.  94/17-R

Mestský úrad Poprad, 
odbor sociálny vyslovuje 
úprimné poďakovanie všetkým sponzo-
rom podujatia Tretí vek sa zabáva, ktoré 
sa konalo pri príležitosti „Mesiaca úcty k 
starším“  v stredu 18. októbra 2017:  

Kúpele Bardejov, Sintra s.r.o., Baliarne ob-
chodu Poprad, a.s., Boom Snacks Slovakia, 
s.r.o., Cukráreň Dlukor - Martina Dlubáčová, 
Cukráreň JaR - Helena Jacková, PEKÁREŇ 
Hôrka s.r.o., Poľský obchod, Lunys s.r.o., aka-
demický maliar PANČUK, Popradská ener-
getická spoločnosť, Brantner Poprad, Vik-
tor - distribúcia kvetov, Mäsovýroba Štefan 
Knižka, s.r.o., Tatravea fine bottles, Unizdrav, 
s.r.o., Milk Agro spol. s r.o., ARTE studio, 
s.r.o., Chocolate and gifts, Poprad, Lekáreň 
Corrib, Lekáreň Zlatý had Lekáreň Primula, 
Očná optika Iris, Optica Focus, Očná klinika 
Veselý, Heineken - Michal Chudík, Diskon-

to Poprad, Reštaurácia 
Haliganda, Cafe - Restau-

rant Zvonica, TOL, spol s r.o., Kníhkupectvo 
Christiania, Cyprianus Natur s.r.o, Pulzar 
s.r.o., OLIA Oľga Končálová, ELEKTRO-
MONT Monika Marcinková, Farby - laky 
Branislav Šiffel, Sklenárstvo Ján Kočiš, YVES 
ROCHER Poprad, CRAZY Darčeky, DAI-
VIN Obuv - Kožušiny, ESPÉ bižutéria s.r.o., 
FERTEX - Žofia Ferková, Kníhkupectvo 
Panta-Rei, Foto - kino Ján Palčo, Móda plus 
- Majerová Gabriela, Kvetinárstvo Brtáňová, 
ELEVEN 11 Róbert Javorský, Záhradkárske 
potreby-Košický, Nemocnica Poprad, JM Po-
ľovníctvo-Marek Kovalčík, Poľovnícke potre-
by -Garaj, JN Optik Ján Nezbeda.

Zároveň ďakujeme študentom Súkromnej 
strednej odbornej školy v Poprade - Veľkej 
za profesionálnu obsluhu pod vedením maj-
strov odborného praktického výcviku.  (soc)

Poďakovanie

2. a 3. november o 19. hod.
THOR: RAGNAROK
USA, dobrodružný / akčný / fan-
tasy / sci-fi, titulky, MP12 V naj-
novšom príbehu Marvel Studios 
je Thor uväznený na opačnom 
konci vesmíru.   Vstupné: 5€

3. november o  10. hod., 4. a 5. 
november o 16. hod.
PRÍŠERÁKOVCI 
DE / UK, animovaný / rodinný /
komédia, 96 min., dabing, MP7  
Zlá Baba Yaga premení na prí-
kaz grófa Draculu obyčajnú ro-
dinu Wishbonovcov na príšery.   
Vstupné: 4€/ 3,50€ deti

4. november o 19. hod.
MEČIAR
SK / CZ, dokumentárny, 89 min., 

KINO TATRAN slovenská verzia, MP15
Vstupné: 4€

5. november o 19. hod.
VÁbENIE VÝŠOK
SK, dokumentárny,105 min., slo-
venská verzia, MP12, FK
P. Barabáš mapuje vývoj sloven-
ského himalájskeho dobrodruž-
stva od jeho počiatkov až po 
prelomové udalosti na Mount 
Evereste. 
Vstupné: 4€/ 2€ s preukazom FK

6. november o 19. hod.
bRAZIL - PROJEKT 100
UK, dráma / fantasy / sci-fi, 131 
min., titulky, MP15, FK
Úradník, žijúci „niekde v 20.sto-
ročí“, ktorý chce napraviť úradnú 
chybu, avšak sám sa stane nepria-
teľom štátu.
Vstupné: 4€ / 2€ s preukazom FK

Program kina
cinemaX poprad
Od 2. novembra do 8. novembra
Spievankovo a  Kráľovná Har-
mónia: o  13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Príšerákovci 
2D - o  15.30 hod., Thor: Rag-
narok 3D: o  17.50 hod., Thor: 
Ragnarok 2D: o  15.40 hod. a 
o 20.40 hod., Detské kino - Veľ-
ká oriešková lúpež: o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Jigsaw: 
o  18.30 hod., Všetko najhoršie 
2D: o 20.50 hod., Earth: Deň na 
zázračnej planéte 2D: o  15.20 
hod., bajkeri: o 13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend) a o 17.40 hod., 
Artmax filmy - Španielska krá-
ľovná: o  19.50 hod. (hrá sa len 
7.11.), Geostorm 2D: o  19.50 
hod. (nehrá sa 7.11.). Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)
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Cestári zo Slovenskej sprá-
vy a údržby ciest Prešovské-
ho samosprávneho kraja, 
oblasti Poprad boli zo sobo-
ty 28. na nedeľu 29. októbra 
v plnom nasadení.

Prišlo prvé sneženie a navy-
še zúril aj silný vietor. Riaditeľ 
oblasti Marián Barilla uvie-
dol: „Na viacerých úsekoch 
ciest v sobotu popadali stro-
my - medzi Štrbským Plesom 
a Vyšnými Hágmi, Š. Plesom 
a Podbanským a Šuňavou a 
L. Tepličkou, ktoré sme spolu s 
hasičmi odstraňovali. Pluhovali 
a posypovali sme cesty, najmä v 
oblasti Vysokých Tatier. V noci 
z nedele na pondelok už snežilo 
v celom regióne, opäť najinten-
zívnejšie vo V. Tatrách. Všetci 
cestári pracovali počas celej 
noci nepretržite. V pondelok 
boli všetky cesty zjazdné, no 
upozorňujem, že na niektorých 
úsekoch vo vyšších polohách sa 
nachádza ujazdená vrstva sne-
hu v hrúbke 2-5 cm.“ Zimná 
služba je teda v plnom nasa-
dení, no ako podotkol riaditeľ, 
vlani zasahovali prvýkrát už 4., 
predvlani 15. októbra. Apelo-
val aj na vodičov, aby vymenili 
letné za zimné pneumatiky.

V Poprade Správa mest-
ských komunikácií v nedeľu 
od 16.30 hod. robila obhliad-
ky a kontroly úsekov kvôli 
nárazovému vetru a avizova-
nému sneženiu. Od 20. hod. 
vyšlo do ulíc 5 mechanizmov 
na pluhovanie a posypovanie 
mestských komunikácií. Za 
noc vysypali 22 ton posypo-
vej soli. „V pondelok ráno sme 
následne dočisťovali chodníky, 
mosty, lávky a medziblokové 
komunikácie, kde sme sa v 
noci nedostali pre zaparkova-
né vozidlá,“ povedal riaditeľ 
SMK Peter Fabian.  (mar)

Snežilo a fúkalo

Žiaci Bubli-bubli školy pre-
nikajú do tajomstiev má-
gie skrotenia mydlových 
bubliniek. Predstavenie 
Dobrodružstvo Mydlinky a 
Bublika v Bublilande bude 
v Poprade 5. novembra o 
10. hod. v divadelnej sále 
Domu kultúry. Vstupné: 3 €

• VO VÝSTAVNEJ sieni 
Barónka v Kežmarku bude 
od 6. do 29. novembra otvo-
rená výstava malieb Výtvarný 
salón Klubu popradských vý-
tvarníkov. Vystrieda výstavu 
z tvorby Klubu kežmarských 

výtvarníkov pod názvom Z 
našich ateliérov, na ktorej 
vystavovalo svoje maľby, tex-
tílie, kombinované techniky a 
plastiky z posledných rokov 
18 autorov. Boli medzi nimi 
aj Popradčania Lenka Honča-
rová, Rudolf Rabatin a Fran-
tišek Žoldák. Vystavené boli 

i ľudové plastiky nedávno zo-
snulého Miloša Semančíka. 
Výstavná sieň Barónka je 
otvorená v pondelok až pia-
tok od 9. do 12. a od 13. do 
17. hod. • V PODTATRANSKEJ 
knižnici na sídlisku Západ 
v Poprade sa 8. novembra o 

17. hod. uskutoční vernisáž 
výstavy Františka Žoldáka 
Krajinárske motívy. Potrvá 
až do 5. januára 2018. Sprí-
stupnená je v pondelok, uto-
rok, štvrtok a piatok od 8. do 
18.30 hod., v stredu od 13. do 
18.30 hod. a v sobotu od 8. 
do 12. hod.  (ppp)

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

Atletická dráha na Jarnej má novú tvár

Rozdávali reflexné prvky
V súvislosti s nárastom intenzity 

premávky na pozemných komuni-
káciách počas dní Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých a 
s cieľom zabezpečiť maximálnu 
bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky, Mestská polícia Poprad 
opätovne zaradila medzi svoje pre-
ventívne akcie aj rozdávanie reflex-
ných prvkov.

V nedeľu 29. októbra tieto reflex-
né prvky mestskí policajti rozdávali 
občanom pred Kostolom sv. Juraja 
v Spišskej Sobote, Chrámom sväté-
ho Petra a Pavla na Ulici Ústecko-
-orlickej, Kostolom svätého Cyrila 
a Metoda na Ulici L. Svobodu, Kos-
tolom sv. Apoštola Jána vo Veľkej, 
Kostolom sv. Štefana v Matejovciach 
a Kostolom sv. Jána Krstiteľa v mest-
skej časti Stráže. Na týchto miestach 
bolo celkovo občanom príslušníkmi 
Mestskej polície Poprad rozdaných 
500 reflexných prvkov. „Používanie 
reflexných prvkov u chodcov a cyklis-

tov je v tomto období životne dôležité. 
Chodci sú najzraniteľnejšími účast-
níkmi cestnej premávky. Podcenenie 
reflexných prvkov na oblečení pri-
náša v niektorých prípadoch až naj-
vyššiu cenu, čím je samotný život. Je 
potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť 
videný je životne dôležité pre vodičov, 
ale najmä pre chodcov a cyklistov. 
Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši 
povedomie chodcov a účastníkov cest-
nej premávky o význame nosenia re-
flexných prvkov a prispeje k zvýšeniu 
bezpečnosti občanov v našom meste,“ 
uviedol náčelník Mestskej polície 
Poprad Štefan Šipula.

Pre chodcov je aj veľmi riskantné 
a nebezpečné vchádzať na vozovku 
spoza stojaceho vozidla, predovšet-
kým na autobusových zastávkach, 
spomedzi zaparkovaných vozidiel a 
na málo osvetlených miestach. Je dô-
ležité, aby vodiči rešpektovali práva 
chodcov na priechode a boli predví-
daví. „Rizikovými skupinami hlavne 

v tomto období sú 
starší ľudia, ktorí sa 
často správajú ne-
predvídateľne, preto 
opatrnosti aj v okolí 
cintorínov nikdy nie 
je dosť. Predvídanie, 
prechádzanie cez ces-
tu na miestach na to 
určených, vyhýbanie 
sa rizikovým úsekom, 
to všetko tiež zvyšuje 
bezpečnosť chodcov 
na ceste,“ doplnil Š. 
Šipula.  (msp)

Po desiatich rokoch sa 
v  areáli ZŠ s  MŠ na Jarnej 
ulici pristúpilo k  rekon-
štrukcii atletickej dráhy, 
ktorá slúži nielen tunajším 
deťom, ale aj širokej verej-
nosti, či športovým klu-
bom.

Životnosť tartanovej drá-
hy je päť rokov, no na Jarnej 
ju využívali dvakrát dlhšie. 
Teraz sa už môže špor-

tuchtivá verejnosť tešiť z no-
vého povrchu. „Bol potrebný 
tzv. retoping a verím, že nový 
povrch vydrží ďalších desať 
rokov. Tento areál má veľmi 
dobré meno aj vo svete atleti-
ky. S obľubou ho na regenerá-
ciu či tréningy využívajú celé 
reprezentácie Slovenska, Čes-
ka či Poľska počas sústredení 
v  Tatrách. Mali sme tu maj-
strov sveta či Európy a pravi-

delne sa u  nás organizuje aj 
kemp Jozefa Plachého z  pro-
jektu Hľadáme nového Jožka 
Plachého,“ uviedol riaditeľ 
ZŠ s  MŠ Jarná Ján Košťálik. 
„Oprava tejto dráhy mala stáť 
približne 50 tisíc eur, ale po ve-
rejnom obstarávaní to vyšlo na 
asi 34 tisíc eur. Ušetrené penia-
ze pôjdu opäť do školstva, ale 
tentokrát na priamu investíciu 
do gastrozariadení,“ dodala 
vedúca odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade 
Edita Pilárová.

Po slávnostnom prestrih-
nutí pásky minulý týždeň 
v  piatok za účasti vzácnych 
hostí, sa po prvýkrát pre-
behli po novej dráhe tunajší 
siedmaci. „Veľmi rád a  často 
chodím na toto ihrisko nielen 
počas školy, ale aj vo voľnom 
čase,“ priznal Alex Líška. 
„Venujem sa atletike a  volej-

balu a preto som rada, že sa 
táto dráha obnovila,“ pridala 
sa Miriam Zacharová.

Inej novinke sa vďaka OZ 
Pre mesto súčasne poteši-
li aj škôlkari. Slávnostného 
krstu sa dočkali drevené 
sochy, ktoré skrášľujú dvory 
MŠ Záborského a MŠ Jarná, 
patriace práve pod ZŠ Jar-
ná. „V  rámci nášho festivalu 

Made in Slovakia sme sa roz-
hodli, že chceme naň nejakú 
spomienku zachovať. Sú to 
sochy sochárov, ktorí ich vyrá-
bali priamo na námestí počas 
festivalu. Chceme v  tom po-
kračovať a  postupne priniesť 
sochy do všetkých mater-
ských škôl v meste,“ vysvetlil 
predseda OZ Pre mesto On-
drej Kavka.  (mav)

PP-7
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Vartovník zariadil víťazstvo kamzíkov nad Liptákmi

 Z V  Vp Pp P Skóre  b

1. Trenčín 17 12 3 0 2 54:23 42

2. B. Bystrica 18 10 1 3 4 72:46 35

3. Košice 17 11 0 1 5 49:38 34

4. Zvolen 17 8 2 2 5 51:46 30

5. HK Poprad 18 7 4 1 6 49:48 30

6. Nitra 17 7 2 2 6 62:55 27

7. Žilina 18 8 0 2 8 53:50 26

8. N. Zámky 18 6 2 0 10 44:51 22

9. L. Mikuláš 17 5 1 2 9 38:43  19

10. Detva 17 1 0 1 15 27:72  4

11. SR 20 14 3 1 2 8 31:58  13

Tabuľka Tipsport Ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v  sobotu 28. októbra 
Trenčín - Poprad 2:6, v nedeľu 
29. októbra Nitra - Poprad 5:3.
Dorast: v  sobotu 28. októbra 
Poprad - Spišská Nová Ves 6:3, 
v nedeľu 29. októbra Poprad - 
Prešov 11:0.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 28. ok-
tóbra Poprad - Bardejov 16:0.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 28. ok-
tóbra Poprad - Bardejov 19:1.
Ml. žiaci 6. roč.: v  sobotu 28. 
októbra Bardejov - Poprad 0:12.
Ml. žiaci 5. roč.: v  sobotu 28. 
októbra Bardejov - Poprad 
2:10.   (mav)

 Z  V  P b
1. GA Košice 6 6 0 12
2. Ružomberok 6 4 2 10
3. Piešťany 4 4 0 8
4. B. Bystrica 6 2 4 8
5. Šamorín 6 2 4 8
6. bAM Poprad 5 2 3 7
7. Slovan BA 6 1 5 7
8. Nitra 5 1 4 6

Tabuľka Extraligy žien
Z kuchyne bAM Poprad
St. žiačky: v  nedeľu 29. ok-
tóbra Poprad - Ružomberok 
48:53.
Ml. žiačky: v sobotu 28. ok-
tóbra Ružomberok - Poprad 
44:37 a 33:54.
St. mini žiačky: v sobotu 21. 
októbra Poprad - Čaňa 58:8 a 
64:14.   (ppv)

Krátko zo športu
• HOKEJISTKY ŽHK Po-
prad si v  sobotu 28. októbra 
poľahky poradili na domácom 
ľade s  Ice Dream Košice 15:0 
v rámci 3. kola celoštátnej fázy 
ženskej hokejovej extraligy. 5. 
kolo predohrajú Popradské 
líšky v  sobotu 4. novembra 
opäť doma o 18.45 hod. proti 
MHK Martin.• FUTbALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad - Stráže v  nede-
ľu 29. októbra rozdrvili na 

domácom ihrisku Spišskú 
Teplicu 8:1 v  rámci 13. kola 
6. OMV ligy. V  nedeľu 5. 
novembra pocestujú do Spiš-
ského Bystrého, kde je výkop 
naplánovaný na 14. hodinu.• PEKNÉ umiestnenie do-
siahli mladší žiaci FK Poprad 
kategórie U12 vo finálovom 
turnaji Mini Champions Ligy 
Slovensko 2017 v  Nemšovej. 
V  konkurencii najlepších 
ôsmich tímov im len tesne 

unikla medaila a skončili ako 
jediní z  východného Sloven-
ska na 4. mieste.• V PONDELOK 6. novem-
bra sa v Aréne Poprad odohrá 
finálový turnaj okresného 
kola vo futsale žiakov stred-
ných škôl. Víťaz postúpi do 
krajského kola, ktoré sa usku-
toční 20. novembra v  Prešo-
ve.• bASKETbALISTI BK Is-
kra Svit si opäť schuti zastrie-
ľali, a  to v  7. kole SBL v  so-
botu 28. októbra na domácej 

palubovke, keď zdolali Žilinu 
107:87. V utorok 31. októbra 
po uzávierke vydania novín 
Poprad odohrali zápas 8. 
kola na palubovke KB Košice, 
v sobotu 4. novembra privíta-
jú o 18. hodine Spišskú Novú 
Ves.• PREDMINULÝ víkend sa 
v Kežmarku konali Majstrov-
stvá Tatranskej únie karate 
dorastencov, kadetov, junio-
rov a  starších juniorov a  zá-
roveň 1. kolo Tatranskej únie 
žiakov. Central karate klub 

Poprad si odtiaľ odniesol 
spolu 27 medailí (12 zlatých, 
9 strieborných a  6 bronzo-
vých).• MINULÝ týždeň v  stre-
du sa po tretíkrát stretli 
priaznivci bowlingu na 3. 
kole jesennej časti Bowling 
Tour. V skupine A sa najviac 
darilo Antonovi Zoričáko-
vi finálovým výkonom 246 
s priemerom 226,71, v skupi-
ne B zvíťazil Šimon Hrušov-
ský finálovým výkonom 182 
s  priemerom 179,88.   (ppv)

Popradskí hoke-
jisti, s  výnimkou 
domácej výhry 
nad „dvadsiat-
kou“, trikrát po 
sebe zaváhali. Zví-

ťaziť sa im podarilo až v ne-
deľu doma nad Liptovským 
Mikulášom. Postaral sa o  to 
jediný strelec - Lukáš Vartov-
ník, ktorý v Poprade hosťuje 
z farmy v Spišskej Novej Vsi.

„Do poslednej chvíle som ve-
ril, že vyhráme. Bol to kolektív-
ny výkon celého tímu. Lukáša 
k  nám ťaháme už dlhšie. Jeho 
forma stúpa a  som rád, že sa 

u nás chytil. Verím, že sa s ním 
dohodneme, aby s nami ostal,“ 
vyhlásil po zápase s  Liptov-
ským Mikulášom tréner HK 

Poprad Marcel Ozimák. „Ne-
myslím si, že som víťazstvo 
zariadil ja. Ďakujem spolu-
hráčom, že mi vytvorili šance. 
Celý tím odviedol skvelú prácu 
a  ja som bol len tým šťastliv-
com, ktorý strieľal góly,“ dodal 
strelec dvoch gólov kamzíkov 
Lukáš Vartovník (na foto hore 
vľavo).

Kamzíci odohrali zápas 17. 
kola v stredu 1. novembra 
proti Nitre po  uzávierke vy-
dania novín Poprad.

Výsledky: 15. kolo v  pia-
tok 27. októbra HC 07 Orin 
Detva - HK Poprad 7:3 (1:2, 

2:0, 4:1), góly Popradu: 6. Jin-
dřich Abdul (J. McDowell), 11. 
Samuel Mlynarovič (P. Svitana, 
A. Štrauch), 41. Radomír Hei-
zer (Š. Fabian, D. Šitikov). 16. 
kolo v nedeľu 29. októbra HK 
Poprad - MHK 32 L. Mikuláš 
2:1 (1:0, 0:0, 1:1), góly Popra-
du: 14. Lukáš Vartovník (J. Ab-
dul, D. Bondra), 55. Lukáš Var-
tovník (D. Bondra, J. Abdul).

Program: 18. kolo v  pia-
tok 3. novembra o  17.30 
hod. HC ´05 iClinic banská 
bystrica - HK Poprad, 19. 
kolo v nedeľu 5. novembra 
o  17. hod. MsHK DOXX-
bet Žilina - HK Poprad.

BAM Poprad
Popradské bas-
ketbalistky ces-
tovali v  nedeľu 
do metropoly 
východu za fa-

voritom ženskej extraligy 
z Good Angels Košice.

Krok s  anjelmi držali Po-
pradčanky iba v prvom pol-
čase. Cez víkend sa potrápili 
aj žiacke kategórie BAM Po-
prad s Ružomberkom.

Výsledok: 6. kolo extrali-
gy žien v nedeľu 29. októbra 

Good Angels Košice - bAM 
Poprad 89:41 (43:27), naj-
viac bodov bAMP: Domi-
nika Drobná - 15.

Program: 7. kolo extra-
ligy žien v  sobotu 4. no-
vembra o  17.30 hod. bAM 
Poprad - ŠbK Šamorín, 
predohrávka 10. kola ex-
traligy žien v  pondelok 
6. novembra o  17.30 hod. 
bAM Poprad - Good An-
gels Košice.

Futbalisti prehrali v Šamoríne

   Z V R P S  b

1. Lokomotíva KE 14 10 2 2 26:11 32
2. Sereď 14 9 2 3 37:20 29
3. Skalica 14 9 2 3 19:10 29
4. Žilina B 14 8 1 5 29:18 25
5. FK Poprad 14 7 3 4 25:12 24
6. Sp. N. Ves 14 7 3 4 22:20 24
7. L. Mikuláš  14 5 4 5 25:20 19
8. Bardejov 14 5 4 5 22:20 19
9. Zvolen 14 5 3 6 18:26 18
10. Inter BA 14 5 1 8 23:23 16
11. Pohronie 14 3 6 5 22:18 15
12. Komárno 14 4 3 7 24:44 15
13. Šamorín 14 4 2 8 19:19 14
14. Trebišov 14 4 2 8 11:22 14
15. N. Mesto n. V. 14 4 2 8 12:29 14
16. Podbrezová B 14 1 4 9 13:35  7

Tabuľka II. ligy

Juniori: v nedeľu 29. októbra 
Poprad B - Záhradné 5:0.
Ženy: v sobotu 28. októbra Sp. 
N. Ves - Poprad 3:1.
St. dorast U19: v nedeľu 29. ok-
tóbra Humenné - Poprad 3:3.
Ml. dorast U17: v  nedeľu 29. 
októbra Humenné - Poprad 0:4.
St. žiaci U15: v sobotu 28. ok-
tóbra Poprad - Humenné 3:0.
St. žiaci U14: v sobotu 28. ok-
tóbra Poprad - Humenné 3:0.
Ml. žiaci U13: v sobotu 28. ok-
tóbra Humenné - Poprad 2:4.
Ml. žiaci U12: v  sobotu 28. 
októbra Humenné - Poprad 
4:10.   (ppv)

Z kuchyne FK PopradPopradskí fut-
balisti v druhej 
lige nepresved-
čili o  svojom 
postavení v so-

botu na pôde Šamorína. 
Prehrali s  dovtedy predpo-
sledným tímom súťaže 0:3 
a  klesli v  tabuľke na piate 
miesto.

V  sobotu odohrajú Po-
pradčania domáci zápas 
s rezervou MŠK Žilina, kto-
rá ich aktuálne o  jeden bod 
predstihla.

Výsledok: 14. kolo II. ligy 
v  sobotu 28. októbra FC 
ŠTK 1914 Šamorín - FK 
Poprad 3:0 (1:0).

Program: 15. kolo II. 
ligy v  sobotu 4. novembra 
o  13.30 hod. FK Poprad - 
MŠK Žilina b.
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O vstupenky na šou Pán ľadu
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Agentúra 212 priviezla ako 
prvá na Slovensko a do Čiech 
svetovú krasokorčuliarsku show 
Pán ľadu. Aj v novembri sa môžu 
fanúšikova tešiť na krasokorču-
liarky sviatok na najvyššej úrovni 
- narodeninové turné PÁN ĽADU 
JEVGENIJ PLJUŠČENKO.    

Predstavenie zavíta do siedmich 
slovenských miest. Nechýba medzi 
nimi Poprad. Jevgenij Pljuščenko, 
ktorý tento mesiac oslávi svoje 35. 
narodeniny, je pripravený spolu s 
víťazkou zimných OH Adelinou 
Sotnikovou, Tomášom Vernerom, 
Elenou Jovanovič, Nodarom Ma-
isuradzem, Mischom Ge, Ivanom 
Riginim, Elladjom Baldem a mno-
hými ďalšími  predviesť jedinečnú 

šou na ľade. Celkovo pricestuje 
viac ako 20 krasokorčuliarskych 
hviezd. No a pricestuje aj Edvin 
Márton. Jeho majstrovstvo pred-
vedie na „nových“ stradivárkach 
vyrobených v roku 1699 talian-
skym majstrom Antoniom Stra-
divarim a ich cena sa odhaduje na 
8 miliónov eur. Prvýkrát na svete 
vystúpi v spoločnej choreografii aj 
so svojím 4,5-ročným synom Ale-
xandrom.

Predpredaj vstupeniek na všetky 
predstavenia je zabezpečený v sieti 
Ticketportal.

Ak máte záujem vyhrať vstupen-
ky na predstavenie v Poprade, kto-
ré bude vo štvrtok 23. novembra 
2017 na zimnom štadióne, stačí sa 
zapojiť do tejto súťaže. Podmien-
kou je vystrihnúť kupóny z  tohto 
vydania novín a  z nasledujúceho 
vydania novín (8.11.) a  zaslať ich 
do redakcie (Podtatranská 149/7, 
058 01 Poprad) do pondelka 13. 
novembra 2017. Mená deviatich 
čitateľov, ktorí získajú po dve vstu-
penky, budú uverejnené v  novi-
nách Poprad v  stredu 15. novem-
bra 2017.   (ppš)
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Tatranská akadémia n.o.
Súkromná stredná odborná škola

Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Informačné a digitálne technológie
Š T U D I J N Ý  P R O G R A M

Právo, ekonomika a podnikanie
Š T U D I J N Ý  P R O G R A M

C A M B R I D G E

Hľadáte modernú, dynamickú
a kvalitnú strednú školu?
Táto stredná škola ako jediná v Slovenskej republike ponúka 
študijné programy Informačné a digitálne technológie 
a Právo, ekonomika a podnikanie.

Naši študenti okrem maturitného vysvedčenia môžu získať CISCO 
a CAMBRIGDE certifikáty. Skladba predmetov je výbornou 
prípravou na štúdium na vysokej škole, ale aj prax.

Srdečne vás pozývame:
Deň otvorených dverí
9. november 2017   08:00 - 13:00 hod.

www.tatranskaakademia.sk http://ssosta.edupage.org
facebook: Súkromná Stredná Odborná Škola Tatranská Akadémia (SSOSTA)
instagram: ssostapoprad

Študijný program priamo 
implementovaný do výuky 
predmetu anglický jazyk. 
Získajte priamo u nás 
medzinárodné certifikáty 
PET, FCE a CAE 
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