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Vznikla komisia pre priestorové plánovanie

vedúca oddelenia správy majetku Iveta Borňáková, mesto sa snažilo predať tieto nehnuteľnosti aj po objektoch a bez stanovenia
minimálnej ceny, ale nepodarilo sa to. Na
zlikvidovanie chatiek a predaj plôch na stavebné pozemky, ako navrhoval poslanec Milan Antaš, je zase potrebná zmena územného
plánu zo strany obce Mlynčeky.
Najdiskutovanejším bodom programu
bol návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo

Slávnostný koncert
pre Popradčanov
Mesto Poprad pripravilo v
piatok 24. októbra o 19. hod. v
Aréne Poprad slávnostný koncert pre Popradčanov v rámci
XXXII. ročníka Popradskej hudobnej jesene. Ide o jedinečný
koncert za posledných dvadsať rokov, v ktorom sa publiku
predstaví slávna operná diva –
sopranistka Adriana Kučerová
so známym operným spevákom
a hercom Filipom Tůmom. Ich
vystúpenie sprevádza nemenej
známy orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou
šéfdirigenta Igora Dohoviča.
Uvedú skladby: W. A. Mozarta,
G. Verdiho, R. Leoncavalla, L.
Delibesa, G. Bizeta, Ch. Gounoda, C. Valásqueza, G.
Pucciniho
a L. Denza.

(Ďalšie podrobnosti na plagáte
na 12. str.).
Vstup na slávnostný koncert
je voľný na vstupenky. Jedna dospelá osoba s trvalým pobytom
v Poprade si môže vyzdvihnúť
maximálne dve vstupenky, ktoré
sú k dispozícii od 29. septembra
2014 v Mestskej informačnej
kancelárii na Námestí sv. Egídia (v bývalom kine Tatran),
tel. 052/16 186. Počet miest
je limitovaný kapacitou Arény Poprad.
(ppm)

vlastníctve mesta Poprad - areálu bývalých
Duklianskych kasární na Ul. 29. augusta v
Poprade a návrh na schválenie súťažných
podmienok pripravených komisiou schválenou mestským zastupiteľstvom v auguste
tohto roku. (Viac na 2. str.)
Poslanci tiež schválili zriadenie stáleho
poradného orgánu mestského zastupiteľstva - komisie pre priestorové plánovanie
mesta Poprad.
(Pokračovanie na str. 2)

Na Levočskej ulici
stoja nové sociálne byty

V týchto dňoch budú skolaudované novopostavené jednoizbové nájomné byty na Levočskej
ulici. Na septembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v
Poprade poslanci schválili výšku
mesačného nájmu a uzavretie
zmlúv o nájme.
V novom objekte sa bude nachádzať celkovo 30 bytov. Vedúmesačník

Na septembrovom zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Poprade poslanci okrem
iného prerokovali rozbor hospodárenia a
monitorovanie programového rozpočtu
mesta Poprad za prvý polrok 2014, schválili
zmenu rozpočtu mesta, okrem iného 20 tisíc eur pre Správu mestských komunikácií
v Poprade na opravu nástupného ostrovčeka a priľahlých schodov k tomuto ostrovčeku pri autobusovej zastávke na Partizánskej
ulici, bytovom dome Kysuca, 3 tisíc eur pre
Podtatranskú knižnicu na úhradu nákladov súvisiacich s tlačou publikácie Popradské povesti, 30 tisíc eur na realizáciu 4
nových prístreškov na zastávkach MHD a 9
tisíc eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ulici 1. mája a ďalšie.
MsZ schválilo i prenájmy nebytových
priestorov, majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov či zriadenie vecných bremien,
výšku mesačného nájmu v novopostavených
sociálnych bytoch na Levočskej ulici (viac na
str. 2), vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad - areálu rekreačného zariadenia
Mlynčeky a ďalšie. Na šesť menších a jednu
väčšia chatku s pozemkami o celkovej výmere 8339 m2 v Mlynčekoch bolo vypísaných už
8 neúspešných verejných súťaží. Ako uviedla

POPRAD

ci organizačného odboru Emil
Kostelničák doplnil: „Do novopostavených sociálnych bytov na
Levočskej ulici sa presťahujú všetci
obyvatelia z azylového bývania v
Spišskej Sobote a takisto súčasní
nájomníci sociálnych bytov III. kategórie z Levočskej ulice, nakoľko
sa tieto objekty budú odstraňovať.“
(Pokračovanie na str. 2)

Októbrový mesačník

V týchto dňoch dostanú obyvatelia Popradu do
svojich domových schránok októbrové číslo Mesačníka Poprad. Získajú v ňom stručný prehľad
najdôležitejších udalostí a aktualít uplynulého
mesiaca, ale aj súhrn kultúrnych, spoločenských
a športových udalostí, ktoré sa odohrajú v októbri. Za povšimnutie osobitne stojí pozvánka na slávnostný koncert
pre Popradčanov, ktorý sa uskutoční 24. októbra v Aréne Poprad
a vystúpenie špičkového baletného súboru Ballet Theatre z Ruska 14. októbra v popradskom Dome kultúry.		
(ppp)
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Stručne

USTANOVUJÚCE zasadanie 5-člennej mestskej volebnej
komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2014 sa
uskutočnilo minulý štvrtok. Vyžrebovali na ňom i predsedníčku tejto komisie, ktorou sa stala
Ľudmila Motyčková, delegovaná Stranou moderné Slovensko
a podpredsedu, ktorým je Tomáš Šóš za Smer-SD.
POPRAD sa zapojil do Európskeho týždňa mobility Popradskou cykločasovkou, ale
samospráva v snahe spropagovať alternatívne formy dopravy
a zvýšiť povedomie o výhodách
cestovania MHD zabezpečila, že
Popradčania mohli v pondelok
22. septembra cestovať MHD
celý deň zadarmo. Túto možnosť
využilo 3 609 cestujúcich. Na
porovnanie, v pracovný pondelok 8. septembra (15. september
bol dňom pracovného pokoja)
cestovalo popradskou MHD
3 546 pasažierov.
DO PIATKA 3. októbra 2014
vykonávajú ŽSR výlukové práce,
z toho dôvodu sú všetky vlaky
medzi stanicami Vyšné Hágy –
Štrbské Pleso v čase od 8. do 14.
hod. nahradené autobusovou
dopravou.
DO upratovania TANAP-u
po letnej sezóne sa v sobotu 27.
septembra zapojilo 923 dobrovoľníkov. Počas 36. ročníka akcie Čisté hory, ktorú organizujú
Štátne lesy TANAP-u vyzbierali
dobrovoľníci 291 kg odpadkov.
Najviac ľudí sa do upratovania
Tatier zapojilo na Hrebienku, v
Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese.
SPOLOČNOSŤ
Tatramat
- ohrievače vody, Poprad je od
roku 2004 súčasťou nemeckej
skupiny Stiebel Eltron. Svojím
vstupom do tejto spoločnosti
nadviazala na takmer 50-ročnú
tradíciu výroby ohrievačov vody
v Poprade. V tomto období si
Tatramat - ohrievače vody v
Poprade pripomína 10. výročie
spoločného pôsobenia zo Stiebel Eltron.
PRI
najoptimistickejších
plánoch by mohla byť druhá
etapa diaľničného privádzača
I/67 Poprad - Kežmarok hotová v roku 2020. Na tlačovej
besede vo štvrtok 25. septembra to uviedol prednosta OÚ
v Kežmarku. Podľa pôvodných
plánov pritom štvorprúdovka
spájajúca Poprad a Kežmarok
mala byť dokončená už v minulom roku.
(ppš)
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Na Levočskej ulici stoja nové sociálne byty
(Dokončenie zo str. 1)
„Bude to spolu 28 nájomníkov,
zvyšné neobsadené byty ostávajú
zatiaľ voľné. Je to pre prípad občanov, ktorí sa ocitnú v náhlej núdzi
pri živelnej pohrome, havárii alebo
pri inej podobnej udalosti, alebo
občania, ktorým je mesto povinné
prideliť náhradný byt na základe
rozhodnutia súdu.“ Nájomné bolo
stanovené vo výške 1,5 percenta
obstarávacích nákladov, pričom
celkové obstarávacie náklady na
výstavbu sociálnych bytov na Levočskej ul. dosahujú takmer 668
500 eur. MsZ mohlo určiť nájom
vo výške od 1 do 3 perc. obstarávacích nákladov. Sociálna, bytová
a zdravotná komisia pri MsZ odporučila 1,5 perc., aby nájomné

nebolo vzhľadom na sociálnu
situáciu nájomníkov vysoké, ale,
aby sa aj investícia v dohľadnej
dobe vrátila. Poslanci odporučenú
výšku nájmu schválili. Nájomné
tak bude v závislosti od rozlohy
bytu, prevádzkových nákladov a

počtu obyvateľov od 25 do 30 eur
mesačne. Ide o bývanie na dobu
určitú - pol roka, maximálne rok.
„Je to už bývanie 1. kategórie a veríme, že to noví nájomníci ocenia a
budú sa podľa toho i správať,“ dodal E. Kostelničák.
(mar)

O podobe územia kasární rozhodne súťaž
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností vo vlastníctve
mesta Poprad - areálu bývalých
Duklianských kasární na Ul. 29.
augusta v Poprade. MsZ už predtým schválilo komisiu, ktorej
úlohou bolo pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže a
jej následného vyhodnotenia.
Komisia pracovala v zložení:
predseda Milan Baran, členovia
Ján Jurčišin, Adrián Kromka, Dušan Nebus, Marián Barilla, Mária
Vojtaššáková, Peter Brenišin, Igor
Wzoš, Jozef Švagerko, Slavomír
Božoň, Kristína Horáková, Adela Bednárová a Iveta Borňáková.
„Podľa môjho názoru, ide o jedno
z najlukratívnejších území v meste.
Preto sa aj táto komisia vymenovala v takom veľkom zložení, “ informoval primátor Popradu Anton
Danko. „Komisia mala pomerné
zastúpenie všetkých poslaneckých
klubov v MsZ, čo v praxi znamená,
že každý klub mal rovnaký počet
zástupcov, aby konanie bolo čo najtransparentnejšie a bol nespochybniteľný zámer poctivo pripraviť
zreteľný rozvojový impulz do tohto
územia, z ktorého môže profitovať

celé mesto,“ uviedol predseda komisie Milan Baran.
Podmienky boli nastavené tak,
aby najdôležitejšími kritériami
vyhodnotenia súťažných návrhov
boli najvhodnejšie urbanisticko architektonické riešenie územia
a najvýhodnejšia cenová ponuka
– obe rovnakým dielom. „Komisia rozhodne o tom, ktorá štúdia
riešenia územia bude z hľadiska
ďalšieho rozvoja mesta najlepšia.
Uvidíme teda, aké štúdie súťažiaci vypracujú a na základe toho
sa budeme rozhodovať,“ uviedol
2.viceprimátor Milan Baran. Podmienkou predaja objektov bývalých Duklianských kasární na Ul.
29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej výmere 64 561 m2 formou obchodnej
verejnej súťaže je vypracovanie
urbanisticko-architektonického
návrhu riešenia územia, asanácia objektov, príprava územia a
následná realizácia zámeru. Komisia nastavila tvrdé podmienky
vrátane preukázania finančnej
zábezpeky nielen pri samotnom
predaji, ale aj pri jednotlivých etapách realizácie projektu. Zároveň
boli podmienky nastavené tak,
aby sa zamedzilo akémukoľvek

špekulatívnemu zámeru prípadných kupcov.
V návrhoch by malo byť riešené zmiešané územie bývania v
bytových a rodinných domoch,
občianskej vybavenosti vrátane
technického a dopravného vybavenia a zelene, stavebné objekty
by mali byť navrhované ako maximálne trojpodlažné, súčasťou
by mali byť detské ihriská a oddychové priestory s mestským mobiliárom, parkovacie miesta by
mali byť riešené v počte +50 nad
potrebný počet určený príslušnými právnymi predpismi.
Mesto získalo areál bývalých
Duklianských kasární na Ul. 29.
augusta v Poprade a budovu katastra v centre mesta výmenou
za objekty bývalého Okresného úradu Poprad a Obvodného
úradu Poprad na Nábreží Jána
Pavla II. v Poprade. Keďže odhadované náklady na prípravu
územia, teda asanáciu kasárenských objektov a odstránenie
rozsiahlych betónových plôch s
možnou environmentálnou záťažou predstavujú viac ako milión
eur, mesto sa rozhodlo pracovať s
týmto územím formou obchodnej verejnej súťaže.
(mag)

Vznikla komisia pre priestorové ...
(Dokončenie zo str. 1)
Tento stály poradný orgán MsZ
vznikol v záujme zabezpečenia
odborného poradenstva pre oblasť rozhodovania zastupiteľstva v
oblasti priestorového plánovania
mesta Poprad a odborného poradenstva k pripravovaným materiálom, ktoré sa týkajú zámerov
mesta v oblasti výstavby so zásad-

ným dosahom na mesto, ako aj
z dôvodu potreby konzultovania
týchto zámerov so širokou odbornou a laickou verejnosťou. Poslanci tiež schválili zmenu ÚPN
- SÚ v lokalite na Komenského
ulici zo súčasných plôch priemyselnej výroby a skladov na plochy
telovýchovy, športu, rekreácie a
cestovného ruchu vrátane zelene

a technickej infraštruktúry. MsZ
schválilo aj zmenu ÚPN - SÚ v
lokalite Kvetnica - kalión v zmene funkčného využitia na bývanie
formou rodinných domov vrátane zelene a technickej infraštruktúry a ďalšie.
V interpeláciách vystúpili poslankyňa Mária Trembáčová a
poslanec Slavomír Božoň. (mar)

1. 10. 2014

Strana 3

V každom veku sa dá naučiť niečo nové
Univerzita tretieho veku
(UTV) funguje v Poprade už
jedenásť rokov ako súčasť Univerzity Mateja Bela z Banskej
Bystrice. Nový akademický rok
sa začal najprv zápisom (na
foto) minulý štvrtok a potom
už naplno v pondelok vyučovaním na prvých hodinách.
Vedúca oddelenia školstva,
mládeže a športu MsÚ Edita Pilárová zosumarizovala: „Okrem
tradičných odborov, ako sú napríklad informačné a komunikačné technológie či právo, sme
plánovali otvoriť astronómiu, ale
nebol dostatok záujemcov. Otvárame však nový odbor spoločenský a diplomatický protokol, ktorý si našiel svojich priaznivcov.“
Najväčší záujem bol v tomto
ročníku o právo, psychológiu,
takisto o starostlivosť o telesné
zdravie, ktorý je spojený priamo s cvičením s lekárkami a
športovými cvičiteľmi, o informačné a komunikačné technológie, ale aj o výživu a netradičné formy medicíny. Značný
záujem bol o anglický jazyk a

Zmeny v MHD

od polovice
septembra

V súlade so zákonom č.
56/2012 o cestnej doprave
mesto Poprad, ako dopravný
správny orgán schválilo od 15.
septembra zmeny cestovných
poriadkov mestskej hromadnej dopravy v Poprade. Zmena cestovných poriadkov bola
schválená v nasledujúcom rozsahu - linky č. 1 a 6 (okružné
linky) zmena číslovania spojov
na nepárne čísla z dôvodu skvalitnenia služieb spoločnosťou
INPROP s.r.o., linky č. 2, 3, 4
a 6 zrušenie zastávky „Dom
kultúry“ z dôvodu ukončenia
stavebných prác na miestnej
komunikácii Ul. 1. mája v Poprade, linky č. 2, 3, 4, 5, 6 a 8
vloženie zastávok „Hviezdoslavova ADUS“ a „Obv. úrad, mozaika“ do cestovných poriadkov
z dôvodu ukončenia stavebných prác na miestnej komunikácii Ul. 1. mája v Poprade,
linky č. 5 a 6 vloženie zastávky
„Dom kultúry“ do cestovných
poriadkov z dôvodu ukončenia stavebných prác na miestnej komunikácii Ul. 1. mája
v Poprade.
(ppp)

v tomto roku mimoriadne o
nemčinu.
Do UTV sa môžu prihlásiť
občania vo veku 40 a viac rokov.
Medzi najstarších študentov za
tie roky patrili aj osemdesiatnici. „Na jazyky a informačné
a komunikačné technológie sa
hlásia skôr vekovo mladší, ktorí
ich ešte potrebujú k svojej práci.
Tzv. záujmové odbory, ako je
výtvarné umenie s ručnou umeleckou tvorbou, starostlivosť o
telesné zdravie, výživa, psychológia, študujú skôr ľudia v dô-

chodkovom veku. Chcú získať
nové poznatky a vyskúšať si ešte
niečo nové, na čo nemali počas
pracovného života čas, ale zaujímalo ich to.“
Medzi študentmi UTV prevažujú ženy, muži tvoria približne
desatinu. Tri štvrtiny sú občania
Popradu, ostatok z okolia, ale aj
z Košíc, Prešova, Liptovského
Mikuláša, Levoče... UTV je príležitosťou naučiť sa v akomkoľvek veku niečo nové, nadviazať
nové kontakty a nedať tak mysli
zostarnúť.
(mar)

•

TÚTO sobotu 4. októbra sa
Štrbské Pleso stane súčasťou architektonického festivalu s názvom
Deň architektúry, ktorý od roku
2011 organizuje pražské občianske
združenie Kruh. Podujatie sa bude
venovať popularizácii modernej
architektúry pomocou prechádzok
a exkurzií. Návštevníkov prevedie
Martin Zaiček z OZ Archimera a
iniciatívy Opustená (re)kreácia.
VO výstavnej sieni Barónka bude od pondelka 6. októbra
sprístupnená výstava fotografií
a modelov zvierat Juraja Ksiažeka
s názvom Príroda v kežmarskom
chotári, ktorá potrvá do konca
októbra.
V TATRANSKEJ Lomnici sa
od zajtra 2. októbra do 5. októbra
uskutoční 23. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných
zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou a 2. ročník Národnej súťaže operátorov ZZS.
Verejnosť si prácu záchranárov
môže pozrieť v piatok 3. októbra
počas súťaže denných a nočných
etáp a v sobotu 4. októbra od 9.
hod. do 16. hod. na prezentácii
operačného strediska ZZS SR
v poskytovaní prvej pomoci.
V SOBOTU 4. októbra sa o 9.
hod. v Bielej Vode uskutoční podujatie s názvom Veselo a smutno
v doline Kežmarskej Bielej Vody,
ktorého súčasťou bude aj prezentácia knihy Ota Rozložníka, vyžrebovanie držiteľov Tatranského turistického odznaku za rok
2014 a otvorenie spomienkového
chodníka prof. Alfréda Grosza.
ĽUBOVNIANSKE
múzeum ukončilo prieskum paláca
Lubomirskych na hrade Ľubovňa. Prieskum bol prípravou pre
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
ako i realizačný projekt. Palác Lubomirskych by mal po plánovanej
obnove získať podobu, akú mal v
17. a 18. storočí.
DEŇ Dr. Szontagha sa bude
konať v sobotu 4. októbra od
13. hod. v areáli Kúpeľov v Novom Smokovci. Pre návštevníkov budú pripravené každú celú
hodinu divadelné scénky približujúce život a pôsobenie Dr.
Szontagha vo Vysokých Tatrách
a sprievodný kultúrny program,
v ktorom vystúpi detský tanečný súbor Brilant, DFS Venček,
skupina Jazz2B z Prešova, Funny Fellows a od 17.30 hod. bude
pripravená ľudová veselica, na
ktorej do tanca bude hrať Duo
Style a ľudová hudba Úsmev.
V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v kongresovej sále.
(šif)

•
•

Pozor na termíny splatnosti
Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov, že termín
splatnosti druhej splátky miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady uplynul 28. augusta 2014 a termín splatnosti
druhej splátky dane z nehnuteľností uplynul 30. septembra 2014.
Občanov, ktorí opomenuli uvedené termíny vyzývame, aby si svoje povinnosti splnili čo najskôr, a to zaplatením dane a poplatku buď
v pokladnici Mestského úradu v Poprade alebo bankovým prevodom na príslušný účet správcu dane. V prípade nesplnenia si daňových povinností, správca dane bude nútený pristúpiť k vymáhaniu
daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.
(mpp)

Krízová poradňa pre ženy

V Poprade - Matejovciach
vznikla krízová poradňa, ktorá
poskytuje špecializované sociálne
poradenstvo pre ženy a deti, na
ktorých je páchané násilie. Poradenské služby sú bezplatné s cieľom obsiahnuť komplexné potreby žien v oblasti sociálnej, právnej,
ekonomickej, psychologickej.
K dispozícii sú vyškolené odborníčky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú praktické
skúsenosti v potrebnom zákonne
stanovenom rozsahu. Pomoc je zameraná na všetky skupiny žien bez
ohľadu na ich národnostnú, náboženskú a etnickú príslušnosť neviažucu sa na trvalý pobyt. Riadi sa
kódexom sociálneho pracovníka
a princípom mlčanlivosti vo vzťahu k tretím osobám. Pomoc je poskytovaná do doby, kedy to klientky potrebujú a vyžadujú, podľa

možností a kompetencií organizácie. Progresfem, ktorá poradňu
zabezpečuje. Dostupnosť služieb
je v pracovných dňoch od 8. do 16.
hod., tel. 0908 121 427, 0919 235
820 alebo e-mail: progresfem@
progresfem.sk.
Činnosť organizácie je financovaná z prostriedkov štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
a Nórskeho finančného mechanizmu v rámci programovej
oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie s názvom projektu Poradenské centrum Progresfem, prostriedkov nadácie
VÚB banky, ako aj spolufinancovania z vlastných zdrojov.
Včera v Poprade predstavili činnosť krízovej poradne
na otváracej konferencii Domov musí byť bezpečné miesto
pre všetkých.
(ppf)

Krátke správy
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Európsky deň jazykov aj v Poprade

Riaditeľ centra Europe Direct (ED)
Poprad Peter Litavec navštívil minulý
piatok ZŠ na Dostojevského ulici v rámci
Európskeho dňa jazykov, ktorý vyhlasuje Rada Európy od roku 2001 a v tomto
roku sa doň zapojilo 45 krajín.
Žiaci štvrtého a siedmeho ročníka zažili netradičnú hodinu cudzieho jazyka
s množstvom informácií o EÚ a mnohojazyčnosti v Európe. „Urobili sme dve zaujímavé hodiny jazykovej výučby zameranej na
pripomenutie si Európskeho dňa jazykov. Zámerom bolo podporiť žiakov v štúdiu cudzích
jazykov. Cudzí jazyk by mal deťom otvoriť
cestu do sveta, posilniť sa jazykovo, otvoriť si
oči pre život a vedieť sa uplatniť na európskom trhu práce. Hodiny boli vedené hravou
formou, kde deti lúštili krížovky s cudzími
slovíčkami,“ povedal riaditeľ ED.
ZŠ na Dostojevského ulici v Poprade má
ako jedna z mála vo vzdelávacom progra-

Hasičská stovka
Poprad privítal 20. septembra
dobrovoľných hasičov na celoslovenskej súťaži Hasičská stovka - 7.
ročníku Majstrovstiev SR v behu na
100 m s prekážkami. Súperilo v nej
40 súťažiacich v dvoch súťažných
pokusoch. Víťazom sa medzi mužmi
stal Marián Rerko z DHZ Smižany (z
Popradu bol najlepší Miroslav Šary z
DHZ Stráže na 3. mieste), medzi ženami Patrícia Betáková z DHZ Turčianske Teplice. Súčasťou podujatia
bol i 1. ročník Majstrovstiev Slovenska v Hasičskej šeťdesiatke za účasti
36 mladých hasičov vo veku 8-15
rokov a 1. ročník MSR pod názvom
Hasičská veža.
(onk)

me zakomponované až štyri cudzie
jazyky. Vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov v tejto škole je
Veronika Špaková. „Prešovský samosprávny kraj sa už pred tromi rokmi
zaujímal o to, čo sme pripravili k Európskemu dňu jazykov, preto sme sa
rozhodli do podujatia zapojiť. Urobili
sme prvú prezentáciu a show v rôznych cudzích jazykoch, ktoré sa v škole učíme. Tento rok sa ponúklo ED, že
urobí s deťmi vzorové hodiny a podá
im informácie o EÚ,“ povedala. Ako
dodala, toto nie je jediná aktivita pri
podpore viacjazyčnosti žiakov. „Tento rok
sme sa zapojili aj do projektu eTwinning,
kde je asi 98 škôl z celej Európy. Navzájom
si posielame pohľadnice v rôznych jazykoch.“
Žiaci si radi vypočuli veľa zaujímavého
o európskych jazykoch. „Veľmi ma to zauja-

lo, dozvedela som sa veľa nových vecí. Učím
sa angličtinu a nemčinu, pretože minimálne
tieto dva jazyky treba do budúcnosti ovládať,“ uviedla siedmačka Lucia Szentiványiová. „Učím sa zatiaľ len angličtinu, ale rád
by som sa začal učiť ešte napríklad ruštinu,“
dodal Ondrej Kubáň.
(mav)

Nemocnica pripravila služby sprievodcov

Najnovšia služba Nemocnice Poprad je opäť určená
jej pacientom a návštevníkom. Dlhoročné skúsenosti
nás presvedčili, že množstvo ľudí potrebuje v nemocnici pomoc, v mnohých
prípadoch ešte skôr, ako sa
dostanú do rúk zdravotníckeho personálu.
Či už ide o to, že nevedia na
koho sa majú so svojím problémom obrátiť, majú problém
s orientáciou v priestoroch
nemocnice, prípadne sa
jednoducho ostýchajú opýtať u informátora. Niektorí
pacienti sú v strese zo svoj-

ho zdravotného problému,
iných desí nové miesto.
Vedenie nemocnice sa preto rozhodlo využiť možnosť
spolupráce s úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny,
ktorej predmetom je vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v nemocnici. V rámci aktivít sociálneho typu
(pomoc starším, sociálne
odkázaným, chorým, sprevádzanie na vyšetrenie, pomoc pri prevoze pacientov)
nemocnica momentálne využíva služby štyroch z takto
zamestnaných osôb na pozícii sprievodcov pre pa-

cientov a pomoci pri prevoze
pacientov v rámci dopravnej
zdravotnej služby.
Počas leta prešli títo zamestnanci základnými školeniami, vďaka ktorým by
mali zvládnuť komunikáciu
i orientáciu v nemocnici.
Sprievodcov nájdete na prízemí nemocnice v priestoroch
medzi hlavným vchodom
a vchodom od centrálneho
príjmu, prípadne na vrátnici,
pokiaľ práve nesprevádzajú
niektorého z pacientov. Sú
viditeľne označení tričkom
s logom nemocnice a nápisom „Sprievodca“. (sga)

Hubári sa pochválili svojimi úlovkami
Od stredy 24. septembra do piatka 26.
septembra sa v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade konala výstava čerstvých húb, hubárskej literatúry a fotografií
pod názvom Mykologické dni.
Po spočítaní húb organizátori zistili, že na
výstave bolo 125 druhov, z toho 36 druhov
pavučinovcov, asi 15 druhov plávok a ostatných do rodu a do druhu určených húb.
„Huby vyzbierali šiesti členovia Podtatran-

ského mykologického klubu v troch lokalitách.
V tomto roku rastú huby tak ako málokedy.
Boli sme zvedaví, ako sa zachová jeseň, ale našťastie mrazov bolo zatiaľ menej,“ rozhovoril
sa predseda Podtatranského mykologického
klubu v Poprade Andrej Akurátny.
Na výstave nechýbali vynikajúce jedlé,
či dokonca zdraviu prospešné huby, ale
nevyhli sme sa ani jedovatým druhom.
„Všeobecne sa drevokazné huby, ako hliva
ustricová, či brezovník obyčajný považujú
za zdraviu prospešné. Predpokladá sa, že
obsahujú imunostimulačné látky. Máme tu
aj muchotrávku zelenú, ktorú si ľudia veľmi
často mýlia s bedľou. Momentálne v hojnom
počte rastie kuriatko lievikovité. Je menej mäsité, ale dobré je zakladané do octu.
Rastie v hojnom množstve v okolí Lopušnej
doliny,“ povedal A. Akurátny.
Podľa neho tvoria samostatnú skupinu
pavučinovce. „Existuje veľké množstvo druhov, nie sú však všetky toxikologicky preskúmané. Sú medzi nimi jedlé, ale aj smrteľne

jedovaté,“ upozorňoval organizátor 15. ročníka výstavy.
Napriek tomu, že húb bolo tento rok
v našich lesoch ako maku, zdá sa, že hlavná
sezóna je už za nami. „Naplno sa rozbehla
sezóna podpňovky smrekovej. Napriek tomu,
že bolo tohto roku veľké množstvo hríbov,
teraz už v lese toho veľa nenájdete. Vyzerá
to tak, že hlavná sezóna hríbov skončila,“
uzavrel A. Akurátny.
(mav)
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Jedlá, ktoré varili staré mamy...
Džatky alebo haruľa boli kedysi bežné jedlá starých mám. V
mnohých rodinách recept zdedili
a varia ich aj dnes, hoci zriedkavejšie. Aj kuchyňa sa totiž modernizuje a pribúdajú nové suroviny.
Zemiaky však majú v slovenskej
gastronómii svoje trvalé miesto.
Jedlá z nich mohli ochutnať návštevníci výstavky Spomienky...
alebo Láska ide cez žalúdok minulý týždeň v Dennom centre pri
Zariadení pre seniorov na Komenského ulici v Poprade.
Predsedníčka tohto DC Jarmila Miháliková vysvetlila, prečo si
zvolili takúto tému: „Chceli sme
zaspomínať na naše kuchyne z
minulosti, ktoré si občas pripomíname, keď prídu na obed deti
alebo príbuzní a pripravíme im
niečo zo starých jedál. Kuchyňa
bola oddávna miestom, kde sa

schádzala celá rodina. Plnila dôležitú sociálnu funkciu. Teraz sa už
tak neschádzame, ako to vídame
v starých filmoch. Odborníci však
hovoria, že by sme sa k významu
kuchyne mali vrátiť.“ Prezradila
nám recept na zemiakovú babu haruľu, ktorú robievala jej svokra.
Nastrúhala zemiaky na hrubé rezance, do nich pridala na sklovito
opraženú cibuľku, niečo zelené
napr. petržlenovú vňať, cesnak,
korenie, majoránku, soľ, vajíčka,
pridala trochu múky a strúhanku,
aby sa cesto upieklo pekne do červena. Recept na džatky poskytla
Mária Kornajčíková: „Zemiaky
sa rozvaria, nezlejú sa celkom, ale
sa v nich nechá trocha vody. Nasype sa do nich hrubá múka, nechá
zapariť, posolí a cesto sa dobre
„vyštuchá“. Urobia sa guľky, ktoré
sa potom polievajú rozškvarenou

slaninkou s upraženou
cibuľkou a trochou masla.“ Toto starodávne
jedlo však už nevarieva
často, skôr s manželom
uprednostňujú pirohy.
Na výstavke mohli
návštevníci
vidieť
ručné mlynčeky na
kávu, váhy, mažiariky, staré recepty napr. na pivovú polievku
či omáčku zo sušeného ovocia...
Jeden z unikátnych mlynčekov,
ktorý má viac ako 80 rokov, priniesla Anna Tužáková: „Objednal
ho môj otecko až z Prahy a mlelo
sa v ňom zbožie vhodné na kávu.
Ja ho mám ako pamiatku a doteraz mi visí v kuchyni.“ Mlynček i
celá výstavka zaujala i 1. viceprimátora Popradu Adriána Kromku: „Tiež som si zaspomínal, ako
nám moja stará mama vždy niečo

upiekla, navarila, vždy ma niečím potešila. Výstava je dôkazom,
že v Poprade sú naozaj šikovní
kreatívni seniori.“ Slová uznania
pridala vedúca sociálneho odboru Etela Lučivjanská: „Vysoko
si vážime nápaditosť a tvorivosť
našich seniorov. Sme radi, že
zverejnili starodávne recepty a
kuchárske knižky. Inšpirujú nás
k tomu, že máme dodržiavať tradície nielen vo folklóre, ale aj vo
varení tradičných jedál našich
starých mám.“
(mar)

Spomienkové stretnutie na pamiatku obetí druhej
svetovej vojny, ale aj na všetkých, ktorí zahynuli
v Povstaní, koncentračných táboroch a po vojne
vo väzeniach minulého režimu a gulagoch ruského ďalekého Východu, usporiadal Klub Veličanov
minulý piatok. Pri pamätníku, ktorý je dielom renomovaného maliara Michala Trembáča z Veľkej,
predniesli príhovory za mesto Poprad 1. viceprimátor Adrián Kromka a za KV Jozef Švagerko. Je
cenné, že každoročne sa na pietnom akte zúčastňujú i žiaci veľčianskej základnej školy, ktorí sa aj
takýmto spôsobom dozvedajú veľa z histórie mesta
i Slovenska.
FOTO – Marta Marová

Mojou najkrajšou modlitbou je tvorivá práca...
Od A po Z predstavuje v
priestoroch Tatranskej galérie v Poprade svoju dlhoročnú tvorbu akademický sochár
Imrich Svitana.
Príznačný názov výstavy dáva
na známosť, že ide o prierez desiatok rokov, ktoré autor premenil do svojho diela v rôznych podobách - v sochách, medailách,
šperkoch, ale v poslednom čase
tiež fotografiách. Sú zvláštne
pôvabom umelcovho plastické-

ho videnia sveta a najmä krásy
kameňa. Veď, podľa neho, každý
kameň má svoj príbeh a až ruky
a dláto sochára z pôvodnej predstavy, a sťaby tajomstva ukrytého v skale, vytesajú umenie.
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková podotkla, že inšpiráciou pre
tvorbu I. Svitanu, ktorý v tomto
roku oslávil rovných 70 rokov,
bolo nielen domáce prostredie
unikátneho Spiša a štúdium
rezbárstva na strednej a neskôr

u mel e ckého
spracovania
kovov na vysokej
škole,
ale aj sochárske sympóziá
vo Vyšných
Ružbachoch. V TG vystavuje
do 2. novembra viac ako 280
diel v piatich tematických okruhoch. Zaujmú jedinečné šperky,
mince, medaily, sochy, kresby...
Umeleckú tvorbu priamo v „teréne“ môžu Popradčania vidieť
na popradskej železničnej stanici, bol i autorom malej fontány v
medzikostolí a sochy ženy pred
niekdajšou popradskou plavárňou, ktoré však už dnes nekrášlia
mestské priestory.
I. Svitana na vernisáži zrekapituloval svoj plodný umelecký
život a vyjadril svojím hlbokým religióznym cítením vďaku za možnosť tvoriť. Okrem
iného povedal: „Mojou najkrajšou modlitbou je tvorivá práca...“.
(mar)

Ulúpili osem eur
Traja Popradčania vo veku 18, 19
a 23 rokov po vzájomnej dohode
a pod vplyvom alkoholu prepadli
28. septembra hodinu po polnoci
pred zadným vchodom jedného z
obytných domov na Ul. L. Svobodu
v Poprade trojicu mužov - 17, 21 a
31 ročného. Uštedrili im aj niekoľko
úderov do oblasti hlavy, prehľadali
vrecká a získali tak necelých 8 €. Policajti útočníkov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Boli obvinení zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva,
za čo im hrozí trest odňatia slobody
na 7 až 12 rokov.
(krp)

Miera poklesla

Miera nezamestnanosti v Popradskom okrese za august poklesla
o 0,14 perc. na 11,49 perc. Podľa
údajov Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Poprade bol absolútny počet uchádzačov o prácu 7
679, z toho 3 675 žien, 454 absolventov škôl, 4 431 ľudí nad 12 mesiacov bez práce a 1 725 vo veku 50
a viac rokov.
(ppp)
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Slávnostné prijatie
V sobotu 27. septembra prijal v obradnej
sieni mesta Poprad prvý viceprimátor Adrián
Kromka jubilantov, ktorí v septembri oslávili životné jubileum. Vo svojom príhovore
oslávencom vyjadril poďakovanie a do ďalších rokov im zaprial hlavne veľa zdravia.
V septembri 90 rokov oslávil Michal Gronský,
85 rokov Elena Bruňanská, Anna Kačmáriková, Mária Neupauerová, Eva Skokňová,
80 rokov Božena Gavalérová, Júlia Kredatusová, Lýdia Lučivjanská, Andrej Vaščák,
75 rokov Anna Bašistová, Darina Glatzová,
Anna Lesniaková, Anna Lučanská, Libuša
Szczepaniaková, Pavol Alexa, Vincent Bobula, Ján Javorský, Jaroslav Kolek, Michal

Zemianek, 70 rokov Lýdia Babušiaková, Anna
Bizubová, Anna Boleková, Anna Franková,
Viktória Gápová, Antonia Girgašová, Zdenka
Hribová, Eva Košická, Oľga Sobanská, Oľga

Stetuličová, Milan Bachár, Marian Migas.
Na prijatí sa zúčastnil aj Dušan Novotník
a Branislav Sako, ktorí sa v auguste dožili 70 rokov.
FOTO – Silvia Šifrová

Jubilant sa celý život venoval vzdelávaniu iných
Druhý viceprimátor Popradu Milan Baran
prijal v sobotu 27. septembra v obradnej sieni
mesta Poprad Michala Brejčáka, ktorý v septembri oslávil krásne životné jubileum 75 rokov.
Poďakoval mu za prácu, ktorou prispel k rozvoju nášho mesta. „Som nesmierne rád, že ste
prijali naše pozvanie na túto slávnosť, ktorá je
prejavom nášho veľkého obdivu a vďaky. V mene
obyvateľov mesta Poprad a v mene jeho vedenia
vám úprimne ďakujem za všetko, čo ste v našom
meste a pre naše mesto urobili. Do ďalších dní
života Vám želám predovšetkým pevné zdravie,
pohodu, optimizmus, úsmev na tvári a radosť
z každého dňa“, uviedol M. Baran.
Michal Brejčák je rodákom zo zamagurskej obce Osturňa. Obyvateľom Popradu sa stal
v roku 1963 po vyštudovaní vysokej školy pe-

dagogickej, odbor chémia a biológia. Celý svoj
profesionálny život venoval pedagogickej činnosti. Bránami škôl vstupoval k svojim študentom celých 37 rokov. Najskôr do popradského
gymnázia a v rokoch 1983 až 2000 ako riaditeľ
a potom ako zástupca riaditeľa Strednej priemyselnej školy v Poprade. Pedagogická činnosť
Michala Brejčáka nebola zameraná len na vyučovanie, ale je aj autorom pedagogických čítaní,
odborných metodických príručiek a recenzoval
aj prekladal odbornú literatúru z chémie. Poďakovanie za pedagogickú prácu dostal v roku
1999 aj od ministra školstva SR.
Aj v dôchodkovom veku je aktívny, pracuje ako
predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Spolu s manželkou Blaženou
vychoval syna Ľuboša a dcéru Evu.
(šif)

Bambino bude oslavovať v zrekonštruovaných priestoroch
Po dvoch mesiacoch rekonštrukcie sa môže Materské centrum Bambino na sídlisku Juh
III pýšiť vynovenými priestormi.
Do užívania ich dali 1. viceprimátor Popradu Adrián Kromka
a štatutárka MC Miriama Lukáčová minulý týždeň. Rozviazali mašľu na stuhe, ktorú sa im
nepodarilo prestrihnúť, lebo im
Dorotka z Fidorkova priniesla
tupé nožnice. Dorotka zaželala
Bambinu, aby sa v ňom mamičkám a deťom páčilo.
M. Lukáčová uviedla: „MC

Bambino podstúpilo zmenu,
pretože sme potrebovali väčšie
priestory na krúžky a rôzne pohybové aktivity. Preto sme premiestnili herňu do menšej miestnosti a
telocvičňu s časťou pre Montessori
herňu do väčšej. Budeme mať
totiž tanečný krúžok, základy
baletu pre malé deti, cvičenie pre
bábätká na fitloptách, s ktorými
sa už mamičky nemohli zmestiť
do predchádzajúcich priestorov.“
Rekonštrukčné práce realizovalo MC Bambino svojpomocne,
pomohlo aj mesto, ktoré je vlast-

níkom týchto priestorov, rodičia
a sponzori. V októbri bude Medzinárodný deň materských centier a MC Bambino bude preto
8. októbra od 14. hod. otvorené
pre verejnosť. Bude divadielko s
Dorotkou z Fidorkova, diskotéka, maľovanie na tvár. Hoci aktívnych členov má MC Bambino
16, posledný mesiac pred rekonštrukciou zaznamenalo návštevnosť do 300 osôb, v zime to býva
okolo 400.
Mamky sa na otvorení zhodli, že sa im v obnovenom centre veľmi páči. Andrea Černotová zhodnotila: „Podmienky
pre deti sa zmenili a zlepšili. Je
tu priestor na hru s kvalitnými
pomôckami a som rada, že sa
tu začalo kúriť podlahovo.“ Pochvaľuje si zaujímavé aktivity
pre malé deti. So svojou dvojročnou dcérkou chodí v stredu
do Montessori herne, staršia
dcérka využívala tvorivé dielne
a pod. Bronislava Tóthová prišla so svojím dieťatkom prvýkrát: „Vzala ma sem kamarátka
a páči sa mi, ako je tu všetko

pekne vymyslené.“ 1. viceprimátor A. Kromka vyzdvihol nezastupiteľné miesto MC Bambino
v meste a poďakoval štatutárke
a všetkým, ktorí programy v
MC organizujú, za množstvo
prospešných aktivít, krúžkov
a tvorivých dielní: „Mesto Poprad
výrazne podporuje činnosť
Bambina. Momentálne realizujeme prúdové chráničky, aby
bola bezpečnosť hrajúcich sa
detí čo najvyššia. Hovorili sme
aj o spoločných projektoch do
budúcnosti.“
(mar)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Život je ako rad staníc, kde sme zameškali alebo chytili svoj vlak.
J. GALSWORTHY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 1. októbra má meniny Arnold, zajtra 2. októbra Levoslav, v piatok 3. októbra Stela, v sobotu 4. októbra František, v nedeľu 5. októbra
Viera, v pondelok 6. októbra Natália a v utorok 7. októbra Eliška.

MANŽELSTVO UZAVRELI
20. septembra - Ing. Jana Parízková a Miloš Kopper, Patrícia Fireková a Radoslav Zamiška.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 25. septembra 2014
vo Veľkej s

Jurajom Závackým,
69-ročným

V piatok 26. septembra 2014
vo Veľkej s

Máriou Pichoňskou,
79-ročnou

V pondelok 29. septembra 2014
vo Veľkej s

Jozefom Ivanom,
72-ročným

V pondelok 29. septembra 2014
vo Veľkej s

Annou Krivjanskou,
91-ročnou

V pondelok 29. septembra 2014
vo Veľkej s

Katarínou Marušinovou,
82-ročnou

V pondelok 29. septembra 2014
v Gánovciach s

Katarínou Chmelárovou,
76-ročnou

V utorok 30. septembra 2014
vo Veľkej s

Justínou Novákovou,
83-ročnou

V utorok 30. septembra 2014
vo Veľkej s

Vojtechom Pisarčíkom,
93-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 1. októbra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Ludvigovou,
93-ročnou

Vstupenky na premiéru vyhral
Premiéra slovenskej rozprávky
Láska na vlásku, v ktorej si hlavné úlohy zahrali Samuel Spišák
a Celeste Buckingham sa uskutoční v sobotu 11. októbra v kine
Cinemax v ZOC Max v Poprade.
Dej sa odohráva v polovici
15.storočia je inšpirovaný jedným z najkrajších príbehov svetovej literatúry - románom Marka
Twaina Princ a Bedár. Súčasťou

premiéry bude aj autogramiáda.
Svoju účasť potvrdila aj Celeste
Buckingham.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže o dve vstupenky na
popradskú premiéru, bol vyžrebovaný Ján Jakubčák, Podjavorinskej ul., Poprad. Lístky si môže
vyzdvihnúť prevziať v kine v deň
premiéry po predložení preukazu totožnosti.
(ppš)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 2. októbra do 8. októbra

Detské kino - Mikulášove šibalstvá na prázdninách - o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend), 7
trpaslíkov 2D - o 15.30 hod.,
Stratené dievča - o 17.30 hod.
a o 20.20 hod., 7 trpaslíkov
3D - o 16.20 hod., Annabelle - o 18.20 hod. a o 20.40 hod.,

Útek z planéty Zem 2D - o 14.10
hod. (hrá sa len cez víkend), Labyrint: Útek - o 16.10 hod., 38
- o 18.30 hod. (nehrá sa 7.10.),
Artmax film - Ťažký deň o 18.30 hod. (hrá sa len 7.10.),
Equalizer - o 20.30 hod. Viac na
www.cine-max.sk
(ppš)

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
Rekreačný areál v katastrálnom území Mlynčeky
chatka súp. č. 254 na pozemku parc. č. KN-C 365 a pozemok parc. č.
KN-C 365 o výmere 39 m2, chatka súp. č. 255 na pozemku parc. č. KN-C
364 a pozemok parc. č. KN-C 364 o výmere 38 m2, chatka súp. č. 256, na
pozemku parc. č. KN-C 363 a pozemok parc. č. KN-C 363 o výmere 38
m2, chatka súp. č. 257 na pozemku parc. č. KN-C 362 a pozemok parc. č.
KN-C 362 o výmere 38 m2, chatka súp. č. 258 na pozemku parc. č. KN-C
361 a pozemok parc. č. KN-C 361 o výmere 49 m2, chatka súp. č. 259 na
pozemku parc. č. KN-C 360 a pozemok parc. č. KN-C 360 o výmere 203
m2, chatka súp. č. 260 na pozemku parc. č. KN-C 359 a pozemok parc.
č. KN-C 359 o výmere 85 m2 a pozemok parc. č. KN-C 358 o výmere
8440 m2, zapísané na Okresnom úrade Kežmarok, odbore katastrálnom,
katastrálne územie Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535 v celosti.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. októbra 2014 do
12. hod. Nahliadnutie do znaleckého posudku, prípadne obhliadku
nehnuteľností je možné dohodnúť na tel. č. 052/716 72 92; 716 72 81.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
PP-117
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 81.

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 1. októbra - Dr. Max
- ZOC MAX, vo štvrtok 2. októbra - Cyprián, v piatok 3.
októbra - Limba, v sobotu 4.
októbra - Adus, v nedeľu 5.
októbra - Altea, v pondelok
6. októbra - Adus a v utorok 7.
októbra - Adus.
Dr. Max - ZOC MAX: Dlhé
hony 1, Cyprián: L. Svobodu

2689, č. t. 773 22 40, Limba: Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57,
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428
31 34, Altea: Nám. sv. Egídia
25, č. t. 772 42 22.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Neplánované
výdavky vám
tentoraz nenarušia rozpočet, lebo
budete mať aj mimoriadne veľké
príjmy.
Budete prežívať veľmi
pekné obdobie a bude to najmä vašou zásluhou. Dostanete odmenu
za svoje skutky.

Budete mať
možnosť odísť
na zaujímavú cestu. Využite ju, lebo
vám prinesie veľa pekných zážitkov.
Niekto vás
chce ovplyvniť v určitej záležitosti. Vy však
dajte na svoju intuíciu, tak sa rozhodnete správne.

Krásne chvíle
s rodinou vás
budú napĺňať šťastím a láskou. Dariť sa vám bude aj v práci.

Obklopuje
vás láska a
dokonca by ste si mohli vyberať z
viacerých nápadníkov. Vy si to však
nevedomky nevšímate.

Budete rozmýšľať, či ste
sa v nejakej veci rozhodli správne.
Ukáže sa, že tentoraz ste trafili vedľa.

Zmocňuje sa
vás nervozita
a stres. Strácate chuť do práce, lebo
sa vám nedostáva uznania.

Na d v i a ž e t e
p ersp ektívny vzťah alebo prehĺbite doterajší
zväzok. Pozor na flirty a možnosť
nevery.

Budete pod
tlakom a v
neistote. Každý deň sa bude situácia meniť raz vo váš prospech, raz
neprospech.

Bez
vášho
pričinenia
zožnete úspech a uznanie. S tým
prídu aj peniaze.

Ste na vážkach,
ako
ďalej. Potrebujete oddych a vypustenie mnohých starostí z hlavy.
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Festival horských filmov klope na dvere

Nedeľa 12. október o 10. hod./
divadelná sála DK v Poprade

CESTA OKOLO SVETA
Ujo Ľubo z Košíc
Vstupné: 1,50 €

Pondelok 13. október o 18. hod.
/ divadelná sála DK v Poprade

XXXII. ROČNÍK PHJ
KOMORNÝ SÚBOR ALEA

Koncert je súčasťou XIX. ročníka Medzinárodného festivalu
Musica Nobilis. Účinkujú: Martin Babjak - spev, barytón, Boris
Lenko - akordeón, bandoneón,
Daniel Buranovský - klavír, Stanislav Palúch - husle, Ján Krigovský - kontrabas.
Vstupné: 5 €/2,50 €
Štvrtok 16. október o 16.30 hod.
/ divadelná sála DK v Poprade

SVETIELKO NÁDEJE

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Poprade pozýva všetkých na benefičný koncert. Vystúpia: Robo
Kajzer, Jožko Jožka a FS Vargovčan, Bella Arabia, Duo Trend, TK
Super a deti zo združenia.
Vstupné: dobrovoľné.

Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám motocykel Jamaha 650 Drak Star ako nový. Inf.
č. t.: 0915 350 127 alebo 0902
159 481.		
97/14-P

•
•

Predám krásne prerobený
3-izbový byt 68 m2 s výhľadom na Tatry v Poprade - Západ, 5 min. do centra. Inf. č. t.:
0903 748 244.
99/14-

•
•

Predám chladničku Hyundai
50 l, skoro nová, cena 70 €. Inf.: č.
t. 0903 568 582.
103/14-R
Predám plastové zasklene-

Už XXII. ročník Medzinárodného festivalu horských
filmov sa v Poprade uskutoční
od 8. do 12. októbra. Okrem
tradičných kinosál a Kežmarku, pribudla možnosť zhliadnuť filmy aj v Spišskej Novej
Vsi. Medzi 45 filmami z 15
krajín sveta nechýba ani šesť
slovenských snímok.
Slovensko budú na festivale
zastupovať piati filmári. Pavol
Barabáš predstaví dva filmy,
po jednom Erik Baláž, Peter
Púchy a Petra Geletová. Nováčikom bude Milan Ohurniak
s filmom Odkaz Tóna Dobeša.
„O víťazovi festivalovej prehliadky rozhodne trojčlenná
medzinárodná porota v zložení
Tamara Styś Zaluska z Poľska,
Bob Schelfhout Aubertijn z
Holandska a Rastislav Hatiar
zo Slovenska. Výsledky budú

známe v nedeľu 12. októbra
o 17. hodine, kedy sa uskutoční
aj projekcia súťažných filmov,“
povedala riaditeľka festivalu
Mária Hámorová.
Už tradične sa bude premietať na mestskom úrade, kde
bude aj hlavný stan podujatia,
taktiež v Dome kultúry, ako aj
v kine Iskra v Kežmarku. Organizátori však zareagovali po
novom aj na ponuku kina Mier
v Spišskej Novej Vsi. „V Spišskej
Novej Vsi je silné divácke i horolezecké zázemie,“ vysvetľovala
M. Hámorová.
Okrem pätnástich blokov súťažných filmov nebudú chýbať
besedy s hosťami. „O Šiša Pangme bude hovoriť Peter Hámor,
svoj príbeh vyrozpráva taliansky
manželský pár Nives Meroi a
Romano Beneto a pakistanský
horolezec Karim Hayat prezradí

čosi o svojich výpravách v Himalájach,“ doplnila
riaditeľka festivalu.
V sprievodného programu
sa môžu priaznivci lezenia
tešiť na preteky Slovenského
pohára v boulderingu Boreal
cup, ktoré sa uskutočnia v sobotu 11. októbra na Námestí
sv. Egídia a pripravené budú aj
dve výstavy. V Podtatranskom
múzeu to bude výstava Everest
a v hlavnej premietacej sále na
mestskom úrade vystaví Peter
Hámor fotografie zo svojich
najnáročnejších výprav.
Rezervácia vstupeniek na
XXII. ročník medzinárodného festivalu horských filmov
sa začne 1. októbra a samotný
predaj lístkov sa začne v prvý
deň festivalu 8. októbra od 12.
hod.		
(mav)

Poďakovanie

Vďaka sponzorom

Ďakujem neznámym príslušníkom Mestskej polície v Poprade, ktorí mi začiatkom septembra priniesli stratené doklady až
na adresu bydliska. Tento ústretový prístup svedčí o ich profesionalite a ľudskosti a je naplnením poslania „Pomáhať a
chrániť“.
Beáta Kalinová

Materské centrum Bambino ďakuje firme Azor za finančnú podporu na podlahové kúrenie, ako aj ďalším sponzorom, ktorí finančne pomohli pri rekonštrukcii priestorov MC.		
(ppp)

Redakciu novín

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
nie balkóna ako nové, rozmery
dĺžka 325 cm, výška 218 cm,
dolná časť plná, hore otváracie
okná, s roletami a sieťkami proti
hmyzu. Cena dohodou. Inf. č. t.:
0907 404 250.
104/14-P
Predám 2-izb. byt na sídl. Západ v Poprade, po čiastočnej rekonštrukcii, 51 m2, 4. posch., izby
orientované na juh, s balkónom
a klimatizáciou, 40 000 €. Inf.: č.
t. 0915 304 348.
105/14-P

•

•

Rôzne

POPRADSKÉ PôŽIČKY až
do 4 000 €. Rýchlo a diskrétne
– bez registra – aj bez potvrdenia. Inf.: č. t. 0911 913 849 – Bc.
Franková Eva, č. t. 0917 668 003
– Frank Jozef.
45/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie
14 m2 na Hraničnej ul. v Poprade.

•

Milí Popradčania,

veľmi Vám ďakujem za podporu mojej kandidatúry na
poslanca volebného obvodu č. 1 v Poprade, ktorú ste mi
vyjadrili podpisom petičných listín. Bolo Vás spolu 949 čo
dokazuje, že moja práca pre nás všetkých za uplynulé štyri
roky má význam a zmysel. Odpočet mojej doterajšej práce Vám predložím v materiáloch počas predvolebnej kampane. Nesmierne si vážim Váš
postoj voči mojej osobe a ešte raz Vám všetkým z celého srdca ďakujem.
Moje poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri zbieraní podpisov.
PP-118
Anna Schlosserová, poslanec MsZ v Poprade, predseda VO č.1

•

Inf.: č. t. 0903 905 070. 122/14-R
Hĺbkovo tepujeme (aj látkové sedačky) a obšívame koberce.
www.tepovanie-obsivanie.info,
č. t. 0949 385 057.
130/14-R

•

Wir als Internationale Österreichische Spedition mit 3 Niederlassung in der Slowakei stellen einen Mitarbeiter ein für den
Bereich Verkauf von Transport &
Logistik - Dienstleistungen. Einsatzgebiet Ost –Slowakei. Anforderungen: Speditionserfahrung,
Deutsche Sprache in Wort und
Schrift von Vorteil auch Englisch. Gutes Auftreten, eigenverantwortliches Arbeiten. Bewerbung in DEUTSCH per mail: a.
hackl@nothegger.sk, cc.: m.plevko@nothegger.sk
131/14-R

•

Prijmeme vyučeného kuchá-

ra/-ku s praxou, 3 €/hod. Inf.: č.
t. 0905 749 328.
132/14-R
Prijmeme kuchára do TPP
do reštaurácie v centre Popradu.
Zaujímavé platové ohodnotenie.
Inf.: č. t. 0903 485 445. 136/14-R
Dám do prenájmu zariadený 1-izb. byt na starom
Juhu v Poprade. Inf.: č. t.
0907 496 086.
137/14-R
Dám do prenájmu 2-izb.
byt,
čiastočne
zariadený
v centre Popradu. Inf.: č. t.
0903 634 200.
138/14-R
GITARA - pre deti aj dospelých, rýchlo a kvalitne
bez zbytočnej teórie. Inf.:
č. t. 0905 223 718 po 15.30
hod. 139/14-R
139/14-R
Dám do prenájmu zariadený 2-izb. byt v centre Popradu.
Cena dohodou. Inf.: č. t. 0948
513 565 po 16.hod.
140/14-R

•

•
•
•
•
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Popradský kros
a kopanie jedenástok

Poslednú septembrovú sobotu
sa z areálu ZŠ s MŠ vo Veľkej rozbehli bežci na XI. Popradský kros
2014, ktorý organizovalo občianske združenie Jokasport Poprad.
Na štart sa postavilo celkovo vyše
tridsať pretekárov v niekoľkých
vekových kategóriách od detí, cez
juniorov a juniorky, po ženy a mužov, ktorí bežali podtatranskou
prírodou na najdlhšej trati krosu
– dlhej 14,5 km. Ako obvykle bola
najviac zastúpená kategória mužov. Najúspešnejším bežcom bol
Jan Wydra z Poľska, ktorý dosiahol
čas 0:48:15 a tým zvíťazil nielen
celkovo, ale aj vo svojej kategórii
mužov do 39 rokov. J. Wydra je i
doterajším držiteľom traťového rekordu z roku 2007 s časom 0:47:11.
V kat. mužov od 39 do 49 rokov si
prvé miesto odniesol Milan Šoltýs
z Batizoviec, od 50 do 59 rokov
Štefan Rácz z Budimíra, nad 60
rokov Zygmunt Lyžnicky z Poľska.
V kat. žien sa najlepšie darilo Eve
Berníkovej zo Sp. Novej Vsi.

Krosu predchádzal 9. ročník v
kopaní jedenástok o Cenu Antona Švajlena, popredného futbalistu, brankára. Medzi 12 žiakmi
bol najúspešnejší Lukáš Židovský,
na druhom mieste skončil Marek
Kuzmik a tretie mesto obsadil
Richard Šelleng (na foto). V kategórii dospelých získal 1. miesto
Braňo Cvaniga, druhé Jozef Lukáč a tretie Ivan Drozdík. Medaily
osobne odovzdal A. Švajlen spolu
s viceprimátorom Popradu Milanom Baranom.
(mar)

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
V katastrálnom území Poprad, objektov bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej
výmere 64 561 m2 za účelom vypracovania návrhu riešenia územia,
prípravy územia a následnej realizácie uvedeného zámeru.
Predmet predaja na základe súťaže:
Stavby s príslušenstvom:
s. č. 4195 - trafostanica na par. č. KN-C 2004/16,
s. č. 4197 - sklad na parc. č. KN-C 2004/3,
s. č. 4198 - sklad na parc. č. KN-C 2004/18,
s. č. 4199 - budova KJB na parc. č. KN-C 2004/17,
s. č. 4200 - budova dozorného parku na parc. č. KN-C 2006/4,
s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č. KN-C 2004/2,
s. č. 4202 - umývarka vozidiel na parc. č. KN-C 2006/3,
s. č. 4203 - monoblok na parc. č. KN-C 2006/5 až 2006/7,
s. č. 4204 - zdroj tepla na parc. č. KN-C 2004/15,
s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel na parc. č. KN-C 2006/2,
s. č. 4207 - garáž na parc. č. KN-C 2006/8,
s. č. 4208 - garáž na parc. č. KN-C 2006/9,
s. č. 4190 - budova mužstva na par. č. KN-C 2004/13,
s. č. 4191 - budova mužstva na par. č. KN-C 2004/14,
s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C 2004/6,
s. č. 4196 - budova VSB na par. č. KN-C 2004/4,
s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C 2004/5,
pozemky:
parc. č. KN-C 2004/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 207 m2,
parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plochy a nádvoria o výmere 165 m2,
parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plochy a nádvoria o výmere 280 m2,
parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plochy a nádvoria o výmere 84 m2,
parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1504 m2,
parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy a nádvoria o výmere 752 m2,
parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a nádvoria o výmere 374 m2,
parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a nádvoria o výmere 11739 m2,
parc. č. KN-C 2005/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 3425 m2,
parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 15442 m2,
parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 174 m2,

Krátko zo športu

•

POPRADSKÉ hokejistky
odohrali počas víkendu až dva
zápasy. v sobotu 27. septembra
zdolali v rámci 3. kola hráčky
Zvolena 7:0 a v nedeľu 28. septembra v predohrávke 5. kola
rozdrvili aj HC Petržalka 2010
výsledkom 6:0. Štvrté kolo odohrajú v sobotu 4. októbra o 17.
hod. v Spišskej Novej Vsi.
POČAS minulého týždňa
sa v NTC Poprad konal turnaj
2. kvalifikačnej skupiny UEFA
Region´s Cupu amatérskych
futbalistov. Slovensko reprezentoval výber Východoslovenského futbalového zväzu. V utorok
prehrali domáci s výberom z
nemeckého Württembergu 1:2,
vo štvrtok zvíťazili nad tímom
zo Škótska 2:0 a v sobotu porazili výsledkom 1:0 aj ďalší
ostrovný tím z Anglicka. Jediná
prehra teda rozhodla o tom, že
do finálových bojov postúpilo
nemecké družstvo, ktoré neprehralo ani jeden zápas.
POPRADSKÝ klub karate Shihan Poprad sa nedávno

•

•

zúčastnil
medzinárodného
turnaja v Maďarsku. V kategórií kumite si medzi kadetkami
nad 54 kg suverénne do finále
razila cestu Karolína Kollárová. Ani tam nenašla premožiteľku a vybojovala v Budapešti
pre popradské farby cenné zlato.
OD 18. do 20. septembra sa
vo Švajčiarsku konalo 4. kolo
svetového pohára v disciplíne Trial pod hlavičkou U.C.I.
Slovensko malo zastúpenie
v dvoch kategóriách, v kategórii Elite 20 nechýbal Popradčan
Ján Kočiš. Ten sa kvalifikoval do
semifinále z prvého miesta kvalifikácie. Napokon skončil pred
bránami finále na dvanástom
mieste.
KONCOM septembra sa v
Skalici uskutočnilo posledné
kolo, zároveň aj finále, v horskej
cyklistike o Slovenský pohár
MTB XCO pre rok 2014. Aj napriek neúčasti si Popradčanka
Dominika Turócziová vybojovala v celkovom poradí Slovenského pohára 2. miesto v kategórii staršie žiačky.
(ppv)

•

•

parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plochy a nádvoria o výmere 139 m2,
parc. č. KN-C 2006/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 68 m2,
parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plochy a nádvoria o výmere 837 m2,
parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere 463 m2,
parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plochy a nádvoria o výmere 628 m2,
parc. č. KN-C 2006/8 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1836 m2,
parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1837 m2,
parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plochy a nádvoria o výmere 273 m2,
parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plochy a nádvoria o výmere 274 m2,
parc. č. KN-C 2004/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 20143 m2,
parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plochy a nádvoria o výmere 375 m2,
parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere 805 m2,
parc. č. KN-C 2004/13 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1230 m2,
parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1249 m2,
o celkovej výmere 64 561 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad.
Podmienkou zaradenia ponuky do obchodnej verejnej súťaže je okrem
navrhovanej kúpnej ceny za celý predmet predaja aj predloženie záväznej urbanisticko - architektonickej štúdie riešenia územia, ktorá bude
následne súčasťou kúpnej zmluvy.
Funkčné využitie územia: zmiešané územie bývania v bytových a rodinných domoch, občianskej vybavenosti vrátane technického a dopravného
vybavenia a zelene.
Zadávacie podmienky pre vypracovanie komplexnej záväznej urbanisticko-architektonickej štúdie sú uvedené v podrobných podmienkach súťaže.
Obhliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na tel. čísle +421/0910 890 215, e-mailom:
majetkove@msupoprad.sk alebo osobne v stanovených hodinách na
Mestskom úrade v Poprade, na 3. poschodí, č. dv. A 312. Záujemca má
možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom úrade v Poprade v pracovných dňoch v
stanovených hodinách.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7. novembra 2014
do 12. hod.
Vyhlasovateľ 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 82.
PP-116
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Posledná rozlúčka

H K Poprad
Hokejisti Popradu majú za
sebou celkom úspešný, aj keď
náročný víkend. Podarilo sa
im vydolovať víťazstvo v piatok
na domácom ľade proti Piešťanom a v nedeľu zažili nájazdovú drámu v Košiciach, keď
gól v riadnom hracom čase ani
v predĺžení nepadol.
Bodová žatva sa premietla aj
do tabuľky, v ktorej predbehli
o skóre práve oceliarov a usadili
sa na druhom mieste iba bod za
vedúcim Zvolenom. Zápas 8. kola
medzi Popradom a Banskou Bystricou sa odohral po uzávierke
vydania novín Poprad.
Výsledky: 6. kolo v piatok 26.
septembra HK Poprad - ŠHK
37 Piešťany 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
góly Popradu: 15. Samuel Takáč

s uznávaným trénerom

(M. Matis, J. Kasík), 41. Ľuboš
Bartečko (L. Hvila, P. Boltun). 7.
kolo v nedeľu 28. septembra HC
Košice - HK Poprad 0:1 po s. n.
(0:0, 0:0, 0:0 - 0:0) rozhodujúci
gól: Matúš Paločko.
Program: 9. kolo v piatok 3.
októbra o 18. hod. HK 36 Skalica - HK Poprad, 10. kolo v nedeľu 5. októbra o 17. hod. HK
Nitra - HK Poprad.
(PPV)

Cezpoľný beh otvoril stredoškolské súťaže
Vo štvrtok 25. septembra sa v okolí Spojenej cirkevnej školy v
Poprade stretli najlepší cezpoľní bežci zo stredných škôl okresu
na okresných majstrovstvách.
Každú školu mohlo reprezentovať len jedno, maximálne trojčlenné, družstvo. Zúčastnili sa takmer všetky stredné školy okresu. V
súťaži družstiev dievčat zvíťazilo družstvo Gymnázia na Kukučínovej ulici pred Súkr. Gymnáziom Rovná a Strednou zdravotníckou
školou Poprad. U chlapcov bolo poradie 1. Obchodná akadémia, 2.
Súkr. SOŠ ul. SNP, 3. SOŠ technická, všetky z Popradu.
V súťaži jednotlivkýň zvíťazila Denisa Dvorská z víťazného družstva a u chlapcov Patrik Bjalončík zo strieborného družstva. Víťazné družstvá a jednotlivci budú okres Poprad reprezentovať na
krajskom kole 9. októbra v Starej Ľubovni.		
(jop)

V pondelok 29. septembra sa
v Dome smútku na cintoríne
v Poprade - Veľkej konala posledná rozlúčka s hokejovým
trénerom, ktorý sa celou dušou
i srdcom venoval prevažne rozvoju hokejových talentov. Jozef
Ivan vo veku 72 rokov podľahol
zákernej chorobe.
Ako skúsený odborník sa rád
a s nadšením vždy obetoval pre výchovu najmladších hokejistov. Za
jeden z najväčších úspechov svojej
kariéry vždy považoval majstrovský československý titul na lavičke dorastu LVS Poprad v sezóne
1972/73. Jeho rukami prešli mnohí významní hokejoví velikáni,
ako bratia Sakáčovci, Kečka, Faith,
Šupler, Hossa, Šterbák a ďalší.
Vďaka vzájomnej spolupráci
s vedením mesta Poprad sa Jozefovi Ivanovi splnil sen aj v súčasnej
dobe. S oduševnením sa podujal
na prácu s popradskými škôlkarmi, ktorých učil od základov robiť
prvé kroky na korčuliach. Túto
jeho zanietenosť vyzdvihol počas

Hrali basketbal a riešili príklady
Počas víkendu sa v priestoroch ZŠ s MŠ na Komenského
ulici konal XXII. ročník medzinárodného turnaja v minibasketbale a zároveň matematická
súťaž rovnako s medzinárodnou účasťou.
V časti basketbalového turnaja sa najviac darilo družstvu
chlapcov SP Nr. 100 z poľského
Krakova, druhá skončila ZŠ s MŠ
na Komenského ulici v Poprade.
Medzi dievčatami si tieto dva

tímy poradie vymenili. V oboch
prípadoch skončilo maďarské
družstvo Mezöberény na treťom
mieste a družstvo ŠKBD zo Spišskej Novej Vsi na štvrtej priečke.
V rámci družstiev zvíťazila
v matematickej súťaži domáca ZŠ s MŠ na Komenského
ulici v Poprade, pred tímom
Mezöberény a ZŠ s MŠ na Francisciho ulici v Poprade. Štvrtá
skončila ZŠ s MŠ Vagonárska
v Spišskej Sobote.
(ppv)

Začala sa Bowling Tour mesta Poprad
Vo štvrtok 25. septembra odštartoval IV. ročník Bowling Tour
mesta Poprad prvým kolom. Hralo sa na 40 stopovom mazaní.
Turnaj sa odohral v dvoch rundách a zúčastnilo sa 25 hráčov.
V skupine A sa najviac darilo Alene Baluchovej, ktorá vyhrala základnú časť výkonom 1188 a čakala na svojho finálového súpera.
Ním sa napokon stal Ján Petras. Na Baluchovú nestačil a skončil
druhý. Tretie miesto obsadila Michaela Blažeková.
V skupine B sa víťazom kvalifikácie stal Martin Bujnovský. Do finále s ním postupoval Ľubomír Kožik. Ten potvrdil dobrú formu
z kvalifikácie a prvenstvo si nenechal ujsť. Tretia skončila Monika Karolčíková. Druhé kolo turnaja sa uskutoční v stredu 8. októbra od 16. hodiny.				
(ile)

FK Po p ra d
Popradskí futbalisti sú v DOXXbet lige doma zatiaľ stopercentní. Na trojbodový zisk z ihrísk súperov však stále čakajú.
Nepodarilo sa im prekvapiť
ani v sobotu v rámci 10. kola
na pôde vedúceho tímu súťaže
MFK Zemplín Michalovce. Po
prehre sa aj naďalej drží FK Poprad v pokojných vodách v strede tabuľky.
Výsledok: 10. kolo v sobotu 27.
septembra MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad 3:1 (3:0)
gól Popradu: 85. Lukáš Kubus.
Program: 11. kolo v nedeľu 5.
októbra o 17.30 hod. FK Poprad
- MFK Košice B.
(ppv)

smútočného príhovoru aj primátor mesta Poprad Anton Danko:
„Svojím prístupom viedol tých najmenších k zodpovednosti a disciplíne, z malých talentov vychovával
dospelé vzory. Aj môj syn sa učil
pod jeho vedením korčuľovať a som
mu za mnohé vďačný nielen ako
milovník hokeja a primátor mesta, ale hlavne ako otec. Zdá sa, že
„škôlka na ľade“ bola jeho labuťou
piesňou. Vďaka za všetko pán Ivan.
Česť vašej pamiatke.“
Smutná správa o skone J. Ivana
zasiahla širokú verejnosť. Potvrdzujú to aj slová jeho dobrého
kamaráta Karola Pažitného, ktorý
do našej redakcie napísal: „Jožko,
uznával som ťa ako výborného hokejového trénera, aj ako dobrého,
férového človeka. Pozdrav v nebi
všetkých z našej veľkej popradskej hokejovej rodiny, ktorí sú už
tam... Ďakujem ti, Jožko, za vyše
50 ročné priateľstvo. Vychoval si
stovky výborných hokejistov, dobrých ľudí. Nech tvoja duša odpočíva v pokoji.“
(mav)

1. 10. 2014

Strana 11

október

Kultúrny kalendár na október 2014
Info a predpredaj vstupeniek: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55.
Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

p r o g r a m

3. október / 18.00 / piatok
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Otvárací koncert XXXII. ročníka Popradskej hudobnej jesene

PAVEL KOHOUT
ORGANOVÝ RECITÁL / ČESKO

m e s t a

16. október / 16.30 / štvrtok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

SVETIELKO NÁDEJE
BENEFIČNÝ KONCERT / R. Kajzer, J. Jožka a FS VARGOVČAN

BENEFIČNÝ KONCERT / R. Kajzer, J. Jožka a FS VARGOVČAN
Info: 052/ 7721372 / Vstupné: dobrovoľné

Koncert je súčasťou 44. ročníka Medzinárodného organového
festivalu IVANA SOKOLA
Vstupné : 4 € / 2 €

19. október / 10.00 / nedeľa
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

4. október / 19.00 / sobota
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

Divadlo na hojdačke
Vstupné: 1,50 €

KTO ZHASOL SVETLO ?

Brilantná komédia. V réžii P. Mikulíka účinkujú:
M. Kráľovičová / Z. Studenková, Z. Tlučková,
K. Svarinská / V. Ráková, J. Koleník, B. Deák.
Vstupné : 15 €
5. október / 10.00 / nedeľa
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

2014

Zmena programu vyhradená!

KRÁSKA A ZVIERA
Divadlo na hojdačke
24. október / 19.00 / piatok / Aréna Poprad
XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE
SLÁVNOSTNÝ KONCERT PRE POPRADČANOV

ADRIANA KUČEROVÁ
FILIP TŮMA
S ORCHESTROM ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE

S ORCHESTROM ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
Jedinečný koncert v Poprade. Skladby: W. A. Mozart, G. Verdi,
R. Leoncavallo, L. Delibes, G. Bizet, CH. Gounod, C. Velásquez,
G. Puccini, L. Denza.
Vstup : voľný na vstupenky / 1 dosp. osoba - max. 2 vstupenky
Počet miest je limitovaný kapacitou Arény Poprad.
Vstupenky pre obyvateľov mesta budú k dispozícii
od 29.9.2014 v odbernom mieste: MIK 052/16 186

SEN JEDNÉHO DUBA
BABADLO Prešov / Vstupné : 1,50 €

7. október /19.00 / utorok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

KATARÍNA KOŠČOVÁ
OKNOM TOUR

Katku budú sprevádzať ju budú hudobníci - D. Špiner /klavír/,
J. Chalupa /bicie/, R. Uhrík /kontrabas/ s M. Červienkom.
Vstupné : 10 €
8. - 12. október / streda - nedeľa
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

XXII. MFHF

Medzinárodný festival horských filmov Poprad
Informácie : horskyfilm@slovanet.sk; mfhf.sk; 052/ 7721060
12. október / 10.00 / nedeľa
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

26. október / 10.00 / nedeľa
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

GIŇOLOVE STAROSTI
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Vstupné : 1,50 €

29. - 31. október / 19.00 / streda – piatok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
ZÁVER XXXII. ROČNÍKA POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE

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

Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka

CESTA OKOLO SVETA

29. október / 19.00 / streda
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE

Ujo Ľubo z Košíc / Vstupné : 1,50 €

13. október / 18.00 / pondelok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE

KOMORNÝ SÚBOR ALEA

AKORDEONIKA BOJNICE
Otvárací koncert Medzinárodnej akordeónovej súťaže
Otvárací koncert Medzinárodnej akordeónovej súťaže
Vstupné : dobrovoľné

Koncert je súčasťou XIX. ročníka
Medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
M. BABJAK - spev, barytón, B. LENKO - akordeón,
bandoneón, D. BURANOVSKÝ - klavír, S. PALÚCH husle, J. KRIGOVSKÝ - kontrabas. Vstupné : 5 € / 2,50 €

30. október / 19.00 / štvrtok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE

14. október / 18.00 / utorok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

KONCERT HOSŤA MEDZINÁRODNEJ AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE
V Poprade sa predstaví harmonikár, jeden z najväčších súčasných
mladých talentov na svete.

SPIACA KRÁSAVICA
ST. PETERBURG
BALLET
THEATRE
PIOTR IĽJIČ ČAJKOVSKIJ

A. KOLOMIYTSEV / RUSKO
KONCERT HOSŤA MEDZINÁRODNEJ AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE
31. október / 19.00 / piatok
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE

KONCERT VÍŤAZOV / ZÁVER FESTIVALU

Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka
a generálneho konzula SR v Sankt Peterburgu Augustína
Čisára. Ruský znamenitý baletný súbor, ktorý je stelesnením
všetkého, čo sa nazýva ruskou školou klasického baletu.
Vstupné:13 €

Vstupné : dobrovoľné

15. október / 13.30 / streda
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

20. október - 10. november / foyer / Dom kultúry Poprad

Vstup: voľný pre denné centrá

ZUŠ Spojená škola v Poprade

NEDOTKNUTEĽNÍ / FILM NA PLÁTNE

10. jún - 20. október / foyer / Dom kultúry Poprad

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade
ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade

POPRAD MÁM RÁD
ZUŠ Spojená škola v Poprade

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

Od 9. októbra
Everest - 30. výročie prvého výstupu
Slovákov na Mount Everest a 80. výročie narodenia horolezca Jozefa Psotku
cieľom výstavy je pripomenúť si výročie
prvého výstupu Slovákov na Mount Everest, ako aj výročie narodenia Jozefa Psotku, ako aj históriu objavovania Mount
Everestu spolu s priblížením ostatných
výstupov Slovákov na Mount Everest
a ich osudy spojené s výstupmi. V rámci
výstavy budú premietnuté filmové dokumenty, inštalácia fotografií Vladimíra
Launera, priameho účastníka výpravy
v roku 1984

Celý október
REŠTAUROVANIE – REMESLO, ALEBO UMENIE?
návštevníci môžu obdivovať zreštaurované diela 16. storočia z historického knižničného fondu Podtatranského múzea v
Poprade, mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
a ďalšie práce reštaurátorov Alexandry
Šamkovej, Štefana Kocku, Petra Ližbetina
a Martin Petrinca
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Poprad Vajanského 72/4:
pondelok zatvorené, utorok - piatok od 9. do
16. hod., sobota - nedeľa od 12. do 16. hod.

TATRANSKÁ GALÉRIA
Hviezdoslavova 12, Poprad
www.tatragaleria.sk

VÝSTAVY
Celý október
IMRICH SVITANA od A po Z
ODKRYTÉ HODNOTY
Stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v Poprade
Od 14. do 19. októbra
Farebný svet - Coloriskeri luma
2014
14. októbra o 10.30 hod. - tvorivé
dielne spojené s vyhodnotením
literárno-výtvarnej súťaže žiakov
Každú stredu od 17. hod. do
18.30 hod. - Kurz večernej kresby

PODTATRANSKÉ

OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad
Celý október
Rómska paleta - celoslovenská
súťažná výstava výtvarných prác
rómskych žiakov
25. október - Mestské divadlo
Levoča – Divertimento musicale
- krajská súťaž komorných telies
26. október - Mestské divadlo
Levoča - Krajská súťaž malých
dychových hudieb

GALÉRIA

SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká,
Scherfelova ul. 36

Celý október
JURAJ KOČAN
Výstava obrazov z vlastnej tvorby pri príležitosti 70. narodenín autora.
Otvorené: pondelok, štvrtok a
piatok od 9. do 15. hod.

Podtatranská knižnica

Podtatranská ul. 1548/1, Poprad
VÝSTAVY
Celý október - pobočka sídl. Západ
JESENNÉ DIALÓGY
- výstava obrazov Heleny Suchej doplnená veršami Ľudmily Hrehorčákovej
1. október o 17. hod. - vernisáž výstavy
Do 10. októbra - pobočka Spišská Sobota
VÝTVARNÝ SALÓN KLUBU PODTATRANSKÝCH VÝTVARNÍKOV
Od 17. októbra - pobočná Spišská Sobota
VÝSTAVA starších žiakov ZUŠ na Štefánikovej ul.
16. októbra o 17. hod. - Volanie srdca - pobočka sídl. Západ
- autorská prezentácia Ľudmily Hrehorčákovej
2. stretnutie Literárno-umeleckého klubu Milana Rúfusa
23. októbra o 17. hod. Tradičná slovenská samoliečebná metóda - pobočka sídl. Západ
- prednáška Štefana Zakuťanského - autora metódy a knihy - Samoliečebný pud: samoliečba zápalových ochorení
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14. október / 18.00 / utorok

divadelná sála Domu kultúry v Poprade

SPIACA KRÁSAVICA

PIOTR IĽJIČ ČAJKOVSKIJ
ST. PETERBURG
BALLET THEATRE RUSKO

XXXII. Popradská hudobná jeseň

SLÁVNOSTNÝ KONCERT
PRE POPRADČANOV

Pod záštitou primátora mesta Poprad
Antona Danka a generálneho konzula
SR v Sankt Peterburgu Augustína Čisára.
Predstavenie je výtvorom dvoch umeleckých géniov - ruského hudobného
skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského a
francúzskeho baletného choreografa Mariusa Petipu. Nové naštudovanie rozprávkového baletu ponesie autorský rukopis
medzinárodnej tanečnej hviezdy - Vladimíra Malakhova.
Špičkový baletný súbor zo Sankt Peterburgu, ktorý sa v Poprade predstaví, je
stelesnením všetkého, čo sa nazýva ruskou
školou klasického baletu - prísnej elegancie
klasiky, sviežeho dychu 21. storočia, dokonalej techniky predvedenia a neskrotnej
šírky ruskej duše v spojení s naozaj kráľovskou nádherou kostýmov a kulís.
Vstupné: 13 €

24. október 2014 / piatok / 19.00 hod
Aréna Poprad

ADRIANA KUČEROVÁ
FILIP TŮMA
A ORCHESTER ŠTÁTNEJ
FILHARMÓNIE KOŠICE
V PROGRAME ZAZNEJÚ SKLADBY OD AUTOROV:

W. A. Mozart, G. Verdi, R. Leoncavallo, L. Delibes, G. Bizet, CH. Gounod, C. Velásquez, G. Puccini, L. Denza

Vstup : voľný na vstupenky / 1 dospelá osoba - max. 2 vstupenky
Počet miest je limitovaný kapacitou Arény Poprad.
Vstupenky pre obyvateľov mesta budú k dispozícii od 29.9.2014 v odbernom mieste:

Zmena programu vyhradená!
Info: MIK 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55.
Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

Mestská informačná kancelária 052/16 186

Otvárací

Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

koncert PHJ

V piatok 3. októbra o 18.
hod. sa v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
v Poprade uskutoční otvárací koncert Popradskej hudobnej jesene 2014.
V organovom recitáli vystúpi Pavel Kohout, ktorý
je žiadaným interpretom
organových koncertov a laureátom mnohých národných
a medzinárodných interpretačných súťaží.
Koncert je súčasťou 44. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.
Vstupné: 4 € / 2 €

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynamický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
SEAT – člen skupiny Volkswagen.
VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

www.noviny-poprad.sk
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