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Európsky deň jazykov oslávili aj popradské deti

Európska únia každoročne
slávi 26. septembra Európsky
deň jazykov. Zapája sa doň 45
krajín. Popradské európske
informačné centrum Europe
Direct si pripomenulo tento
deň spolu so žiakmi ZŠ s MŠ
na Dostojevského ulici.
Okrem krátkej prezentácie
o jazykovej rôznorodosti EÚ
sa štvrtáci a deviataci potrápili
aj s jazykovou doplňovačkou,
ktorej mottom bolo „Jazyky
spájajú“. „Slová v doplňovačke
boli z kategórie 24 úradných
jazykov EÚ. Cieľom podujatia
bolo pripomenúť si, že jazyk je
dôležitým nástrojom pre odovzdávanie kultúrneho a historického dedičstva,“ uviedol
riaditeľ Europe Direct Poprad
Peter Litavec.
Koľko jazykov vieš, toľkokrát
si človekom, znie stará pravda.
Svet je otvorený a potreba do-

rozumieť sa v iných
krajinách má veľký
význam. „Deti sa dozvedeli, že sa v Európe hovorí mnohými
jazykmi a že okrem
angličtiny a nemčiny
je dôležitá aj francúzština. Ovládanie
cudzích jazykov je už
dnes bežnou požiadavkou takmer každého zamestnávateľa
a preto aj takáto
forma prezentácie
výučby jazykov je
potrebná,“ povedal
učiteľ
angličtiny
v ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici
Rastislav Kašprák.
„Určite znalosť cudzieho jazyka využijem v budúcnosti na
cestách. Dozvedela som sa veľa
o krajinách Európy a zaujímavé

boli výrazy v rôznych európskych
jazykoch,“ prezradila štvrtáčka Mária Birošíková. „Učím sa
angličtinu a nemčinu. Ešte som

Vrcholí asanácia starého azylového domu

V Poprade v týchto dňoch vrcholí asanácia objektov azylového bývania a kotolne na
Ul. Boženy Němcovej. Starý azylový dom,
ktorý bol skolaudovaný ešte v roku 1998,
opustili nájomníci na jeseň 2014. Z priestorov, ktoré už nevyhovovali bezpečnostným
ani hygienickým normám, sa nájomníci
presťahovali do novopostavených sociálnych bytov na Levočskej ulici.
Objekty na Ul. Boženy Němcovej odvtedy čakali na svoju asanáciu, ktorá začala na
sklonku tohto leta. Asanačné práce v hodnote
36 019 eur realizuje úspešný uchádzač z ve-

rejného obstarávania - spoločnosť DEMONTA z Košíc. Postupná demontáž objektov nie
je vzhľadom na ich konštrukciu jednoduchá. „Je to dosť náročné z hľadiska rôznorodosti materiálov. Je nutné ich kvôli likvidácii
odpadov všetky triediť a až následne je možné vyvážať ich na skládku,“ uviedol Richard
Radek z odboru urbanizmu a priestorového
plánovania MsÚ v Poprade. Stavenisko bolo
odovzdané firme 29. augusta a práce by mali
byť ukončené do 30 dní. Na uvedenom mieste by mala následne postupne vzniknúť ďalšia
tréningová plocha Národného tréningového
centra Slovenského futbalového zväzu.
Podobný osud ako objekty azylového bývania na
Ul. Boženy Němcovej čaká
aj na staré sociálne byty na
Levočskej ulici. V súčasnosti prebieha konanie vo
veci vydania povolenia odstránenia stavby a príprava
zadávacích podmienok pre
verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa asanácie
objektu. Objekt na Levočskej ulici by mal byť asanovaný do konca roka. (mag)

uvažoval nad francúzštinou
alebo taliančinou, určite sa mi
to zíde,“ dodal deviatak Lukáš Horváth.
(mav)

Výstava ovocia
a zeleniny
Okresný výbor Slovenského zväzu
záhradkárov v Poprade organizuje
1. a 2. októbra 2015 vo vstupnej hale
MsÚ v Poprade Podtatranskú výstavu
ovocia a zeleniny pod záštitou primátora Popradu. Slávnostné otvorenie
sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra o
9. hod.
Organizovaní, ale aj prídomoví záhradkári z Popradu a okolia sa môžu
prezentovať na výstave so svojimi výpestkami. Môžu ich doniesť do vestibulu MsÚ v Poprade dnes 30. septembra
od 15. do 17. hod. Súčasťou expozície
môžu byť aj produkty ako zaváraniny,
sirupy a sušené plody.
OV SZZ podujatie organizuje pre
poučenie všetkých, pre školské a predškolské zariadenia, výmenu skúseností medzi záhradkármi, ale aj radosť
z dopestovanej úrody. Nevyžiadané
exponáty budú darované školským
zariadeniam a klubom. Popradskí
záhradkári budú následne reprezentovať s vybranými výpestkami aj na
celoslovenskom podujatí Záhrada
v Trenčíne.		
(jka)
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Stručne

MESTO Poprad ako správca
dane upozorňuje daňovníkov na
blížiaci sa termín úhrady druhej
splátky dane z nehnuteľností,
ktorý je stanovený na 30. septembra 2015. V prípade, ak daňovník
nezaplatí splátku dane v uvedenej lehote, správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania
podľa zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

•

VYHODNOTENIE 1. ročníka súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa
uskutoční dnes 30. septembra o
10. hod. v Podtatranskej knižnici
na sídlisku Západ v Poprade.
KONCERT Alexandrovcov
sa uskutoční v Poprade zajtra 1.
októbra na zimnom štadióne.
Hosťom podujatia bude skupina
Kandráčovci.
ZNÁMY český spevák Dan
Bárta a skupina Illustratosphere
budú vystupovať v Tatranskej galérii zajtra 1. októbra o 19. hod.
ODBORNÝ seminár, ktorý
organizuje Klub Spoločenstiev
vlastníkov bytov pri ZSVB na
Slovensku Poprad v spolupráci
s ďalším partnermi, sa bude konať v Poprade v utorok 6. októbra
o 16. hod. v salóniku na Mestskom úrade v Poprade. Viac informácií na tel. čísle 0905 767 779.
PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia bude dnes 30. septembra od
7. do 17.30 hod. na Vagonárskej
ul. 2385 a na uliciach Prešovská v
úseku od č.d. 1 po 27, v úseku od
č.d. 30 po 52 párne čísla, Velická
č.d. 3520, 55, 4002, 4822, 4110,
1/A, celá Gerlachovská ul., Ulica
slobody v úseku od č.d. 2 po 22,
celá Košická ul. a Vagonárska ul.
v úseku od č.d. 33 po 47.
OD septembra upravila Podtatranská knižnica otváracie
hodiny nasledovne: Pobočka Podtatranská ul. 1548/1 pondelok - piatok od 8. do 18.30 hod.,
streda od 13. do 18.30 hod., sobota od 8. do 12. hod., nedeľa zatvorené. Pobočka - Dostojevského ul. 12 (OC Výkrik) pondelok
- piatok od 9. do 17. hod., streda,
sobota a nedeľa zatvorené. Pobočka - Rastislavova ul. 12 (sídl.
Juh 3) pondelok - piatok od 13.
do 17. hod., streda, sobota a nedeľa zatvorené.
(ppš)

•
•
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Od týchto dní vykonáva odchyt túlavých psov na území mesta Poprad mestská
polícia (MsP). Ako včera
informoval prednosta MsÚ
Róbert Bujalka, odchytová
služba prešla do kompetencie MsP v rámci novej koncepcie útulku pre psov a všeobecnej problematiky psov v
našom meste. Milan Slota
(na foto vpravo), poverený
vedením MsP uviedol, že pre túto prácu majú už troch zamestnancov spôsobilých na odchyt túlavých zvierat. Postupne sa ich počet zvýši na sedem.
Mestský policajt Slavomír Mišurda (na foto vľavo) predstavil pomôcky, ktoré budú pri odchyte používať. Výskyt túlavych psov môžu občania nahlasovať na čísle 159. Viac v budúcom čísle.
FOTO - Marta Marová

Stredoškoláci o svojom meste

Pri príležitosti 70. výročia spojenia Popradu, Spišskej Soboty
a Veľkej do jedného mestského
celku a 760. výročia prvej písomnej zmienky o meste Poprad
organizuje Mládežnícky parlament Popradu a mesto Poprad
projekt Moje mesto Poprad.
Cieľom projektu je zapojiť
stredoškolákov z 9 popradských
stredných škôl a dať im priestor
ukázať, ako si predstavujú budúcnosť Popradu o niekoľko
desaťročí. Zamerať by sa mali
na oblasť demografie, dopravy,
zdravotníctva a sociálnej sféry,
kultúry a umenia, cestovného

ruchu, priemyslu a športu a pri
každom tematickom okruhu
bude i školstvo.
Projekt potrvá do konca apríla
2016 a jedným z výsledkov bude
na záver študentská vedecká konferencia, ako aj záverečná správa,
ktorá poslúži ako materiál pre
rozvoj mesta v budúcich rokoch.
Primátor Popradu Jozef Švagerko
uviedol: „Chceme podnietiť hrdosť mladých ľudí na svoje rodné
mesto, región Spiš a celé Slovensko.
Oslovíme aj študentov, ktorí sú vo
svete, ale pochádzajú z Popradu,
aby svojou troškou prispeli k vízii Popradu.“
(ppm)

Policajné správy

•

POLICAJTI z Popradu začali trestné stíhanie pre prečin
poškodzovania cudzej veci,
nakoľko došlo k poškodeniu
diaľkového autobusu. Doposiaľ
neznámy páchateľ mal v piatok 25. septembra v čase od
15.30 do 20.30 hod. poškodiť
autobus, ktorý bol v tom čase
zaparkovaný na parkovisku
pred zimným štadiónom v Poprade. Spoločnosti so sídlom
v Lužiankach, bola konaním
páchateľa spôsobená škoda vo
výške 4 000 eur. Páchateľovi
hrozí trojročné väzenie.
Vyšetrovateľ KR PZ
v Prešove začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného
zločinu vraždy, kde páchateľovi v prípade preukázania viny
hrozí trest odňatia slobody na
dvadsať až dvadsaťpäť rokov.
V jednom z bytov v Poprade
46-ročný Jozef v sobotu popoludní v úmysle usmrtiť 24-ročného Dominika mal odpojiť
vzduchovú ventiláciu, ktorú
mal Dominik zapojenú. Tá
mu zabezpečovala jeho životné
funkcie. Mladý muž trpel poškodením mozgu a bol ležiacou aj
imobilnou osobou. V dôsledku
konania Jozefa došlo k zaduseniu Dominika.
(ppv)

•

Výstava Farebný vesmír priblížila vedu k ľuďom

Každý rok koncom septembra žije
Európa vedou. Vďaka Európskej noci
výskumníkov sa milióny ľudí dozvedia,
ako nám vedecké objavy uľahčujú každodenný život. Okrem toho je to príležitosť
motivovať mladých ľudí k tomu, aby si
vybrali vedu ako svoje budúce povolanie.
Vojtech Rušin (na foto vľavo) z Astronomického ústavu SAV povedal: „Nedostatok
kvalifikovanej vedeckej sily pociťujeme v celej
Európe. Chceme preto spopularizovať vedu,
aby mladí ľudia videli, že študovať prírodné
vedy má zmysel a prináša výsledky. Napríklad astronómia je veľmi užitočná, bez nej by
sme nemali navigačné systémy. Keď vyletel Sputnik do
vesmíru, všetci sme ako malí chlapci chceli byť kozmonautmi, začali sme sa viac učiť matematiku a fyziku.
Školy sme pozvali preto, aby sa tu v koncentrovanej
forme rôznych odborníkov priblížila k zaujímavostiam vedy aj mladá generácia.“
Šiestak Martin Šidlovský by sa chcel stať učiteľom
fyziky a chémie, pretože v týchto predmetoch vidí
najväčšiu zábavu. Zaujímajú ho galaxie, planéty
a ich zloženie. Pre vedcov už mal pripravené otázky
typu, z čoho sú galaxie zložené a ako vznikajú.
Siedmačku Elišku Mašlonkovú potešilo takéto podujatie: „Môžeme sa opýtať, čo nevieme a oni nám to
vysvetlia. Napríklad je pre mňa zvláštne, že slnko nie
je planéta, ale hviezda. Najviac by ma zaujímalo dozvedieť sa nové informácie o meteorologickom balóne.“
Jednou z prednáškových tém bola zmena pod-

nebia na našej Zemi. Meteorológ a klimatológ Peter Hrabčák uviedol: „Klíma sa mení aj v tatranskej
oblasti. Od roku 1951 sa klimatické pásmo posunulo
približne o 300 m vyššie. Vo vyšších polohách, v kosodrevine sa začínajú ujímať listnaté stromy. Ak tam
to semienko spadne a má vhodné teplotné podmienky,
aby vyklíčilo, vyrastie tam strom. Na Štrbskom Plese bol už pozorovaný výskyt kliešťa. Hlavne v lete je
priebeh zrážok čoraz extrémnejší. Sú letá, kedy nás
zasiahnu prívalové dažde a záplavy a naopak letá,
ako aj to uplynulé, kedy zrážky dosiahli len 50 percent
bežného normálu. Za tým všetkým je obrovské množstvo skleníkových plynov v atmosfére - vďaka fosílnym
palivám a našej nadmernej spotrebe energie.“
Tento rok sa do Noci výskumníkov, ktorá sa na Slovensku konala po 9-krát, zapojilo 33 krajín a viac ako
360 miest, medzi ktoré patril aj Poprad.
(kpa)
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Vo Veľkej, pri pamätníku
z dielne velického rodáka
Michala Trembáča, spomínali v piatok 25. septembra miestni obyvatelia, ale
aj žiaci základnej školy na
obete druhej svetovej vojny.
Predseda Klubu Veličanov
Milan Hámor v príhovore
povedal: „8. mája 1945 sa
kapituláciou Nemecka skončila jedna z najväčších tragédii ľudstva - 2. sv. vojna,
ktorá si vyžiadala okolo 60
mil. obetí. Aj Veľká zaplatila
svoju daň tomuto šialenstvu.
Na bojiskách, v koncentračných táboroch, či
medzi partizánmi v horách zahynulo 80 veľčianskych rodákov. Tento pamätník je výnimočný tým, že nie je venovaný armádam, ale

ANKETA K IDS

Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja vyhlásilo v júni minulého
roka výzvu na predkladanie ponúk na
vypracovanie Štúdie realizovateľnosti
Tatranskej integrovanej dopravy. Jej
dodávateľom sa stal Výskumný ústav
dopravy. Nevyhnutnou súčasťou jej
spracovania je zber údajov od verejnosti. Súčasťou riešeného územia bude
aj mesto Poprad, preto žiada občanov
o vyplnenie ankety, ktorej výsledky
výrazným spôsobom pomôžu kvalitnému nastaveniu Integrovaného
dopravného systému vo Vysokých
Tatrách. Do ankety o budúcnosti dopravy pod Tatrami sa dá zapojiť na
internetovej stránke - http://www.poprad.sk/anketa-ids-vo-vysokych-tatrach.phtml?id5=24245
(ppg)

•

OBLASTNÁ organizácia
Región Vysoké Tatry organizuje v stredu 7. októbra v Starom
Smokovci pracovné stretnutie,
ktorého hlavným cieľom je informovanie členov OOCR Región Vysoké Tatry o aktivitách
a novinkách pre zimnú sezónu
2015/2016.

•
obyčajným ľuďom. Je miestom spomienok a vyjadrenia vďaky, ale aj prejavom odhodlania
urobiť všetko preto, aby sa podobné hrôzy už
neopakovali.“
FOTO - Marek Vaščura

Doplnili niektoré rekonštrukcie a stavby

Na septembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci okrem
iného schválili doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu
mesta Poprad na rok 2015 na úseku urbanizmu a priestorového
plánovania, a to rekonštrukciu vjazdov z miestnej komunikácie
na Ul. Ludvíka Svobodu k radovým garážam, rekonštrukciu
časti miestnej komunikácie a chodníkov na Ul. staré ihrisko,
rekonštrukciu časti miestnej komunikácie a chodníka na Ul.
velická cesta v Spišskej Sobote, takisto aj výstavbu verejného
osvetlenia na tejto ulici a dobudovanie chodníka na Ul. Jesenského v Spišskej Sobote. Termín vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie pre všetky tieto stavby je do konca tohto roka.
Poslanci tiež schválili doplnenie vecnej náplne o overovacie štúdie
týkajúce sa urbanistického potenciálu západného rozvoja mesta
Poprad, rekonštrukcie Námestia sv. Egídia a rozvoj centrálnej
mestskej zóny.
MsZ schválilo i ďalšie doplnenia programovej náplne rozpočtu
mesta na úseku urbanizmu a priestorového plánovania o výstavbu
parkovacieho domu na Rastislavovej ul. na Juhu III a výstavbu cyklistického chodníka Poprad-Matejovce-Veľká Lomnica. (ppm)

Poprad sa možno zaradí medzi
banské cesty Slovenska

Na pozvanie občianskeho
aktivistu a člena Baníckeho
cechu Rudňany Slavomíra
Kyseľu pricestoval v strede
minulého týždňa na oficiálnu návštevu Popradu predseda Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska
Erik Sombathy. Po obhliadke Kvetnice a jej starých banských diel sa stretol s prvým
viceprimátorom mesta Poprad
Igorom Wzošom a predložil
návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci a porozumení.
E. Sombathy (na foto v strede)
oboznámil vedenie mesta s činnosťou Združenia baníckych
cechov a spolkov, ako aj o možnosti vstupu mesta Poprad medzi
banské mestá a obce Slovenska,
pričom by sa naše mesto zaradilo
medzi významné banské cesty.

Krátke správy

Vyzdvihla sa snaha radnice zviditeľniť a objasniť neznámu banícku
históriu mestskej časti Kvetnica.
Obe strany si vymenili skúsenosti v oblasti cestovného ruchu
a ďalšieho spoločného postupu
pri riešení a realizácii banského
múzea s geologickým parkom
v spolupráci s občanmi mesta,
ako aj súkromnými spoločnosťami pôsobiacimi v Kvetnici.
„Chcem posunúť význam Kvetnice

do viditeľných rozmerov, aby
tam neostala len vykopaná
diera, ale aby sa v banskom
diele pokračovalo,“ uviedol
autor myšlienky Slavomír Kyseľa (na foto vpravo). „Veľmi
radi spolupracujeme aj s ľuďmi
v lokalitách, ktoré nie sú baníctvom až tak známe. Z toho, čo
som mal možnosť vidieť, môžem potvrdiť, že takýto projekt
má veľký význam pre Poprad,“
pokračoval E. Sombathy. „Teším
sa, že sme znovuobjavili svoju
históriu. Aj baníctvo, ktoré tu bolo
je súčasťou našej identity. Zapadá
do nášho konceptu rozvoja Kvetnice v rámci prímestského parku.
Budeme hľadať riešenia, no bude
to dlhšia cesta. Sme naladení na
to, aby sme mesto rozvíjali aj týmto smerom,“ dodal I. Wzoš (na
foto vľavo).
(mav)

ŽELEZNICE Slovenskej republiky (ŽSR) vykonávajú od
28. septembra do 2. októbra
opravu železničného zvršku
v úseku trate Tatranských elektrických železníc (TEŽ) medzi
Vyšnými Hágami a Štrbským
Plesom v čase od 7.30 do 13.20
hod. Počas denných výluk sú v
uvedenom úseku električkové
spoje TEŽ nahradené autobusovou dopravou. ŽSR prosia
cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti
s obmedzeniami v železničnej
doprave.

•

SKUPINA Fragile s novým
koncertným programom bude
vystupovať v Dome kultúry
vo Svite 7. októbra o 18. hod.
Vstupenky sa dajú zakúpiť aj
v Poprade.

•

NAPRIEK nepriaznivému
počasiu sú po roku značkované
turistické chodníky v Tatrách
zbavené aspoň časti odpadkov.
Postaralo sa o to počas akcie
Čisté hory približne šesťsto
dobrovoľníkov. Tí z Tatranského národného parku a Pieninského národného parku vyniesli viac ako sto kilogramov
odpadkov.

•

SKUPINA IMT Smile bude
koncertovať v Grand Hotel
Kempisnski na Štrbskom Plese
v sobotu 17. októbra o 20. hod.

•

NA prvom stupni základných škôl v EÚ študuje aspoň jeden cudzí jazyk 17,7
milióna detí, čo predstavuje 81,7% všetkých žiakov. Jeden
milión detí (4,6%) študuje viac
ako jeden cudzí jazyk. Najpopulárnejším jazykom je
angličtina, ktorú študuje 16,7
milióna detí. Tá dominuje aj na
druhom stupni (deti vo veku
11-15 rokov), študuje ju 95,6%
detí v tejto vekovej skupine. Na
druhom mieste je francúzština (27,4%), nemčina (16,3%)
a španielčina (11,6%). Ruštinu
ako cudzí jazyk študuje pol
milióna detí na druhom stupni
ZŠ (2,7%).
(ppš)
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Ako dopadol test rôznych druhov dopravy v Poprade?

Malý test mobility, ktorý urobila samospráva minulý utorok v rámci Európskeho
týždňa mobility 2015 a Dňa bez áut, dopadol v prospech bicyklov. Trasu od Sintry
na sídlisku Juh III na autobusovú stanicu
zvládol na bicykli 2. viceprimátor mesta
Poprad Pavol Gašper za 5 minút a
39 sekúnd, za ním dorazil do cieľa
1. viceprimátor Igor Wzoš na taxíku za 6 minút a 9 sekúnd a cesta
ho stála 1,70 eur. Ako tretí sa doviezol autobusom MHD prednosta MsÚ Róbert Bujalka za 12 minút a 1 sekundu (minulý utorok
bola jazda v MHD zadarmo, inak
stojí lístok pri platbe v hotovosti
70 centov, pri platbe čipovou kartou 50 centov) a posledný rezkým
krokom pešo prišiel primátor
Popradu Jozef Švagerko za 17 minút a 59 sekúnd.
P. Gašper mal trochu starosti so „zaparkovaním“ bicykla, pretože na autobusovej stanici nenatrafil na žiadny stojan, čo pokladá
za námet na nápravu. Povedal: „Nešiel som
vôbec na víťazstvo. Skoro ráno je chladnejšie
a na bicykli sa ide naozaj dobre, hlavne to
človeka poriadne preberie.“ Podľa neho je
v Poprade z pohľadu cyklistov dôležité pripraviť také cyklistické chodníky, na ktorých
nebude dochádzať ku kolíziám s chodcami.
I. Wzoš je pomerne stálym pasažierom
taxislužby, ale polovicu leta jazdil na bicykli.

Je toho názoru, že hoci je taxík rýchlejší a v
posledných rokoch aj cenovo dostupnejší, v
Poprade chýba kvalitná autobusová doprava s
dobre zostaveným grafikonom: „Prepočítaval
som, že v Poprade máme okolo dvesto taxíkov
a prepravia veľmi podobný počet cestujúcich

ako MHD. Osobne si želám, aby logistika liniek, grafikon, rýchlosť a najmä cena dopravy
bola taká, aby motivovala akéhokoľvek občana
mesta využívať autobusy MHD.“ Jeden autobus totiž môže na cestách nahradiť desiatky
áut, čím sa zvyšuje ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.
R. Bujalka hodnotil cestu autobusom MHD
pozitívne: „Zo zastávky odchádzal presne, do
cieľa prišiel načas, bol čistý, takže som bol spokojný. Cesta bola v ten deň navyše zadarmo,
takže cestujúci mali z toho očividnú radosť.“

Fotografi z Ústí v Poprade

Počas celého septembra sa
v priestoroch Podtatranského
osvetového strediska v Spišskej
Sobote vynímali fotografie členov fotoklubu Oko z partnerského mesta Ústí nad Orlicí.
Tí si v sprievode vedúcej klubu
a rodáčky zo Spišskej Soboty
Evy Kovářovej urobili výlet pod
Tatry a minulú sobotu si vlastnú výstavu v jej závere prišli
osobne pozrieť.
„Naša družba trvá 59 rokov
a každý rok sa organizujú výmenné pobyty žiakov, ale aj seniorov z klubov dôchodcov. Povedala som si, že by bolo zaujímavé
mestá spojiť aj prostredníctvom
fotografie. Je to malý darček aj
k môjmu blížiacemu sa životnému
jubileu,“ uviedla
vedúca fotoklubu
Oko Eva Kovářová (na foto vľavo).
Popradskí fotografi
sa podľa nej dostanú do povedomia
fanúšikov fotografie výstavou v Ústí
nad Orlicí 3. de-

cembra. „Máme 15 až 16 aktívnych členov fotoklubu a na tejto
výstave je zastúpených 13 autorov. Priniesli sme viac fotografií,
vošlo sa ich sem asi 35. Výstava
nemá konkrétnu tému, každý
priniesol to, čo rád fotí,“ dodala.
„Som rád, že nás naša bývalá
kolegyňa Eva Kovářová oslovila.
Za krátky čas sme dokázali zrealizovať takúto výstavu a to dáva
zdravý základ pre ďalšiu užšiu
spoluprácu,“ doplnil riaditeľ
POS v Poprade Peter Šuca (na
foto druhý zľava).
Kompletná zbierka fotografií
sa má objaviť opakovane aj v januári v priestoroch Podtatranskej
knižnice v Poprade.
(mav)

Primátor J. Švagerko po pešom príchode
na stanicu uviedol: „Ako chodca ma potešilo, že až na jeden prípad boli všade na trase
priechody pre chodcov, vodiči ma ani v jednom
prípade na priechode neohrozili a bez problémov som došiel do cieľa. Dnešok bol ale hlavne
o tom, aby sme poukázali na alternatívne spôsoby dopravy. Cieľom
bolo zistiť, porovnať a vyhodnotiť
možnosti presunu v meste Poprad.
Bol to taký malý test mobility, ako v
Poprade pokračovať a riešiť situáciu
v MHD, nastavenie liniek, propagáciu, možno požičovňu bicyklov
a podobne.“ Primátor rád chodí
pešo alebo na bicykli, ale pracovné
povinnosti ho nútia najviac využívať auto. Občania na stretnutiach
mali rôzne pripomienky k MHD.
Mesto si želá, aby bola koncipovaná ako efektívna, komfortná a
nákladovo úspornejšia. V popradskej MHD
sa ročne prepraví viac ako 970 tisíc cestujúcich, čo je naozaj veľmi vysoké číslo. Ako
dodal komunikačný manažér mesta Marián
Galajda, ambíciou samosprávy je dosiahnuť,
aby tento alternatívny spôsob dopravy využívalo čo najviac ľudí. Mesto chce prispieť i
k ďalším spôsobom dopravy šetrným voči
životnému prostrediu, najmä pre cyklistov.
Aktuálne sa pripravuje vybudovanie cyklochodníka spájajúceho Poprad s Veľkou Lomnicou v dĺžke takmer 12 km.
(mar)

Z interpelácií poslancov

Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v
Poprade prednieslo interpelácie niekoľko poslancov.
Poslanec Slavomír Božoň vo
svojej interpelácii poukázal na
problém, na ktorý ho upozornili obyvatelia Nešporovej ulice z
Veľkej: „Ide o živičný povrch na
tejto ulici, ktorý nebol opravovaný desiatky rokov. Vozovka je v
dezolátnom stave, rozpadnutá,
plná nerovností a hlbokých výmoľov, čo ohrozuje bezpečnosť
cestnej dopravy a poškodzuje
motorové vozidlá. Takisto priľahlý chodník je v dezolátnom
stave.“ Poslanec preto požiadal
o rekonštrukciu ulice. Interpeloval tiež potrebu zabezpečenia
klimatizácie minimálne v kanceláriách mestského úradu obrátených na južnú stranu. Uplynulé extrémne horúce leto totiž
ukázalo, že na mestskom úrade
bola teplota v kanceláriách neúnosne vysoká, čo sťažovalo prácu zamestnancom MsÚ.
Poslanec Vladimír Lajčák
upozornil na absenciu verejného osvetlenia v časti Stavbárskej

ulice vo Veľkej, ktorej obyvatelia žiadajú tento problém
odstrániť. Ďalej interpeloval:
„Žiadam preveriť otvorenie súkromnej školy na území mesta
Poprad. Ďalej tiež žiadam informácie v koľkých súdnych procesoch vystupuje mesto Poprad v
pozícii žalovaného, o koľko eur v
týchto procesoch ide a kto nás v
nich zastupuje.“
Poslanec Michal Rusnák sa vo
svojej interpelácii venoval problému vlastníkov bytov v bytovom
dome „Kremeľ“ na Štefánikovej
ulici: „Obrátil sa na mňa predseda vlastníkov bytov z tohto domu
z dôvodu havarijného stavu - prepadnutia asfaltového chodníka a
problémov s odvádzaním zrážkovej vody. Z dôvodu neodborného
položenia asfaltu bol znemožnený
odtok zrážkovej vody do kanalizácie, čím po daždi dochádza k
zamokaniu obvodového muriva
bytového domu a tiež k zatopeniu
pivničných priestorov, ktoré musia vlastníci bytov na vlastné náklady dávať do pôvodného stavu.“
Ďalšie interpelácie uverejníme v
budúcom čísle.
(ppm)
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Drogy sú cesta do tmy

Prvý kontakt s drogou sa
môže začať celkom nevinne - v
partii kamarátov, na žúre alebo
aj zaľúbením sa do nesprávneho dievčaťa. Martin Žák rozpovedal svoj „drogový príbeh“
v predstavení The Dark Trip, s
ktorým prišiel minulú stredu i
do Popradu. Pre neho sa „temný
výlet“ začal práve zamilovaním
sa a prijatím drogy z rúk svojej
priateľky. Extáza ho zaviedla do
iného sveta. Podľahol jej a trvalo
päť rokov, kým pochopil, že nič
nezískava, ale veľmi veľa stráca.
Musel klesnúť až na dno, byť na
pokraji života a smrti a takmer
prísť o jedného zo svojich najbližších, aby vykročil opäť na
správnu cestu - cestu bez drog,
cestu z tmy.
„Môj životný príbeh a skúsenosť
s drogami sa začala, keď som bol
tínedžer. Končil som strednú pedagogickú školu. Zaľúbil som sa a to
dievča mi ponúklo drogu - extázu.
Od 18 do 23 rokov bol môj život
samá párty a drogy. Až kým som
sa nezdrogoval do bezvedomia a

tá, ktorú som miloval ma podviedla s mojím najlepším priateľom. K
tomu sa pridalo vážne ochorenie
mojej mamy,“ vysvetlil M. Žák.
Nadobudol pocit, že k maminej
chorobe prispel svojím správaním, pretože sa pre neho veľmi
trápila. Dnes je už našťastie v poriadku.
Hoci príbeh na javisku mal
trochu iný priebeh - s nehodou
malej sestričky, ktorej príčinou
mal byť Martin, pointa bola
rovnako dojímavá. Užívať si
život ako jednu veľkú „žúrku„
začalo byť podľa Martina veľmi
populárne, moderné bez ohľadu
na hrozbu závislostí. Podotkol:
„Drogy sú cesta do tmy. Som
rád, keď cítim, že to, čo robíme,
má význam. Tieto multimediálne
predstavenia ma napĺňajú, lebo
môžem odovzdávať svoje skúsenosti ďalej.“ Prešlo už 13 rokov
odvtedy, čo urobil radikálne rozhodnutie, povedal si dosť a prestal s drogou. Nebolo to ľahké,
ale zrazu mu začali prichádzať
do života ľudia, ktorí mu pomohli a potiahli ho
správnym smerom.
Pre Popradčanov
sa predstavenie uskutočnilo dvakrát pre
žiakov posledných
ročníkov
základných škôl a tretíkrát
pre verejnosť. Záštitu nad programom
realizovaným s finančnou podporou

V Poprade sa na

P15 cítili ako doma
Primátor Popradu Jozef Švagerko prijal v
minulých dňoch členov centrálneho tímu,
ktorí sa vyše rok a pol venovali príprave
Národného stretnutia mládeže P15. Na
stretnutí sa zúčastnil aj žilinský biskup Tomáš Galis, predseda Rady KBS pre mládež
a univerzity, ktorá letné podujatie s tímom
stoviek dobrovoľníkov zorganizovala, spišský biskup Štefan Sečka a popradský dekan
Ondrej Borsík.
Za podporu mesta poďakoval v mene tímu
Ondrej Chrvala, hlava P15. Primátorovi, ako
aj zástupcovi mesta v tíme Marekovi Budzákovi, venovali spomienkové darčeky na P15 a
špeciálne poďakovanie. „V meste sme sa počas
prípravy i samotnej akcie cítili ako doma. Tešíme sa, že všetko dopadlo podľa plánov. Oceňujeme a ďakujeme za záujem a podporu mesta
Poprad,“ povedal O. Chrvala. Na podujatie
P15 v Poprade prišlo celkovo 3 500 mladých
ľudí, do prípravy a pomoci sa zapojilo vyše
štyristo dobrovoľníkov.
(mli)

Ministerstva zdravotníctva SR a v
Poprade i za spoluúčasti združenia Život bez závislostí, prevzal 1.
viceprimátor mesta Poprad Igor
Wzoš. Povedal: „Tematika mládež
a drogy je veľmi vážna vec a keď
môžeme urobiť niečo hoci len na
záchranu jedného mladého človeka, tak to má zmysel. Všetky deti
nielen na Slovensku, ale aj v celej
Európe a na svete, sú ohrozené
drogami. Dnes droga nemá hranice, cez internet sa dá ľahko zadovážiť, keď sa zakáže jedna, nahradí ju druhá. Vedomie, že droga je
zlo, musí byť to najdôležitejšie, čo
chceme zdôrazniť a varovať pred
ním.“
Tínedžeri si predstavenie pozreli so záujmom. Deviatak Benjamín
zo ZŠ Jarná zhodnotil: „Predstavenie malo zmysel hlavne pre nás
mladých a veľmi nás poučilo. Bolo
to tvrdé, poučné a beriem si veľmi k
srdcu - nikdy drogy.“
(mar)

Nelegálne
cigarety

Takmer 140 tisíc nelegálnych
cigariet a 112 kíl nelegálneho tabaku vo štvrtok minulý
týždeň zadržali colníci z Kriminálneho úradu finančnej
správy (KUFS) v Poprade. Finančný únik na daniach je viac
ako 21 000 eur.
Vo štvrtok 24. septembra popoludní kontrolovali príslušníci
KUFS osobné auto s popradským
EČV, ktoré bolo zaparkované
pred otvorenou garážou. Z garáže vyšiel Štefan E. (46), ktorý do
kufra auta nakladal cigarety a tabak. Po príchode vyšetrovateľa
KUFS colníci vykonali prehliadku
auta a ďalších dvoch garáží. Počas
akcie zadržali 139 100 cigariet
rôznych značiek bez označenia
slovenskou kontrolnou známkou
a 112,36 kg cigaretového tabaku.
Únik na spotrebných daniach z cigariet colníci vyčíslili na 13 171,38
eur a na tabak vo výške 8 012,67
eur. Vyšetrovateľ muža obvinil z
prečinu porušovania predpisov o
štátnych technických opatreniach
označenie tovaru podľa § 279 odst
1, 2 písm. a Trestného zákona
v platnom znení, za čo mu hrozí
trest odňatia slobody na jeden
až päť rokov.
(mac)

Umelci plátna zachytávali v Tatrách ich krásu
Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v
Prešove v spolupráci s Tatranským okrášľovacím spolkom zorganizovali v septembri štvrtý medzinárodný maliarsky plenér.
Umelci z Česka, Poľska, Ukrajiny a Slovenska mali možnosť tvoriť vo Vysokých Tatrách
- na Skalnatom Plese.
Tvorba maliarov je každý rok iná. Tohto roku sa
ich diela zameriavajú na
tému „Krása Bohom stvorená“. Organizátor Vojtech
Lakomý povedal: „Prišli
sem akademickí maliari,
vo svojich krajinách veľmi
uznávaní, zameriavajúci
sa na svetské témy. Duchovná hodnota, ktorú tu
vytvárajú sa otvorí nielen
veriacim, ale celému okoliu.“ Niektorí umelci kreslili, iní maľovali, ale každého oslovila krása Tatier.
„Maľovať na takom

mieste, bol neskutočný zážitok, vo výške 2 tisíc
metrov má človek pocit, že je blízko Bohu,“ povedal český maliar Ladislav Hodný.
Ľudmila Lakomá Krausová, členka Slovenskej výtvarnej únie podotkla: „Už som maľovala v Belianskych Tatrách, zdola zo Starého
Smokovca, z Javoriny, zo
Ždiaru, z Podbanského.
Takto vysoko som ešte
štetec v ruke nedržala. Je
dobré, že nádheru prírody
môžeme obdivovať nielen
očami, ale môžeme to všetko dať aj na papier alebo
na plátno. Bola som očarená krásou v takej výške.“
Cieľom medzinárodného maliarskeho plenéra
bolo nadviazanie priateľských kontaktov medzi maliarmi v prostredí
našich veľhôr a širokej
ponuky prírodných motívov.
(kpa)
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Výlet skončil tragicky

POVEDALI SLÁVNI
Najsilnejší človek na svete je ten, kto je najviac sám.

IBSEN

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. septembra 2015 - Veronika Mrkvicová a Mgr. Radoval Šajna, Lenka
Uramová a Peter Hudák, 12. septembra 2015 - Tímea Machová a Róbert
Kobetič, Lucia Pavličková a Ján Červenka, Veronika Kalakajová a Ján Vraník, 18. septembra 2015 - Karolína Cimermanová a Jaroslav Cimerman,
Mária Šurinčíková a Peter Neumeister, Monika Klimeková a Marián Zelina, 19. septembra 2015 - Ing. Michaela Zemanová a Michal Bombara, Zlatica Horváthová a Viliam Lelko, Dominika Brijová a Filip Mikuš.

VITAJTE MEDZI NAMI
18. septembra 2015 - Zdenka Zavacká, Poprad.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre Stráže si v III. štvrťroku 2015 pripomenuli narodeniny títo členovia: okrúhlych 80 rokov Jozefa Dvorčáková, 75 rokov Emil
Zgodava a Richard Nitsch, 70 rokov Anna Kornajová. Ostatní oslávenci - Pavol Hosa, Antónia Fedorová, Marián Zibura, Hedviga Ziburová,
Mária Javorská, Anna Gildeinová, Karol Kubus a Mária Zahoranská.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 23. septembra 2015
v Matejovciach s

Katarínou Kapustovou,
80-ročnou

V piatok 25. septembra 2015
vo Veľkej s

Milanom Slobodom,
68-ročným

V pondelok 28. septembra 2015
vo Veľkej s

Kornéliou Genčurovou,
76-ročnou

V utorok 29. septembra 2015
vo Veľkej s

Ing. Júliou Gurníkovou,
86-ročnou

V utorok 29. septembra 2015
vo Veľkej s

Anežkou Dulovičovou,
68-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 30. septembra 2015
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Jaroslavom Lizákom,
66-ročným

Vo štvrtok 1. októbra 2015
o 12. hod. vo Veľkej so

Zuzanou Markovou,
66-ročnou

Vo štvrtok 1. októbra 2015
o 14. hod. v Spišskej Sobote s
V piatok 2. októbra 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Dominikom Andrejom,
24-ročným
Máriou Girgašovou,
86-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 1. októbra do 7. októbra

Hotel Transylvánia 3D - o 15.
hod. a o 19. hod., Hotel Transylvánia 2D - o 13. hod. ( hrá sa len
cez víkend) a o 17. hod., Marťan
3D - o 21. hod., MUNO: Strážca mesiaca 2D - o 13.20 hod.
(hra sa len cez víkend), V hlave
2D - o 15.20 hod., Marťan 2D o 17.40 hod., Wilsonov - o 20.30
hod., Detské kino - Mimoni

2D - o 13.30 hod. (hrá sa len cez
víkend), Labyrint: Zhorenisko
2D - o 15.30 hod. (nehrá sa 5.10.
a 6.10.), Stážista - o 17.40 hod.
(hrá sa len 6.10.) a o 18.10 hod.
(nehrá sa 5.10. a 6.10.), Everest
2D - o 16.50 hod. (hrá sa len 5.10.)
a o 20.50 hod. (nehrá sa 5.10.
a 6.10.), Artmax opera - Figarová
svadba - o 19.40 hod. (hrá sa len
5.10.), Artmax filmy - Klub bitkárov - o 20. hod. (hrá sa len 6.10.).
Viac na www.cine-max.sk (ppp)

Až 40 záchranárov bolo zapojených ostatnú sobotu podvečer
do pátracej akcie po dvoch 62 a 67 ročných turistkách z Lotyšska. Tie odišli spolu s 50-člennou skupinou na túru na Téryho
chatu. Nezvestnosť nahlásila HZS vedúca zájazdu, ktorá spolu
s ostatnými turistami pri návrate do Smokovca zistila, že jej dve
členky skupiny chýbajú. Do pátracej akcie bolo povolaných niekoľko skupín záchranárov, ktorí pátrali vo vymedzenom území.
Pátranie žiaľ skončilo tragicky. Obe turistky našli pod Priečnym
sedlom bez známok života. Pravdepodobnou príčinou smrti
bolo podchladenie, bližšiu príčinu určí až súdny lekár.

Vrtuľník z Popradu pomáhal dvom turistom

Leteckí záchranári z Popradu leteli minulý týždeň v utorok
do Vysokých Tatier dva razy. Ich prvý let smeroval na Kriváň
k 67-ročnému turistovi, ktorí pocítil nevoľnosť a následne odpadol. Prvú pomoc mu poskytli okoloidúci svedkovia, pri prílete vrtuľníka bol už pri vedomí. Lekárka leteckých záchranárov mu poskytla neodkladné ošetrenie, následne ho evakuovali
z terénu a preložili na palubu vrtuľníka. Transportovaný bol
do popradskej nemocnice. Tam skončil aj 30-ročný muž, ku
ktorému záchranári leteli hneď po odovzdaní prvého turistu.
Počas výstupu na Poľský hrebeň sa pošmykol a spadol. S poraneným kolenom nemohol v túre pokračovať.
(ppš)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 30. septembra - Cyprián,
vo štvrtok 1. októbra - Limba,
v piatok 2. októbra - Adus,
v sobotu 3. októbra - Limba,
v nedeľu 4. októbra - Limba, v pondelok 5. októbra
- Aduscentrum a v utorok 6. októbra - Adus.
Cyprián: L. Svobodu, Limba:

Podtatranská 5, č. t. 772 26 57,
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34,
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od
pondelka do piatka od 18. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Veľmi krásne
životné obdobie bude trvať dlho. Využite ho na
realizáciu nových plánov.

Láska na vás
striehne na každom kroku. Poobzerajte sa okolo seba
a určite nájdete vhodného partnera.

S porozumením voči nedostatkom iných dosiahnete viac
než kritikou a bezohľadnosťou.

Nemusíte byť
vždy takí kritickí. Je na škodu, že vždy vidíte aj
malicherné chyby a nie takmer bezchybný celok.

Nejaká pracovná záležitosť sa uzavrie k vašej spokojnosti.
V rodine vám urobí radosť dobrá
správa.
Najradšej ste
medzi rodinnými príslušníkmi, pre ktorých aj
tentoraz urobíte veľa užitočného.
Finančne si
mimoriadne
polepšíte a dostanete dokonca ponuku na lepšiu prácu.
Pôjdete
na
cestu, ktorá
vám prinesie nové poznatky. Tie
neskôr využijete na svoj kariérny
postup.

Niekedy si neudržíte jazyk
na uzde a bez ohľadu na druhých
poviete, čo si myslíte. Narobíte si
tak nepriateľov.
V práci nastane pokoj a dostanete ešte aj zaslúženú odmenu. V
rodine bude vládnuť porozumenie.
Pozor na flirty, ktoré môžu
mať ďalekosiahle dôsledky. Venujte
sa teraz viac práci, než zábave.
Pekné
dni
budú naplnené nečakaným šťastím a láskou. Budete sa tešiť z každého dňa.
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Jesenné upratovanie 2015

Mesto Poprad aj tohto roku
organizuje jesenné upratovanie. Veľkoobjemové kontajnery
VOK sú určené pre občanov,
nie pre podnikateľské subjekty,
ktoré sú povinné zbavovať sa
odpadov v súlade so zákonom
a na vlastné náklady. VOK-y sú
určené napr. na drobný stavebný odpad, staré nábytky, okná
dvere a pod. Nie sú určené na
konáre. Tie by občania mali
ukladať vedľa nich, nakoľko sú
následne drvené a využívané
pri údržbe verejnej zelene. Do
VOK-ov nesmú byť ukladané
ani stavebné odpady, elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný
odpad a pod.
Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov:
Od 2. do 9. októbra - Veľká
- Ul. na letisko (pri potravinách
Fresh a pri viadukte), Stavbárska
ul., Vodárenská ul. (pri autobusovej zástavke), Scherfelova ul.,
Nová ul. (pri križovatke), Široká ul. (pri učilišti), Jarmočná
ul. a pri futbalovom štadióne.

V Kvetnici bude v tomto termíne
VOK umiestnený pri klzisku.
Od 9. do 16. októbra - na
sídlisku Juh I, II - na parkovisku pri bytovom dome Antimón,
za bytovým domom Váh a Bárium. V Spišskej Sobote na Ul.
B. Němcovej, pri ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, na Gattingerovej
ul. a v Nižanoch pri mostíku.
Od 16. do 23. októbra - na
sídlisku Západ - na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom
Šípka, za cestnými stavbami a pri
garážach pri hoteli Olympia.
V Matejovciach na Puškinovej
ul., Bezručovej ul., Ul. J. Kráľa,
v Továrenskej štvrti, pri garážach
na Allendeho ul., na Matejovskom námestí a na Lidickej ul.
Od 23. do 30. októbra - v starom meste - Hviezdoslavova ul.,
Levočská ul., Sadová ul., Banícka ul., Ul. Popradskej brigády,
Bernolákova ul., Murgašova ul.
a Okružná ul. a na sídlisku Juh
III na Suchoňovej ul., Jesennej
ul. a Záborského ul.
(ppš)

Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám murovanú chatu
v Zamagurí/Lysá nad Dunajcom,
s pozemkom 485 m2. Vhodná
na celoročné bývanie. Prízemie:
slovenská izba s krbom (vykurovanie v zime), chodba, vináreň
s kuchynkou a kúpeľňa. Podkrovie: dve izby, chodba a zimná záhrada. Krásna udržiavaná
záhrada so zeleninovými hriadkami, časťou na oddych, skleníkom a murovaným záhradným domčekom. Plastové okná,
voda, elektrina, septik. Treba
vidieť, len vážny záujem. Inf.: č.
t. 0902 625 879.
49/15-P
Predám
záhradu
(374
m2, Gánovce). Inf.: č. t. 0907
910 628.		
50/15-P
Predám rodinnú hrobku
pre 12 rakiev z roku 1882 na
cintoríne v Strážach. Inf.: č. t.
0905 388 802.
51/15-P
Predám chalupu neďaleko Kežmarku. Inf.: č. t.
0905 388 802.
52/15-P
Predám 1-izb. tehlový byt
v Novej Lesnej, skoro nový. Inf.:
č. t. 0911 933 299.
53/15-P
Predám zariadenú skolaudo-

•

•
•
•
•
•

vanú predajňu (30 m2) v novootváranom obchodnom centra
Forum (bývalý Prior). Inf.: č. t.
0917 121 465.
54/15-P
Predám garsónku zo zdravotných dôvodov, dohodou. Inf.: č.
t. 0910 465 088.
55/15-P

•
•

Rôzne

Hľadáme distribúterov reklamných materiálov do schránok v Poprade v okolí. Inf.: č.
t. 0911 623 572, e-mail: poprad@redpost.sk
89/15-R
Stolárstvo KLIN prijme
do zamestnania šikovných
stolárov - nábytkárov na prevádzku do Spišskej Teplice. Nástup ihneď. Inf.: č. t.
0905 904 646.
93/15-R
Centrum sociálnych služieb
v Poprade prijme do pracovného pomeru údržbára - elektrikára. Žiadosti so životopisom
posielajte na adresu: Centrum
sociálnych služieb v Poprade,
Komenského 3454/12, 058 01
Poprad alebo e-mailom: pam@
css.poprad.sk
94/15-R
Dve osoby hľadajú podnájom do 220 €. Inf.: č. t.
0949 600 273.
95/15-R
Dám do prenájmu 2-izb.
byt vo Svite. Inf.: č. t. 0917
121 465.		
96/15-R

•
•

•
•

Mesto Poprad

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

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti:
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa • prax v oblasti služieb minimálne 5 rokov • najmenej 5 rokov pôsobenia v riadiacej funkcii • bezúhonnosť • organizačné a komunikačné schopnosti • flexibilita
• práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
Požadované doklady k prihláške:
• prihláška do výberového konania • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením
vlastného telefonického kontaktu • písomný návrh koncepcie rozvoja a
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie starší
ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 9. 10. 2015 o 12. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením
„výberové konanie - PCS - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením
PP-99
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.		

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici,
súp. č. 1308 v Poprade o celkovej výmere 15 m2, katastrálne územie
Veľká, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor
je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 260,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7. októbra 2015 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: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293,
052/7167297					 PP-101

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

pozemku vo včelársko - záhradkárskej osade Kvetnica,
časť parc. č. KN-C 3207/5 o výmere 482 m2, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty 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. 57,84 €/
rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 2. 10. 2015 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.
Zverejnené: 16. 9. 2015 - 2. 10. 2015			
PP-102
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Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
vedúci odboru výstavby
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Charakteristika pracovného miesta: koordinácia, riadenie a kontrola
činností na úseku stavebného poriadku a životného prostredia
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného smeru
Požadované predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme:
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
• znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej správy •
prax na stavebnom úrade a na úseku životného prostredia min. 5 rokov •
prax v riadiacej pozícii min. 3 roky • osobitný kvalifikačný predpoklad overený skúškou podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné schopnosti • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania • profesijný štrukturovaný
životopis s uvedením telefonického kontaktu • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom) - overená kópia • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 9. 10. 2015 do 15.
hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením: Neotvárať „Výberové konanie - vedúci odboru výstavby“ (poštou alebo osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad, odd. personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie
Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
PP-104

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Charakteristika pracovného miesta: koordinácia, riadenie a kontrola
činností na úseku investičnej výstavby, dopravy a územného plánovania
v meste Poprad
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru
Požadované predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme:
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
• znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej správy
• prax v riadiacej pozícii min. 3 roky • skúsenosti v oblasti práce v samospráve výhodou • skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné schopnosti, vysoké pracovné nasadenie •
práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania • profesijný štrukturovaný
životopis s uvedením telefonického kontaktu • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom) - overená kópia • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 9. 10. 2015 do
15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením: Neotvárať „Výberové konanie - vedúci odboru urbanizmu
a priestorového plánovania“ (poštou alebo osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad, odd. personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie
Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Škôlkari sú opäť na ľade

Deti z popradských materských škôl sú opäť na ľade. Populárny
prípravný výcvik v korčuľovaní pre materské školy mesta Poprad
pripravila samospráva v súlade s koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, ktorej jedným z cieľov je podpora športovania najmladšej vekovej kategórie.
Skúsení tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič začali nový školský
rok na ľade 14. septembra výcvikom detí z materských škôl na Vagonárskej a Podtatranskej ulici na ľadovej ploche zimného štadióna. Neskôr sa
pripoja aj ostatní škôlkari v zimných mesiacoch na ľadovej ploche pred
Arénou Poprad. Do projektu sa v tomto roku zapojilo opäť 9 materských
škôl. Mesto Poprad v spolupráci s HK Poprad na základe prihlášok predpokladá, že kurz absolvuje približne rovnaký počet detí ako vlani. (ppp)

Na kraj Mihoková a Pospíšil

V piatok 25. septembra sa
v okolí Cirkevnej spojenej školy
konalo okresné kolo v cezpoľnom
behu stredných škôl. V súťaži
trojčlenných družstiev si postup
na krajské kolo vybojovalo medzi
dievčatami Gymnázium D. Tatarku v Poprade a medzi chlapcami
postúpila Obchodná akadémia
Poprad. Zastúpenie budú mať aj
jednotlivci v podobe Timey Mihokovej zo SOŠ Technická Poprad a Richarda Pospíšila z Gymnázia D. Tatarku v Poprade.
„Cezpoľným behom stredných
a základných škôl otvárame každoročne školské športové súťaže.
Do okresného kola sa zapojili
takmer všetky stredné školy z okresu
Poprad. Tento rok sa víťazi zúčastnia krajského kola 15. októbra pod
Ľubovnianskym hradom,“ uviedol
Jozef Pavlík z oddelenia školstva,

Popradský kros
Organizátorom XII. ročníka
Popradského krosu a 10. ročníka v kopaní jedenástok O cenu
Antona Švajlena vo Veľkej robil
v sobotu popoludní vrásky na
čele intenzívny dážď, ktorý spôsobil nízku účasť pretekárov.
Z piatich hlavných kategórií sa
v štyroch postavilo na štart Popradského krosu v priestoroch ZŠ s MŠ

mládeže a športu MsÚ v Poprade.
„Keďže som tu bežala mimo družstiev, budem musieť na krajskom
kole zvíťaziť, aby som mohla súperiť
o celkové víťazstvo v rámci Slovenska,“ povedala Timea Mihoková
(na foto). „Teším sa na ďalšie kolo,
kde bude bežať aj môj kamarát z reprezentácie v behu do vrchu,“ dodal Richard Pospíšil.
(mav)
vo Veľkej 13 pretekárov z okolia
Popradu, ale aj Poľska. Nechýbal
držiteľ traťového rekordu z roku
2007 - Poliak Jan Wydra, ktorý
vyhral kategóriu B od 40 do 49
rokov aj tentokrát a najlepším časom podujatia zaostal za vlastným
rekordom o viac ako štyri minúty.
Medzi ženami sa najlepšie umiestnila Danica Božová z AK Steeple
Poprad, ktorá v celkovom hodnotení skončila na 9. mieste. (ppv)

Vstupenky na koncert vyhrali

Koncert skupín Horkýže Slíže a Tři sestry budú môcť zažiť aj fanúšikovia
v Poprade v piatok 9. októbra 2015 o 19. hod. vo viacúčelovej hale Aréna.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže uverejnenej v minulom vydaní novín Poprad, boli vyžrebovaní: Roman Slamený, Hôrka 166, Miroslav Breza,
Okružná ul., Poprad a Ján Firek, Suchoňova ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)
občanov mesta. Vydáva Redakcia PopPOPRA D -radtýždenník
- noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta
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Kamzíci ťahali s favoritmi za kratší koniec

Hokejisti HK Poprad odohrali v uplynulom týždni porciu troch zápasov
Tipsport ligy. Vo vloženom zápase 5.
kola nedali doma žiadnu šancu mladíkom z projektu HK Orange 20. V piatok premárnili šancu na tri body proti
Nitre najmä po netradične udelených
jedenástich trestných minútach pre kapitána Arneho Krotáka, ktorý následne
chýbal kamzíkom v Košiciach, ale aj
zásluhou famózneho výkonu brankára
hostí Michala Valenta.
Výsledky: vložený zápas 5. kola v utorok
22. septembra HK Poprad - HK Orange
20 8:2 (2:2, 4:0, 2:0), góly Popradu: 12. Branislav
Rapáč (L. Bajaruns, M. Síkela), 13. Rudolf Huna
(A. Kroták, J. Kasík), 24. Tomáš Török (M. Síkela,
B. Rapáč), 26. Rudolf Huna (J. Kasík, Ľ. Malina),
31. Branislav Rapáč (Ľ. Dinda, L. Bajaruns), 36.
Lukáš Hvila (R. Rapáč, Ľ. Malina), 58. Lauris Ba-

FK Poprad

Futbalisti FK Poprad cestovali
v rámci 10. kola DOXXbet ligy
do Prešova, kde si po dočasnom
zastupovaní z predošlého zápasu odkrútil už oficiálnu premiéru novovymenovaný tréner
Pavol Mlynár.
Vo vyhlásení klubu sa uvádza:
„Správna rada Futbalového klubu
Poprad na svojom zasadnutí 22.
septembra zobrala na vedomie rezignáciu trénera A mužstva Vladimíra Lajčáka. Do funkcie hlavného trénera A mužstva zvolila Pavla
Mlynára. Vedúcim mužstva zostáva aj naďalej Juraj Kšenzakovič a
asistentom trénera Ján Chmura.
Pavol Mlynár sa stáva trénerom
na obdobie 2 rokov. Má skúsenosti
z pôsobení v Tatrane Prešov, Dukle
Jihlava, Sigme Olomouc. Odborné
poznatky získaval v Atleticu Mad-

•

BASKETBALISTKY
BAM
Poprad zaknihovali v najvyššej
basketbalovej súťaži druhú prehru.
V sobotu 26. septembra prehrali
v Šamoríne 85:67, keď vyrovnaný
priebeh mali najmä druhá a štvrtá
štvrtina. Dnes 30. septembra sa po
tretíkrát za sebou predstavia vonku, tentoraz na palubovke MBK
Ružomberok. Domácu extraligovú
premiéru zažije BAM Poprad so
svojimi fanúšikmi v nedeľu 4. októbra o 17.30 hod. v Aréne Poprad
proti BK SOŠŽ Cassovia Košice.
HOKEJISTKY ŽHK Poprad
odohrali v sobotu 26. septembra
v rámci 4. kola 1. hokejovej ligy žien
domáci duel proti Prešovu. Udržali si neporaziteľnosť a víťazstvom
5:1 si vytvorili dvojbodový náskok
pred Spišskou Novou Vsou, ktorá
prehrala v Martine po predĺžení.
Derby na Spiši sa odohrá v sobotu
3. októbra o 17. hod. v rámci 5. kola.

•

Tabuľka Tipsport ligy
1. Trenčín

8

5

1

1

1

25:13

18

2. B. Bystrica 7

4

1

2

0

14:7

16

3. Zvolen

7

4

1

0

2

27:13

14

4. Nitra

7

4

1

0

2

22:18

14

5. Poprad

8

3

1

2 2 24:23

13

6. Piešťany

7

4

0

0

3

18:15

12

7. Martin

7

1

3

0

3

14:16

9

8. Žilina

8

2

0

2

4

15:22

8

9. Košice

7

1

1

1

4

16:18

6

10. Skalica

8

1

0

1

6

14:37

4

2

1

0

0

1

4:3

3

SR 20

jaruns (Ľ. Dinda), 58. Rudolf Huna. 6. kolo v piatok 25. septembra HK Poprad - HK Nitra 3:4sn
(1:0, 1:2, 1:1), góly Popradu: 8. Richard Rapáč (L.
Hvila, R. Suchý), 21. Arne Kroták (R. Huna, O.
Rusnák), 60. Rudolf Huna (R. Suchý, R. Rapáč).
7. kolo v nedeľu 27. septembra HC Košice - HK

Poprad 5:1 (0:0, 2:0, 3:1), gól Popradu: 55. Richard Rapáč (R. Suchý, Ľ. Bartečko).
Program: 8. kolo v piatok 2. októbra o 17.
hod. HK Poprad - ŠHK 37 Piešťany, 9.
kolo v nedeľu 4. októbra o 16.30 hod. MHC
Martin - HK Poprad.
(ppv)

rid a Cagliari.“
Výsledok: 10. kolo v sobotu 26.
septembra 1. FC Tatran Prešov FK Poprad 1:0 (1:0).
Program: 11. kolo v sobotu 3.
októbra o 17. hod. FK Poprad MFK Lokomotíva Zvolen. (ppv)

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ
		

Z V R P

1. Bardejov

10 6 3 1 17:11 2 1

S

B

2. Prešov

10 5 3 2 16:6 1 8

3. VSS Košice

9

4. Zvolen

10 5 1 4 16:12 1 6

5. Poprad

10 5 1 4 13:9 16

6. Haniska

10 4 2 4 11:13 1 4

7. L. Mikuláš

10 3 4 3 11:8 1 3

8. D. Kubín

9

5 1 3 13:6 1 6

4 1 4 9:10 1 3

9. Lokomotíva KE 10 3 2 5 11:13 1 1
10. R. Sobota

10 3 2 5 6:14 1 1

11. Sp. N. Ves

10 2 3 5 8:15

9

12. Teplička n. V.

10 1 3 6 7:21

6

•

Krátko zo športu

GALAVEČER bojových športov
s názvom Simply The Best 6 sa uskutoční v sobotu 3. okróbra v Aréne
Poprad so začiatkom o 19. hodine.
Na priaznivcov súbojov medzi povrazmi čaká niekoľko titulových zápasov, v ktorých sa o opasky pobijú
aj Popradčania. Hlavným ťahákom
medzinárodnej šou bude súboj o titul WKN Interkontinental Champion medzi domácim borcom Samuelom Hadzimom a Kórejčanom
Lee Chan-Hyungom.
V PIATOK 2. októbra sa v 50
metrovom bazéne AquaCity Poprad
uskutoční 21. ročník Športovej
olympiády detí a mládeže mesta
Poprad v plávaní. Hneď na druhý
deň, v sobotu 3. októbra štartuje od
9. hod. 5. ročník medzinárodného
plaveckého mítingu o Pohár olympijských nádejí v plávaní.

•

Na začiatku novej súťažnej sezóny karatistov sa pretekári karate klubu
Shihan Poprad predstavili v metropole Maďarska, kde bojovali o miestenky na blížiace sa šampionáty. V nedeľu sa v športovom zápase kumite
v kategórií do 30 kg predstavili mladšie žiačky, ktoré dominovali a patril im celý stupeň víťazov. Prvá skončila Veronika Jalowiczorová, druhá Barbora Glatzová a tretia Ema Zacharová.
FOTO - Ján Glatz

•

PREDMINULÝ víkend sa v Šuňave konal jedenásty ročník súťaže
mladých hasičov o Pohár starostu
obce za účasti 33 družstiev. V troch
disciplínach hry Plameň nenašli
premožiteľa domáci chlapci i dievčatá. Oba kolektívy obhájili minuloročné prvenstvo.
ZAČIATKOM septembra sa stala členka Športového a kynologického klubu Canislog Poprad Lucia
Hudáková vicemajsterkou Slovenska v rámci medzinárodných Majstrovstiev SR v kynologickom športe
Obedience - poslušnosť v Nitre.
TATRY boli predminulý víkend
opäť v pohybe. V sobotu sa konal
XXI. ročník Memoriálu Pavla Antala. Najrýchlejšie časy dosiahli
Ľubomír Kováčik zo Súľova a titul
absolútnej víťazky obhájila z minulého roku Soňa Vnenčáková zo

•

•

Svitu. Víťazmi nordic walkingu sa
stali Jiřina Šerfelová zo Štrby a Peter Karabin z Liptovského Hrádku.
Nedeľa patrila cyklistom, ktorí súperili na 8,7 km dlhej horskej časovke z Tatranskej Štrby na Štrbské
Pleso. Najrýchlejším mužom bol
Matúš Mačák, medzi ženami zvíťazila Martina Cabúková.
OBEC Spišské Bystré v spolupráci s Klubom turistov Spišské
Bystré, ZŠ s MŠ Spišské Bystré
a miestnou organizáciou Červeného kríža organizujú v sobotu 3.
októbra so štartom o 14.30 hod. 1.
ročník behu Kubašská desiatka.
V SOBOTU 3. októbra sa od
10. hodiny v Skicentre Kubašok
v Spišskom Bystrom uskutoční
Slalom na suchu pre kategórie
od detí po dospelých vrátane rodinných tímov. Súťaž bude spestrená zábavnými hrami v réžii
CVČ Poprad.
(ppv)

•
•
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Kultúrny kalendár na október 2015
Podtatranské múzeum
Vajanského 72/4, Poprad,

www.muzeumpp.eu

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií
bude Podtatranské múzeum v Poprade v októbri zatvorené. Otvorená
bude len expozícia v Spišskej Sobote.
Podtatranské múzeum v Poprade
- pobočka Spišská Sobota,
Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty
Otvorené: utorok - piatok od 10. do
17. hod., sobota od 13. do 17. hod.
a nedeľa od 11. do 15. hod., pondelok zatvorené.
***
Gánovce - nálezisko
neandertálskeho človeka
výstava približuje nálezy rôznych
odtlačkov listov a zvyškov kostí
zvierat, ktoré sa našli pri ťažbe travertínu v miestnom lome na lokalite Hrádok od konca 19. storočia do
druhej polovice 20. storočia.
záujemcovia si ju môžu pozrieť
v čase úradných hodín na OÚ v
Gánovciach.
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Tatranská galéria
Hviezdoslavova 12, Poprad

VÝSTAVY
Od 2. októbra
Ľubomír Purdeš - NEOGÉN
výstava súčasného slovenského sochára, ktorý sa venuje komornému
a monumentálnemu sochárstvu, zaujme svojou originálnosťou, nevšednosťou a všejedinosťou.
2. októbra o 17. hod. - vernisáž výstavy, hudobní hostia Nao Higano soprán a Zuzana Biščáková - klavír
Do 20. októbra
Mikuláš Jacečko a Emília Rudincová - PRÍRODNÉ INŠPIRÁCIE
výstava dvoch výtvarníkov, fotografa a šperkárky inšpirovaných prírodou, žijúcich a tvoriacich na Zemplíne.
Od 22. októbra
Pavol Hammel - NECH SA PÁČI
výstava originálnej tvorby známeho umelca nielen speváka.
22. októbra o 17. hod. - vernisáž výstavy za účasti autora
KINOKLUB FILM EUROPE POPRAD
8. októbra o 19. hod. - Čierne duše (Anime nere), Taliansko, Francúzsko 2014, do 15 rokov nevhodné, 103 min.
11. októbra o 17. hod. - Pasolini, Francúzsko, Belgicko, Taliansko
2015, do 15 rokov nevhodné, 86 min.
15. októbra o 19. hod. - Moja matka (Mia madre), Francúzsko 2015,
do 15 rokov nevhodné, 106 min.
18. októbra o 17. hod. - Turné (On tour), Francúzsko 2010, do 12 rokov nevhodné, 111 min.
29. októbra o 19. hod. - Victoria, Nemecko 2015, do 15 rokov nevhodné, 140 min.
KONCERTY
15. októbra o 18. hod. - Igor Kucer Emotion Group
Andy Warhol - PIESNE MOJEJ MATKY JULIE
unikátny projekt v jedinečnom prevedení
TVORIVÉ DIELNE
4. októbra od 14. do 16. hod. - Nedeľné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi
23. októbra o 10. a o 16. hod. - Šperkársky workshop s Emíliou Rudincovou, - šperkárska technika Tiffany (cínovanie), plstenie
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám, určené žiakom základných a stredných škôl, po dohode s galerijným pedagógom
Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranská knižnica
Ul. Podtatranská 1548/1

Do 30. októbra
FOTOGRAFIA OČAMI
PODTATRANCOV
- výstava fotografií z tvorby členov klubu FOP POPRAD O.Z.
6. októbra o 17.30 hod.
Jak se krotí tygr
- beseda ku knihe a prezentácia
metódy Životné mapy s autormi
Kamilou a Petrem Kopsovými

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota

Od 5. októbra do 31. októbra
RÓMSKA PALETA
celoslovenská súťažná výstava výtvarných prác rómskych žiakov
17. októbra - Kežmarok
40. výročie DFS MAGURÁČIK
- premiérový program k výročiu

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Celý október
VÝBER Z TVORBY
GRAFICKÉ LISTY
Melánia Jandurová
Otvorené: pondelok, štvrtok,
piatok od 8. do 15. hod.

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Po dlhšej letnej prestávke sa opäť
konala v popradskom kine Cinemax
Babská jazda. Minulý týždeň v pondelok si na nej diváčky pozreli film
Stážista, v ktorom si hlavné úlohy
zahrali oskaroví herci Robert de
Niro a Anne Hathaway. Komédia
o 70-ročnom vdovcovi a jeho skúsenostiach, ktoré nikdy nezostarnú,
pobavila prítomné publikum. Pre
návštevníčky bola opäť pripravená
bohatá tombola. „Aj touto cestou by
som sa chcela poďakovať všetkým
sponzorom za ceny, ktoré venovali do
tomboly, ako aj našim verným diváčkam, že nám aj po dlhšej prestávke
zachovali svoju priazeň a kinosála
bola opäť plná,“ uviedla Martina
Ilavská vedúca manažérka kina v našom meste. FOTO - Eduard Steško

novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-C 29/18 o výmere 62 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 29/18, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 62 m2, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, odčlenený z pozemkov parc. č. KN-C 21/2, zastavané plochy a nádvoria,
parc. č. KN-C 29/2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 29/1,
ostatné plochy, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, odbore katastrálnom v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia pozemku: výstavba parkovacej plochy s oporným múrom
a zábradlím a s podmienkou pri realizácii stavby parkoviska použiť vode
priepustný podklad aspoň na polovici plochy a zachovať vzrastlú zeleň.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 9. októbra 2015, 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: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.			
PP-98

Do Popradu zavítala minulý týždeň vo štvrtok populárna česká
speváčka, šansoniérka, hudobná
skladateľka, textárka a gitaristka
Lenka Filipová so svojimi hosťami
Jindřichom Konířom a Seanom
Barrym. S aktuálnym koncertným programom vystúpila v dome
kultúry. Predstavila prierez svojej
doterajšej tvorby. Zaznelo niekoľko
skladieb z klasickej hudby, české
ľudové a keltské piesne a jej najväčšie hity ako Zamilovaná, Prý
se tomu říká láska či Za všechno
může čas. FOTO - Silvia Šifrová
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PP-80

PP-100

Cenník inzercie v novinách Poprad

PP-97

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 cm 2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri
5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii
je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

