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Finančné zdravie mesta Poprad je výborné

Poprad

Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy INEKO
zverejnil každoročné hodnotenie finančnej kondície
slovenských miest, v ktorom
Poprad obstál na výbornú. Je
vo vynikajúcom finančnom
zdraví a vyznačuje sa veľmi
dobrou finančnou stabilitou.
Primátor mesta Anton Danko uviedol: „Mám radosť,
že sme obhájili minuloročné
prvenstvo. Je to dobrá správa
pre Poprad a jeho obyvateľov.
Je to tiež signál, že aj napriek
náročným ekonomickým podmienkam samospráva hospodárila počas uplynulých rokov
naozaj zodpovedne. Osobitne
ma teší, že je to nezávislé hodnotenie rešpektovanej inštitúcie a je hodnotením za predchádzajúce štyri roky.“ Prvé
miesto v hodnotení INEKO
za roky 2010-2013 obhájil Poprad medzi mestami nad 50 tisíc obyvateľov, v celkovom poradí skončil
na 9. mieste
spomedzi
všetkých

slovenských miest, čím si
oproti roku 2012 polepšil o 5
miest. Medzi 50 najväčšími
mestami SR sa posunul zo 4.
na 3. miesto. Vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade Jitka Púčiková doplnila: „INEKO hodnotí mestá na
stupnici od 0 do 6. Mesto Poprad si svoje finančné zdravie
zlepšilo oproti minuloročnému
hodnoteniu o 0,6 bodu, zlepšilo si svoje skóre zo 4,8 na 5,4 z
celkového počtu 6 bodov, čím sa
zaradilo medzi najlepšie hospodáriacie mestá na Slovensku.
INEKO hodnotí hlavne 5 základných indikátorov, pričom
sme sa opäť zlepšili v štyroch a
v piatom sme stále na špičke.“
Zadlženie mesta Poprad je na
úrovni 0,9 perc. bežných príjmov predchádzajúceho roka
- celoslovenský priemer je 25
perc. Dlh na jedného obyvateľa Popradu je len 5 eur priemer Slovenska je 133 eur.
Okamžitá likvidita Popradu je
561,6 perc. - priemer SR 141,7
perc. Mesto Poprad nemá záväzky po lehote splatnosti.

„K zlepšeniu výsledku finančného
zdravia
mesta
prispelo dobré hospodárenia
mesta za rok 2013, ktoré skončilo prebytkom vo výške 2,2
mil. eur. Tento výsledok sme
dosiahli bez použitia finančných prostriedkov z úspor minulých rokov a neboli sme nútení čerpať ani návratné zdroje
financovania - úvery. Mesto
dokázalo v minulom roku v
súlade s rozpočtom zabezpečiť
všetky samosprávne funkcie,
rozvojové programy a zároveň
vytvoriť rezervu pre budúce
obdobia. Prebytok z roku 2013
sme prerozdelili do Rezervného
fondu mesta vo výške približne
1,9 mil. eur a do Mestského
fondu rozvoja bývania 229 tisíc eur. Všetky finančné prostriedky tak vraciame späť do
tohto mesta - prostredníctvom
investícií a zabezpečenia samosprávnych funkcií – mesto
je čisté, zelené, upratané, rozsvietené, zabezpečujeme opravy komunikácií, staráme sa o
náš majetok atď.,“ zhrnula J.
Púčiková.
(mar)

Podľa hodnotenia fi•nančného
zdravia za roky

2010-2013 organizáciou
INEKO celkové finančné
zdravie Popradu dosiahlo
skóre 5,4 zo 6.
Z piatich hodnotených
ukazovateľov (celkový dlh
mesta, dlhová služba, záväzky viac ako 60 dní po
splatnosti, bilancia bežného a kapitálového účtu a
okamžitá likvidita) sa Poprad zlepšil v štyroch, v piatom sa stále drží na špičke.
Dlh Popradu predstavuje 0,91% príjmov, čo je
minimálny dlh / priemer
SR je 25%.
Dlh na obyvateľa mesta
Poprad je 5 €/ priemer SR
133 €.

•

•
•

Z obsahu:

◉Mesto zrušilo súťaž na predaj Duklianskych kasární
◉Rozširuje sa pokrytie kamerovým systémom
◉Viac nasvietených priechodov
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Stručne

SLÁVNOSTNÉ zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad pri príležitosti udelenia
ocenení významným osobnostiam mesta sa uskutoční v piatok 24. októbra 2014 v Dome
kultúry v Poprade.
VČERA 14. októbra sa uskutočnila kolaudácia vnútrobloku
na Ulici Currie a detského ihriska
na Tomášikovej ulici v Poprade.
Osobne sa jej zúčastnil aj primátor
mesta Anton Danko.
V PODTATRANSKEJ knižnici na sídlisku Západ sa zajtra 16.
októbra o 17. hod. uskutoční autorská prezentácia Ľudmily Hrehorčákovej a druhé stretnutie Literárno-umeleckého klubu Milana
Rúfusa.
DNES 15. októbra sa v Strážach pri Správe a údržbe ciest
PSK uskutoční praktické cvičenie s názvom Nákaza 2014, ktoré
organizuje Okresný úrad Poprad,
odbor krízového riadenia v spolupráci s ďalšími zainteresovanými inštitúciami.
KONFERENCIA s názvom
Škola na dotyk live 2 o využití
a potenciáli tabletov vo výučbe
bude zajtra 16. októbra v AquaCity Poprad.
REGIONÁLNE
združenie
zdravotne postihnutých Prešovského kraja, základná organizácia
Poprad organizuje pre svojich členov slávnostnú členskú schôdzu pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Uskutoční sa vo štvrtok 23. októbra
o 15. hod. v reštaurácii Tatranka
v Poprade na sídlisku Západ.
VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery na jesenné upratovanie budú
od 17. do 24. októbra umiestnené
na sídl. Západ na Ul. 29. augusta,
pred bytovým domom Šípka, za
cestnými stavbami, pri garážach
pri hoteli Olympia a v Matejovciach na uliciach Puškinova, Bezručova, J. Kráľa, Lidickej, Allendeho pri garážach, v Továrenskej
štvrti a na Matejovskom námestí.
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
na zariadení nízkeho napätia bude
23. októbra od 7.20 do 15.30 hod.
v Poprade na Drevárskej ul. č. 1
a 25. októbra od 8. do 17.30 hod.
na Podtatranskej ul. 136/4.
SÚKROMNÝ vlakový dopravca
RegioJet začal v nedeľu 12. októbra
skúšobnú prevádzku na trati z
Košíc do Prahy. Vlak bude mať zástavku aj v stanici Poprad - Tatry.
VÝJAZDOVÝ odber Národnej
transfúznej služby z Popradu sa
uskutoční v nedeľu 19. októbra od
9. do 12. hod v kultúrnom dome
v Hozelci.		
(ppš)

•
•
•

Ďalšie osvetlené priechody pre chodcov

Bezpečnosť chodcov je pre
mesto Poprad prvoradým
cieľom. Jedným z významných opatrení, s ktorými začalo už v roku 2009, je osvetľovanie priechodov. Odvtedy
bolo do začiatku tohto roka
v Poprade nasvietených 49
priechodov, v tomto roku pribudlo 6 ďalších.
Primátor mesta Anton Danko konštatoval: „Pokračujeme
v nasvecovaní priechodov pre
chodcov, pretože už niekoľko rokov je prioritou mesta Poprad
bezpečnosť chodcov. Šesť ďalších
nasvietených priechodov opäť
zvýši bezpečie peších. Jeden z nich
(na Ul. Slovenského odboja) je v
správe VÚC, ale pristúpili sme k
jeho nasvieteniu my, pretože tam
nedávno boli smrteľné nehody.

•
•

•

•
•
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Preto sme ho riešili promptne.“
Poprad patril
k prvým mestám, ktoré začali
realizovať takýto
spôsob
zvýšenia bezpečnosti
chodcov. Vedúca
odboru výstavby
MsÚ
Kristína
Horáková priblížila: „V tomto
roku sme zrealizovali osvetlenie
troch priechodov pri autobusovej
a železničnej stanici na Alžbetinej ulici, dvoch na spojnici medzi
cestami I/67 a I/68 a jedného na
Ul. Slovenského odboja. Stavba
bola začatá koncom júla a ukončená v prvej polovici septembra.“
Mesto prednostne rieši nasvietenie najviac frekventovaných priechodov, pričom túto
problematiku konzultuje aj s dopravným inšpektorátom,
ktorý má dopravnú
situáciu zmapovanú.
Na osvetlenie priechodov bolo v tomto
roku potrebných z

Na zastávke i rampa pre imobilných
Správa mestských komunikácií v Poprade zabezpečovala
výstavbu nového ostrovčeka
autobusovej zastávky na Partizánskej ulici. Pekne upravená
plocha je vydláždená zámkovou dlažbou. Ako uviedol Peter Zastko z SMK, dostala tiež
nový oporný múr, rampu pre
vozičkárov, odvodňovacie žľaby a zábradlie nielen pri schodíkoch, ale popri celej zastávke.
Práce realizovala firma Palstav
Slovakia z Popradu (na foto) a
boli hotové koncom minulého
týždňa. K zastávke patrí i doterajší autobusový prístrešok pri
chodníku.
Najmä seniori s uznaním

kvitujú obnovenú zastávku, na
ktorej nevyhovujúci stav často
poukazovali. Takmer oproti nej
sa cestujúci ešte v tomto roku
dočkajú nového prístrešku na
autobusovej zastávke na Partizánskej ulici smerom na Svit.
Vedúca odboru výstavby MsÚ
Kristína Horáková povedala,
že mesto plánuje ešte do konca
roka osadiť tiež dva prístrešky
na autobusových zastávkach pri
učilišti a Tatramate v Matejovciach a jeden za Kauflandom.
V rámci rekonštrukcie miestnej
komunikácie na Smetanovej ulici bude oproti závodnému klubu
v Matejoviach takisto umiestnený nový prístrešok.
(mar)

rozpočtu mesta 32 tisíc eur.
Radnica sa usiluje o to, aby bol
Poprad jedným z najbezpečnejších miest na Slovensku z hľadiska bezpečnosti chodcov. V meste
sa nachádza približne 220 priechodov na mestských a štátnych
cestách. K väčšej bezpečnosti
prispelo i dávnejšie rozhodnutie
mesta zvýrazňovať najfrekventovanejšie a najrizikovejšie z nich
označením nielen bielou, ale aj
červenou farbou. V tomto roku
samospráva tiež zabezpečila pre
seniorov, ako rizikovú skupinu
chodcov, rozdávanie reflexných
prvkov. Keďže ďalšou skupinou
sú aj deti, samospráva pripravuje
distribúciu reflexných prvkov do
škôl a škôlok.
(mar)

Rozšíri sa
pokrytie
kamerami
Mestská polícia v Poprade
získala dotáciu vo výške 13
000 eur na rozšírenie pokrytia kamerového systému.
Prostriedky získali mestskí
policajti na základe projektu, ktorý už v novembri 2013
zaslali Rade vlády SR pre kriminálnu prevenciu s požiadavkou o dotáciu 19 200 eur.
„Keďže dotácia nebola poskytnutá v plnej výške, umiestnenie kamier sa bude prehodnocovať podľa aktuálnych cien
zariadení tak, aby sme pokryli
čo v najlepšej miere uvažované lokality,“ uviedol náčelník
MsP Jaroslav Marušin. Kamery by mali prioritne pribudnúť
na Námestí sv. Egídia a v parku pri železničnej stanici. „Na
rozširovaní kamerového systému má z dôvodu zvyšovania
bezpečnosti samospráva veľký
záujem, aj preto odsúhlasila na
tento účel spolufinancovanie vo
výške 5 000 eur,“ uzavrel primátor Anton Danko. (mag)
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Mesto ruší súťaž na predaj Duklianskych kasární
Mesto Poprad sa 9. októbra
2014 rozhodlo zrušiť obchodnú
verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Poprad – areálu bývalých Duklianskych kasární na Ul. 29. augusta v Poprade.
Dôvodom rozhodnutia sa stalo
zistenie, že nevyhnutné procesné
úkony zo strany štátu neboli aj
napriek ubezpečeniam uskutočnené, na základe čoho nedošlo
k prevodu všetkých dotknutých
nehnuteľností na mesto. Rokovania o zámene nehnuteľností sa
začali už pred trištvrte rokom z
iniciatívy štátu z dôvodu prípravy budov pre potrebu reformy

ESO. Návrh zámennej zmluvy
zaslal štát samospráve 18. júla
2014. Vzápätí po schválení zámeny MsZ mesta Poprad si zástupcovia štátu:
1. už v auguste vyžiadali pôdorysy zamieňanej budovy s odôvodnením začatia prípravných
prác,
2. iniciovali rokovanie budúcich spoluvlastníkov budovy katastra – t.j. ministerstva obrany a
mesta Poprad.
3.Do rokovaní vstúpil aj dodávateľ tepla ohľadom dodávok tepla do budov, ktoré mal zámenou
získať štát.
Tieto kroky samosprávu utvr-

dzovali v tom, že celý proces bude
z dôvodu enormného záujmu štátu o komplex budov okresného
úradu zavŕšený promptne. To sa
však do dnešného dňa nestalo. Aj
keď samospráva svojím postupom
pri vyhlasovaní súťaže neporušila
žiadne právne predpisy, rozhodla
sa súťaž zrušiť, aby teraz a ani v
budúcnosti nevznikli najmenšie
pochybnosti o právnej čistote a
dobrom zámere mesta pri krokoch
vedúcich k revitalizácii spomínaného územia. Súťaž ruší samospráva aj z dôvodu, aby táto vážna
odborná téma nebola zneužitá vo
volebnej kampani do komunálnych volieb 2014.
(mag)

Porota aj diváci sa zhodli na víťazovi
Grand Prix tohtoročného
Medzinárodného
festivalu
horských filmov v Poprade
si odniesol slovenský tvorca
Pavol Barabáš za film Žiť pre
vášeň. Porota mu ju
udelila za vizuálnu
oslavu výnimočného a fenomenálneho
muža, ktorého vplyv
a hlas je stále taký
silný a relevantný,
ako pred takmer sto
rokmi.
Dokument zachytáva úsilie dvoch
mladých horolezcov,
ktorí sa v zimných
podmienkach pustili po stopách Wieslawa Stanislawskeho.
Ten pred 90 rokmi vyliezol v
slovenských Tatrách nové náročné cesty. Cenu P. Barabášovi
(na foto prvý zľava) odovzdal
predseda poroty Bob A. Schelfhout Aubertijn z Holandska (na
foto tretí zľava).
Cenu poroty si odniesol film
Sati poľského režiséra Bartolomieja Swiderskeho za intímny

portrét o strate a smútku.
Cenu za posúvanie limitov
horskej kinematografie získal
kanadský film V mysli režisérov
Daveho Mossopa a Erica Cro-

slanda za inovatívny prístup v
horskej kinematografii a pravé
potešenie zmyslov. Cenu za najlepší dobrodružný a objaviteľský
film dostal film Posledná skvelá
cesta režiséra Alastaira Leeho
z Veľkej Británie za zobrazenie
lezenia najťažších obtiažností v
náročnom a cudzom prostredí
Antarktídy. Cena za výnimočné
stvárnenie športového výkonu
putovala do Španielska režiséro-

vi Sébastienovi Montaz-Rossetovi za film Nechaj ma žiť, ktorý
je napínavým a vzrušujúcim zobrazením úspechov fenomenálneho športovca. Cenu za najlepší dokumentárny film
o lezení získal film
Cerro Torre – nulová
šanca režiséra Thomasa Dirnhofera. Čestné
uznania si odniesli
film Horozelec pastierom Aluna Hughesa z
V. Británie, Rovnováha Marka Rama z Holandska a Reel Rock:
Majster Nicka Rosena, Petra Mortimera
a Josha Lowella z USA. Diváci
dali najviac hlasov takisto filmu
Pavla Barabáša Žiť pre vášeň, a
poctili ho teda Cenou diváka.
Celkovo porotcovia a diváci
videli 45 zaujímavých filmov
od tvorcov z 15 krajín sveta.
Pre P. Barabáša bola tohtoročná Grand Prix MFHF už
štvrtou, ktorou ho ocenili za
doterajších 22 ročníkov MFHF
v Poprade.
(ppm)

Otvorený list obyvateľom Matejoviec

Vážení spoluobčania!
Matejovce sa v posledných dňoch stali
miestom šírenia „zaručených“ informácií o
údajnom zámere samosprávy presťahovať do
tejto časti mesta neprispôsobivých spoluobčanov a postaviť tam novú sociálnu bytovku.
Táto zámerne šírená dezinformácia, ktorej
cieľom je vyvolať paniku, nie je ničím iným
ako priehľadnou politickou hrou v predvolebnom čase. Tieto kroky neznámych politických
stratégov, ktorí kvôli vlastnému prospechu
neváhajú vyvolávať rasovú neznášanlivosť, sú
odsúdeniahodné. Aké sú teda fakty?
1. Mesto Poprad už niekoľko rokov vlastní
pozemok v blízkosti sídliska v Matejovciach.

2. Mesto Poprad nikdy nemalo zámer vybudovať na tomto pozemku sociálne byte pre
neprispôsobivých občanov.
3. Mesto Poprad v snahe zvýšiť bezpečnosť
obyvateľov Matejoviec zriadilo priamo v centre tejto časti mesta okrsok mestskej polície a
realizuje tam i ďalšie projekty. Akékoľvek sťahovanie neprispôsobivých občanov do Matejoviec, o ktorom neznámi iniciátori hovoria, by
tak popieralo logiku krokov, ktoré samospráva
kvôli zvyšovaniu bezpečnosti realizuje.
4. Mesto Poprad pripravilo 30 sociálnych
bytov pre najslabšie príjmové kategórie v novostavbe na Levočskej ulici, kam budú postupne presťahovaní obyvatelia Ayzlového domu v

•

Krátke správy

51. ROČNÍK celoslovenskej literárnej súťaže mladých
autorov Wolkrova Polianka
2014 sa uskutoční v sobotu 25.
októbra v Tatranskej Polianke. Program začne o 14. hod.
stretnutím účastníkov pri pamätnej doske J. Wolkra.

•

PLAVÁREŇ vo Svite bude
z dôvodu rekonštrukčných
prác mimo prevádzky od 20.
októbra do 14. novembra 2014.

•

V DOME kultúry vo Svite
vystúpi v utorok 21. októbra
František Nedvěd a Vojta Nedvěd s kapelou.

•

SIEDME zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční
v utorok 28. októbra 2014.

•

DO štvrtka 16. októbra sa
na námestí v Kežmarku konajú
jesenné predajné trhy.

•

DIAĽNICA D1 Beharovce
– Fričovce vrátane tunela Branisko je do soboty 18. októbra
uzavretá z dôvodu pravidelnej
údržby tunela. Trasa obchádzky vedie po ceste I/18 cez horský prechod Branisko.

•

VČERA 14. októbra sa
v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy
uskutočnilo slávnostné otvorenie Cesty minerálnych prameňov na Spiši, ktorá spája
12 liečivých prameňov a každý z nich priaznivo pôsobí na
iné zdravotné problémy. Projekt pripravila OOCR Severný Spiš Pieniny v spolupráci
so švajčiarskym Inštitútom
pre krajinu a životné prostredie pri Vysokej škole technickej v Rapperswile, ktorý
sa zameriava na ekoturizmus
a pripravil pre tento región
koncept rozvoja ekologického
cestovného ruchu.
(ppš)

Spišskej Sobote a obyvatelia bytov tretej kategórie na Levočskej ulici. Areál na Levočskej
ulici má dispozičné možnosti aj na ďalšiu takúto výstavbu.
5. Mesto Poprad pripravuje ďalšiu výstavbu štandardných nájomných bytov určených
mladým rodinám v lokalite Juh IV, kde budú
okrem nájomných bytov k dispozícii aj pozemky s inžinierskymi sieťami.
Keďže MsÚ v Poprade v posledných mesiacoch nezaznamenal žiadnu konkrétnu
požiadavku o informácie týkajúce sa tejto
veci, prijmite tento list ako korektnú snahu o
doplnenie informácií k jednostranne šíreným
dezinformáciám, ktorých cieľom je účelové
vyvolávanie nenávisti.
Vedenie mesta Poprad
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Nestarnúci
folklór

Medzinárodný festival dedinskej kultúry, venovaný významnej osobnosti – zaslúžilej umelkyni Melánii Nemcovej, nestorke
kultúrneho života našich regiónov, sa uskutočnil v minulých
dňoch v Košiciach. Pre tradičnú
ľudovú kultúru na Slovensku, ako
výskumníčka, zberateľka, publicistka, návrhárka krojov, choreografka, scenáristka, režisérka, zanechala nesmierne bohatý odkaz.
Na podujatí sa predstavili aj členovia Detského folklórneho súboru Jánošíček zo Svitu i kežmarský Maguráčik, ktoré si za svoje
účinkovanie vyslúžili búrlivý
potlesk. Svoje umenie predviedli
i tanečníci zo súboru Magurák
z Kežmarku, ktorý reprezentuje
goralskú oblasť Horného Spiša a predstavil sa zaujímavým
pásmom zvykov zo života pltníkov na Dunajci pod názvom
Při Dunajcu.
(pšv)

Deti treba poučiť a nabádať k opatrnosti
Mesto Poprad v nadväznosti
na nedávne udalosti v Spišskej
Sobote, kedy 8 ročného žiaka
pri ceste domov oslovil neznámy muž a snažil sa ho odlákať
na neznáme miesto, vyzýva
rodičov, príbuzných žiakov
a pedagógov k nasledujúcim
opatreniam:
- komunikujte s deťmi (žiakmi) o dodržiavaní základných
pravidiel pri odchode zo škôl,
najmä v prípade žiakov 1.stupňa,
- vysvetlite deťom (žiakom),
že je neprípustné komunikovať
s cudzími osobami,
- požiadajte ich, aby od cudzích osôb nepreberali žiadne
darčeky ani sladkosti,
- vysvetlite deťom, že je nebezpečné odchádzať do ústrania resp. do vozidla s cudzou
osobou,
- požiadajte deti, aby chodili
zo školy a do školy v skupin-

kách prípadne vo dvojici so
spolužiakmi,
- požiadajte deti, aby si na
cestu domov zvolili čo najviac
frekventovanú trasu s výskytom
verejnosti,
- v prípade výnimočnej udalosti poraďte deťom volať nahlas o pomoc,
- ak sa od detí dozviete o
podozrivom správaní cudzích
osôb v okolí škôl, bezodkladne
informujte mestskú políciu tel.
č. 159.
Čo sa vlastne stalo? Matka
8-ročného žiaka informovala
riaditeľku ZŠ v Spišskej Sobote, ktorú chlapec navštevuje, že
pri ceste zo školy chlapca oslovil neznámy muž. Ten údajne
chcel, aby s ním chlapec šiel na
neznáme miesto. Po príchode
okoloidúcej chlapcovej spolužiačky muž od konania upustil.
Riaditeľka ihneď informovala mestskú políciu. Mestská

polícia zvýšila hliadkovaciu
činnosť. Od tohto momentu
hliadky nič podozrivé nezaznamenali. MsP však aj touto cestou vyzýva rodičov, aby komunikovali so svojimi ratolesťami,
upozornili ich na to, ako sa v
takýchto situáciách zachovať a
prípade akéhokoľvek podozrivého kontaktu cudzích osôb
so žiakmi informovali MsP na
čísle 159.
Mesto Poprad zároveň vyzvalo vedenie ostatných škôl, aby
boli pedagógovia ostražití a v
prípade výskytu neznámych
osôb v okolí školského zariadenia a ich podozrivého správania ihneď informovali MsP.
Školy boli tiež vyzvané na čo
najrýchlejší posun informácií
získaných od žiakov alebo ich
rodičov smerom k mestskej
polícii. Tá bude môcť následne
okamžite vykonať opatrenia k
prevereniu situácie.
(mag)

Deti píšu a ilustrujú
Popradské povesti

Takmer všetky popradské
základné školy sa zapojili do
projektu Popradské povesti.
Myšlienka sa zrodila v bývalom
novinárovi a fanúšikovi histórie
Popradu Mikulášovi Argalácsovi a ujala sa jej Podtatranská
knižnica. Pre školy pripravili
18 tematických okruhov, ale
deti mohli napísať povesť i na
nimi zvolenú historickú tému.
Popustili uzdu svojej fantázii napr. pri téme o strážskom
mlyne, horiacom meste, povesti
o veľčianskych mečoch, vojne
čižmárov, kniežacej hrobke,
popradskej Bielej pani, duchovi
starého robotníka či tajomstve
neandertálca.
Garantom projektu za Podtatranskú knižnicu je Monika Illen-

číková, ktorá priblížila: „V projekte ide o to, aby sa deti orientovali
na literárne stvárnenie histórie
Popradu a jednotlivých mestských
častí vrátane Kvetnice, ale aj
blízkych Gánoviec. Do začiatku
septembra prišlo vyše 60 povestí,
do polovice októbra ešte očakávame ďalších 20. Do 25. októbra k
nim budú deti robiť aj ilustrácie.
Vyberieme približne 25 najlepších povestí napísaných a ilustrovaných deťmi a vydáme knižku
Popradské povesti. Uviesť do života ju plánujeme 13. decembra
s čítaniami na rôznych historických miestach v meste.“ Projekt
finančne podporilo mesto Poprad a výsledná knižka pomôže
školám najmä pri vyučovaní regionalistiky.
(mar)

V popradskom kine Cinemax sa minulú sobotu konala kinopremiéra pôvodnej slovenskej rozprávky Láska na vlásku. Odohráva
sa v polovici 15. storočia a je inšpirovaná románom Marka Twaina
Princ a bedár. Réžiu a scenár pripravila Mariana Čengel-Solčanská. Hlavné úlohy si zahrali Samuel Spišák, ktorý stvárnil dvojrolu – princa Mateja Korvína aj kováčovho syna Tomáša, princeznú
Beatrix speváčka Celeste Buckingham. Na autogramiáde po premiére
mohli záujemcovia získať podpisovú kartu oboch hlavných hrdinov
a Celeste Buckingham prítomným aj zaspievala. Divákom sa rozprávka veľmi páčila a odchádzali spokojní. Na televíznych obrazovkách by sa mala objaviť na Vianoce.
FOTO - Silvia Šifrová

Do IT projektu Bezpečné školy sa zapojilo 27 škôl
Prvý ročník projektu Bezpečné školy v kategóriách multimediálna, písomná a výtvarná
tvorba pozná svojich víťazov. Spoločnosť
Slovanet ocenila tvorivosť a schopnosti žiakov na prvom a druhom stupni základných
škôl v oblasti internetu a informačných
technológií. Do projektu sa zapojilo 27 škôl,
ktoré spolu zaslali viac ako 270 projektov,
informoval manažér pre komunikáciu spoločnosti Slovanet Roman Greguš.
Cieľom projektu, ktorý vyhlásil Slovanet,
je motivovať žiakov na oboch stupňoch ZŠ
k hlbšiemu záujmu o informačné techno-

lógie a pomôcť školám vytvoriť pre žiakov
bezpečné prostredie na škole. „Víťazná škola
získava od Slovanetu bezpečnostný kamerový systém, internetové pripojenie na tri roky
zadarmo, či hardvérové zabezpečenie siete,“
uviedol R. Greguš.
Súťažilo sa v troch kategóriách: multimediálna, písomná a výtvarná tvorba. V
kategórii multimediálna tvorba sa stal víťazom 15-ročný žiak ZŠ vo Veľkom Mederi
Florián Vígh s projektom Vírusy a antivírusy. V kategórii výtvarná tvorba uspela Spojená základná škola s materskou školou na

Tajovského ulici v Poprade. Z víťazstva sa
tešia žiaci 4.B triedy, ktorí uspeli s výtvarným stvárnením projektu Naša bezpečná
sieť. „Prihlásili sme päť tried a každý žiak z
týchto tried sa určitým spôsobom do projektu
zapojil,“ povedala učiteľka informatiky Ingrid Kršiaková. V kategórii písomná tvorba
sa víťazom stala ZŠ na Podzáhradnej ulici
v Bratislave. Dnešní siedmaci a ôsmaci sa
uchádzali o prvenstvo s projektom Ako
žijeme s internetom. Na hodinách slovenčiny spoločne napísali niekoľkoslohovú báseň na tému internet.
(red/sita)
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Úroda na poliach trpí
Poľnohospodári pod Tatrami
nemajú dôvod na radosť. Počasie sa s nimi zahráva a trpí tým
úroda zemiakov i obilnín. Zber
zemiakov sa pod vplyvom nadmerného vlhka o niečo posunul.
Poľnohospodári z Popradu
hovoria o veľmi vážnej situácii.
„Za 40 rokov som taký rok nezažil. Žatva začala podľa plánu už 7. augusta, no je október
a nemáme pozbierané všetko
obilie. Stojí nám vo vode a aj
tam kde sme zrno pozbierali, je
vody v koľajach po kombajnoch
až príliš,“ posťažoval sa agronóm PD Družba Poprad Július
Ivan. Potvrdil, že je problém zo
založením úrody aj pre budúci
rok. „Vážna situácia je so sejbou
ozimnej pšenice. V tomto čase
máme zasiatych 70 hektárov
a potrebujeme zasiať ešte dve
tretiny.“ Nepriaznivý rok môže
podľa neho ovplyvniť aj ceny.
„Budú nižšie alebo rovnaké ako
v minulom roku. Všetko bude
záležať od zdravotného stavu

a od dovozu zo zahraničia, keďže to nám ceny reguluje nesprávnym smerom,“ dodal J. Ivan.
O konzumných zemiakoch na
Východnom Slovensku už pomaly môžeme len snívať. Všetko sa to orientuje na sadivové
zemiaky, no ani tu nemajú poľnohospodári na ružiach ustlané.
„Ručný zber sme začali 6. septembra. Počasie je však katastrofálne a vždy keď môžeme, ideme
na roľu. Treba však povedať, že
máme problém tam vôbec vojsť,“
uviedol vedúci novošľachtenia
Výskumného a šľachtiteľského
ústavu zemiakarského vo Veľkej
Lomnici Jozef Pjontek. Aj on sa
pohoršoval nad tým, že práce
nejdú tak rýchlo, ako by mali.
„Vozíme do zemiakarne veľa hliny a tam to musíme ručne triediť.
Trápime sa a čakáme na babie
leto ako každý poľnohospodár.
Obávam sa kvality zemiakov, počasie kazí úplne všetko. Na výsadbu sme čakali skoro mesiac, už
od začiatku apríla sme skúmali

pôdu a sadiť sme začali 5. mája.
Pri optimálnych podmienkach by
nám zber mal trvať do desať dní,
ale to som veľký optimista,“ zdôraznil J. Pjontek.
Počasie však už tradične nie
je jediný problém. Vrásky na
čele majú poľnohospodári aj
z divej zveri. Jozef Pjontek by
o cenách úrody najradšej ani
nehovoril. „Budú tohto roku
nízke u obilia i zemiakov. Vlani sme išli s cenou na 80 centov, tento rok budeme po zbere
možno v červených číslach,“
upozorňoval.
(mav)

Mnohí novinári začínali v školských časopisoch
O víťazovi regionálnej súťaže O najlepší školský časopis v
minulom školskom roku rozhodla vlastná tvorivosť, výber
tém, rozsah informácií, grafika
a ďalšie atribúty. Minulú stredu
vyhlásili najlepšie časopisy v 6.
ročníku tejto súťaže. Ceny odovzdali v Podtatranskej knižnici,
ktorá bola organizátorom.
V kategórii stredných škôl zvíťazil časopis Stretnutia študentov
Gymnázia P. O. Hviezdoslava v
Kežmarku, druhý bol Fonendoskop zo Strednej zdravotníckej
školy v Poprade a tretí Gympelušák
z Cirkevného gymnázia P. U.
Olivu v Poprade. V kategórii základných škôl vyhral Pohľad zo
ZŠ Spišské Bystré, 2. bol Školník
zo ZŠ J. M. Petzvala zo Spišskej
Belej a 3. Školoviny zo ZŠ Sp.
Štvrtok. Anna Ottová z Podtatranskej knižnice skonštatovala:

„Do súťaže sa zapojilo celkovo 14
časopisov z okresov Poprad, Kežmarok, ale už aj Levoča. Spočiatku sme hodnotili len stredoškolské
časopisy, ale potom i zo základných škôl, aby vedeli, ako robiť
školský časopis a vyvarovať sa
chýb pri jeho tvorbe.“ Porotcovia
oceňovali hlavne, ak bol časopis
pre študentov o študentoch. Porotca Pavol Svetoň poznamenal:
„Vyžaduje si dosť času a učenia,
kým sa z mladých budúcich novinárov stanú ozajstní. Hlavné je,
že sa púšťajú už teraz do práce a
píšu, hoci robia chyby aj grafické aj štylistické. Zdá sa mi, že v
školských časopisoch je veľmi veľa
informácií o škole, ale chýbajú napríklad informácie o tom, čo školu
a žiakov trápi, témy šikanovania,
školskej stravy a pod.“ Porotkyňa
Mária Lejnarová dodala: „Každý
časopis je svojský, hľadá si svoju tvár. Kvalita sa
rôznila, ale každý
si za niečo zaslúžil
pochvalu. Bolo to
rozhodne zaujímavé čítanie a myslím
si, že vydávanie
školského časopisu
je veľmi dobrým
štartom pre tých,
ktorí majú talent a
chcú byť profesionálni novinári.“
Dávid Javorský,

Správy z Tatier

•

SLOVENSKÉ
elektrárne
prispeli na zabezpečenie automatických externých defibrilátorov, ktoré na vysokohorských
chatách umožnia zachraňovať
ľudské životy v prípade poruchy
srdcovej činnosti aj laikmi. Tieto prístroje sú na Chate pri Zelenom plese, Téryho chate, Zbojníckej chate a Chate pod Rysmi.

•

PIETNA spomienka na všetkých, ktorí prišli o život v horách
sa bude konať v sobotu 25. októbra na Symbolickom cintoríne
pod Ostrvou pri Popradskom
plese.

•

DO konca októbra je v Galérii ÚĽUV v Tatranskej Lomnici
inštalovaná výstava s názvom
Ľudová obuv, ktorá približuje
históriu obuvi na Slovensku.

šéfredaktor víťazného stredoškolského časopisu Stretnutia
sa potešil: „Sme radi, že sme
vyhrali, lebo každý redaktor
do časopisu vložil niečo svoje.
Ocenenie sme pridali k Zlatému Štúrovmu peru, ktoré sme
získali v celoslovenskej súťaži.“
Redaktori z gymnázia chcú
dosahovať stále vyššiu úroveň,
veď časopis jestvuje už 43 rokov
a je stále čo zlepšovať. Rubriky
majú rôzne - Anonym sa pýta,
recenzie rôznych kníh a filmov,
vtipné bonmoty z vyučovania
atď. V práci ich usmerňuje slovenčinárka Andrea Petrášková,
ktorá študentov pri tvorbe časopisu vedie už desiaty rok: „Našla
som sa v tejto práci a som rada,
že sa mi vždy podarí presvedčiť
nových študentov, aby pokračovali vo vydávaní a darí sa im aj
na súťažiach. Vidím, že tá práca
má zmysel.“
(mar)

Legenda slovenskej populárnej
hudby Miro Žbirka odohral
minulú sobotu koncert na Štrbskom Plese. Predkapelou mu
bola skupina So fine a pesničku Co bolí, to přebolí si „Meky“
zaspieval spolu so speváčkou
Marthou. Do konca roka vystúpia v tatranskom Grand
Hotel Kempinski ešte Richard
Müller so skupinou Fragile
a britská skupina Morcheeba.
FOTO – Silvia Šifrová
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Napísali ste nám

Gaštanový deň

V utorok 7. októbra si
prváci a druháci zo ZŠ Komenského v Poprade niesli
v školských taškách okrem
učebníc a zošitov aj gaštany,
konáriky, farebné listy stromov, tekvičky, košíky, jarabinu a rôzne prírodniny. Celý
deň sa niesol v znamení jesene a gaštanov.
Kreativita a zručnosť žiakov
prvého a druhého ročníka sa

prejavila pri tvorbe rôznych
figúrok, ikebán a ozdobných
košíčkov. Na záver vyučovania si zo svojich dielok urobili
výstavku v priestoroch školy.
Na vystavené výtvory sa prišli pozrieť aj riaditeľka školy
Jarmila Cervová a zástupkyňa
pre 1. stupeň ZŠ Mária Vojtaššáková, ktoré žiakov pochválili a povzbudili v tvorivosti.
Beáta Kalinová

Výlet pod Gerlachovským štítom
Snahou učiteliek z MŠ na Tranovského ulici v Poprade - Veľká
je dosiahnuť čo najefektívnejšie učenie detí predškolského veku.
Tento cieľ sa darí realizovať v konkrétnej činnosti detí, kde majú
možnosť objavovať a uvedomovať si súvislosti javov. Medzi ne patrí
aj priame pozorovanie a poznávanie prírody a dejov v nej. Takéto
zážitkové učenie sa uskutočnilo na malom dopoludňajšom výlete
koncom septembra v Gerlachove. Deti mali možnosť pozorovať zajacov v chlieviku, nakŕmiť kačky na jazierku, vidieť bažantov, kozy,
koníkov a povoziť sa na poníkovi. Keďže nám prialo aj počasie a na
oblohe nebol ani mráčik, deti sa pokochali pohľadom na Gerlachovský štít. Dozvedeli sa, že najvyšší štít mal okrem tohto posledného
názvu, ktorý dostal podľa dedinky pod ním, aj iné názvy.
(bbr)

Seniori z Ústí nad Orlicí v Tatrách
Koncom septembra sa uskutočnil 19 členný zájazd zo Senior klubu z Ústí nad Orlicí do
Vysokých Tatier. Pricestoval na
pozvanie predsedu mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Poprade Fabiána
Gordiaka, ku ktorému došlo pri
pobyte slovenských seniorov v
Ústí v minulom roku.
Vďaka ústretovosti primátora
Popradu Antona Danka sme boli
ubytovaní v krásnom prostredí
Spišskej Soboty. Program zjazdu
bol zameraný na poznanie najzaujímavejších častí Vysokých
Tatier, samozrejme s
ohľadom na fyzické možnosti účastníkov. Priaznivé počasie počas celého
pobytu, nám umožnilo
navštíviť Štrbské a
Popradské pleso, symbolický cintorín, Skalnaté pleso, Malú Studenú
dolinu, dolinu Zeleného
plesa, Starý Smokovec
a Tatranskú Lomnicu.

Jeho meno nesie ulica aj škola

Denne prechádzajú Popradčania aj cudzinci po Mnoheľovej
ulici, cirkevná základná škola
nesie rovnako jeho meno. Štefan
Mnoheľ zomrel 25. októbra 1944
vo veku 68 rokov, pričom v popradskej farnosti pôsobil od roku
1920 až do svojej smrti. Pochovaný je v spoločnom hrobe s kňazmi
spolu s Paľom Ušákom Olivom
(100. výročie narodenia v novembri t.r.) a Ladislavom Gruszom na
cintoríne vo Veľkej.
Jeho životná púť bola plná odriekania, tvorivej práce a sebaobetovania.Narodil sa 30. júla 1876
v oravskej obci Novoť, v okrese
Námestovo. Bol synom roľníckych
rodičov. Rozhodol sa pre kňazské
povolanie a tak sa zapísal do seminára v Spišskej Kapitule. Tam sa začala aj jeho publicistická a spolková
činnosť. Založil spolok Za pozdvihnutie slovenského národa a spojili
sa jeho cesty s biskupom Jánom
Vojtaššákom. Po vysviacke v roku
1902 prešiel mnohými farnosťami,
kde zanechal stopy svojej činorodej
práce. Založil ochotnícke divadlo
v Zubrohlave. Pôsobil vo Švábovciach, Kluknave, Hybiach, v Zákamennom, Oravskej Lesnej, kde sa
zaslúžil o výstavbu kostola a školy.
V roku 1917 ho Andrej Hlinka poveril riadením kníhtlačiarne LEV.
Jej cieľom bola politická a osvetová,
ako aj kultúrna práca medzi ľudom.
Patril medzi signatárov Martin-

skej deklarácie - 30.októbra 1918,
ktorou sa účastníci prihlásili za
spolužitie Čechov a Slovákov v jednotnej republike.
Dobrodružná a riskantná bola
Mnoheľova cesta v auguste 1919
do Paríža na Mierovú konferenciu,
kde sprevádzal Andreja Hlinku,
aby upozornili na nedodržiavanie
sľúbenej slovenskej samostatnosti
v rámci Česko-Slovenska. Nasledovalo Hlinkovo zatknutie v Mírove a
Mnoheľov ročný azyl v Poľsku.
8. júla 1920 ho vymenovali za
správcu popradskej farnosti, ktorá
sa stala jeho dlhoročným a zároveň
posledným pôsobiskom. V roku
1923 sa stal členom župného výboru a členom popradského mestského zastupiteľstva. Bol zakladateľom
a dlhoročným predsedom popradského odboru Matice slovenskej
(od roku 1927 do smrti).
V auguste 1931 začal Mnoheľ s
výstavbou popradskej ľudovej školy, Inicioval založenie organizácie
katolíckych skautov a Miestnej jednoty Československého orla. V júni
1939 bol vymenovaný za vládneho
komisára a jeho zástupcom bol
bývalý starosta, evanjelický kňaz
Imrich Varga. Mnoheľ sa zároveň
stal členom novej školskej rady.
Najveľkolepejším plánom Štefana
Mnoheľa bola stavba rímskokatolíckeho kostola na základe projektu
architekta Gabriela Schreibera z
Bratislavy a popradského staviteľa

Štefana Horvátha. Napriek viacerým finančným a materiálnym
komplikáciám bol kostol 8. septembra 1942 vysvätený spišským
biskupom Jánom Vojtaššákom za
účasti viac ako 3 tisíc vericich. S
menom Štefana Mnoheľa je spojené
založenie prvej popradskej strednej
školy - Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Poprade, na ktorej
sa prvé maturitné skúšky konali už
v roku 1942. Podľa záznamov popradskej katolíckej matriky pokrstil
Š.Mnoheľ v rokoch 1941 – 1943 18
Židov a jedného moslima a počas
jeho aktívneho pôsobenia v miestnej a regionálnej politike bolo udelených viac ako 50 hospodárskych
rezortných výnimiek pre Židov.
Štefan Mnoheľ zomrel na následky útoku neznámych mužov
na faru. Každoročne si popradskí
matičiari spolu so žiakmi Cirkevnej školy Štefana Mnoheľa pripomínajú s úctou túto osobnosť pri
jeho hrobe pietnou spomienkou
- položením kvetov na jeho hrob
a zapálením sviečky. Nech mu je
zem slovenská ľahká a pamätníci
milosrdní!
Podľa prameňa Národný kalendár 2014, Vojtech Kárpáty: Popradský martýr s podtitulom - Život a
tragický odchod Štefana Mnoheľa
spracovala
Ľudmila Hrehorčáková,
predsedníčka miestneho odboru
Matice slovenskej v Poprade

Uskutočnilo sa aj srdečné
stretnutie členov výboru MsO
JDS Poprad s ústeckými seniormi, na ktorom si vymenili skúsenosti z činnosti seniorských
klubov. Na pamiatku sme dostali
obrázok a cennnú knihu, v ktorej
je história prvých desiatich rokov spolupráce medzi regiónom
Popradu a Ústí nad Orlicí, teda z
rokov 1950-1960.
Pri lúčení sme vyslovili prianie,
aby spolupráca a priateľstvo, ktoré boli nadviazané už pred rokmi,
pretrvávali aj naďalej.
Senior klub Ústí nad Orlicí

Prečkali

noc v Tatrách
V nedeľu 12. októbra večer
posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE letela do V. Tatier. Pomoc leteckých
aj horských záchranárov potrebovali dvaja dospelí a 12-ročné
dieťa, ktorí zišli z turistického
chodníka a pre vyčerpanosť
nedokázali samostatne pokračovať v túre.
Slovenskí turisti sa vybrali smerom na Lomnický štít
Jordánovou cestou. Uviazli
v oblasti Jordánovej štrbiny.
Posádke sa turistov podarilo
lokalizovať, pre silný vietor
však nebol možný výsadok
záchranára, ani pristátie pri
Téryho chate a vrtuľník sa
musel vrátiť späť do Popradu. S turistami ostali počas
noci v telefonickom kontakte
horskí záchranári. Skoro ráno
vzlietla popradská posádka
opäť. Z náročného terénu turistov transportovali k Téryho chate, kde ich lekár ošetril. Boli mierne podchladení,
dehydratovaní a vyčerpaní.
Vrtuľník ich previezol do Nemocnice Poprad.
(zut)

www.noviny-poprad.sk
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
V každom veku možno pokračovať v štúdiu, no nemožno byť školákom.
MONTAIGNE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 15. októbra má meniny Terézia, zajtra 16. októbra Vladimíra,
v piatok 17. októbra Hedviga, v sobotu 18. októbra Lukáš, v nedeľu
19. októbra Kristián, v pondelok 20. októbra Vendelín a v utorok
21. októbra Uršuľa.

MANŽELSTVO UZAVRELI
20. septembra 2014 - Daniela Kitzová a Ján Paraňa, 4. októbra Júlia Tomková a Vladimír Pavlík, Veronika Konterová a Juraj Buš

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V sobotu 11. októbra 2014
vo Veľkej s

Máriou Hvillovou,
83-ročnou

V sobotu 11. októbra 2014
vo Veľkej s

Ing. Katarínou Romanovou,
71-ročnou

V sobotu 11. októbra 2014
vo Veľkej s

JUDr. Jozefom Schmidtom,
65-ročným

V sobotu 11. októbra 2014
v Strážach s

Annou Migaczovou,
85-ročnou

V pondelok 13. októbra 2014
vo Veľkom Slavkove s

Júliou Vavrinkovou,
80-ročnou

V utorok 14. októbra 2014
vo Veľkej s

Ing. Františkom Guthom,
70-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 15. októbra 2014
o 13. hod. vo Hozelci s

Helenou Fifikovou,
69-ročnou

Vo štvrtok 16. októbra 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Annou Kaločayovou,
82-ročnou

Blahoželanie
Uplynulo rôčkov neúrekom päťdesiat,
čo rozhodli ste sa pri sebe verne stáť. V
dobrom sa radovať a v zlom neklesať.
Manželom KUPČOVCOM k 50. výročiu sobáša želáme aj do ďalších spoločných rokov hlavne veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.
Rodina Ivorová

Program kina CINEMAX Poprad
Od 16. októbra do 22. októbra

7 trpaslíkov 2D - o 13.50 hod.
(hrá sa len cez víkend), 38 - o 16.
hod., Čo s láskou - o 18. hod.,
Sudca - o 20.30 hod., Dom kúziel 2D, 3D - o 13.20 hod. (hrá sa
len cez víkend, sobota 2D, nedeľa
3D) a o 15.10 hod. (piatok, nedeľa, pondelok, streda 2D, utorok,
štvrtok, sobota 3D), Drakula:

Neznáma legenda - o 17. hod.
a o 19. hod., Annabelle - o 21.
hod., Detské kino – Predpremiéra - Škatuliaci 2D, 3D - o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend, sobota 2D, nedeľa 3D), Láska na vlásku - o 16.10 hod. a o 18.30 hod.,
Stratené dievča - o 20.50 hod.
(nehrá sa 21.10.), ARTMAX
FILMY - Comeback - o 20.50
hod. (hrá sa len 21.10.). Viac
na www.cine-max.sk
(ppš)

Streda 15. október o 13.30 hod./ divadelná sála DK v Poprade

NEDOTKNUTEĽNÍ

Francúzska komediálna dráma.
Vstup: voľný pre denné centrá
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
Nedeľa 19. október o 10. hod./ divadelná sála DK v Poprade

KRÁSKA A ZVIERA

Divadlo na hojdačke
Žil raz jeden krásny mladý princ, ktorý vo svojej pýche a zlobe prelial
krv nevinnej lane. Príroda ho za to potrestala - zakliala ho do podoby
obludného zvieraťa. Kliatbu môže zlomiť iba čistá láska.
Hrubínova dramatizácia rozprávky a Rúfusov kongeniálny preklad nepochybne patria k tomu najlepšiemu, čo v zlatom fonde dramatickej
literatúry pre deti máme.			
Vstupné: 1,50 €
Piatok 24. október o 19. hod./ Aréna Poprad
XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE
SLÁVNOSTNÝ KONCERT S ADRIANOU KUČEROVOU, FILIPOM
TŮMOM A ORCHESTROM ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
PRE POPRADČANOV

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 15. októbra - Adus, vo
štvrtok 16. októbra - Zlatý had, v
piatok 17. októbra - Avena, v
sobotu 18. októbra - Styrax,
v nedeľu 19. októbra - Lekáreň Nemocnice Poprad, v
pondelok 20. októbra - Limba a v
utorok 21. októbra - Limba.
Adus: Mnoheľova 2, Zlatý had:
Novomeského 3918, č. t. 773 10

26, Avena: Karpatská 11, Styrax:
L. Svobodu, Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka 28, Limba:
Podtatranská 2501, č. t. 772
26 57.
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
Dajte si záležať na svojej
práci, lebo od toho bude závisieť aj
vaša odmena.

Dbajte o svoje
zdravie,
ktorému v poslednom čase venujete málo starostlivosti.

Vý n i mo č ne
budete potrebovať oddych a rozptýlenie. Doprajte si ich, lebo inak sa objavia
zdravotné ťažkosti.

Klebety okolo
vás vám znepríjemnia tento týždeň. Neobávajte
sa však, všetko sa na dobré obráti.

Všetko,
čo
vezmete do
rúk sa vám bude dariť. V rodine
vám urobia radosť mladší príbuzní.
Zabudnite
na chvíľu na
povinnosti. Máte priaznivý čas zoznámiť sa s niekým novým.

Samá láska
bude vládnuť
tomuto týždňu. Niekto vám prejaví
svoje city.
Dáte
sa
uniesť zlosťou a v hneve poviete aj to, čo ste si
mali nechať pre seba.

Dostanete
pracovnú ponuku, ktorá sa len tak skoro nenaskytne. Mali by ste ju prijať.

Vo
vašich
očakávaniach v pracovných záležitostiach
sa cítite ako na hojdačke – raz
hore, raz dolu.

Pozor na výdavky. Môžu
byť väčšie, než ste očakávali a dostať vás do úzkych.

Priaznivé
okolnosti
vám pomôžu zvládnuť aj ťažšie
úlohy na výbornú.
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Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,
Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej legislatívy,
bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: prihláška do
výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, overené kópie
dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, potvrdenie o pedagogickej činnosti, písomné referencie z predchádzajúcej praxe, výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace, písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
preukázanie zdravotnej spôsobilosti, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch, súhlas uchádzača na
použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 7 ods.
1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok: 27. októbra 2014.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu: Mestský úrad Poprad, oddelenie školstva, mládeže a športu, Nábrežie Jána
Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne
informovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.
PP-121

MESTO POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
(ďalej len vyhlasovateľ)

r u š í obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú
dňa 24. 9. 2014
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podanie
návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k.
ú. 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.
1. Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Poprad, zastúpené Ing. Antonom Dankom, primátorom mesta, so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058
42 Poprad, IČO: 00326470.
2. Predmet predaja na základe súťaže: Stavby s príslušenstvom: s. č.
4195 - trafostanica na parc. 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 parc. č. KN-C 2004/14, s. č. 4194 – sklad na
parc. č. KN-C 2004/6, s. č. 4196 - budova VSB na parc. č. KN-C 2004/4, s.
č. 4206 - garáž na parc. 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 ná-

•

Policajné správy

VYŠETROVATEĽ OR PZ v
Poprade začal trestné stíhanie pre
zločin všeobecného ohrozenia
a prečin poškodzovania cudzej veci
proti 35 ročnému Branislavovi z Popradu, ktorý mal v auguste tohto
roku v jednom z obytných domov
v Poprade, na Ul. Šrobárovej opakovane úmyselne zapaľovať odpadový
papier pred vchodovými dverami,
v pivničných priestoroch, ale aj
v suteréne obytného domu oproti
výťahu. Branislav tým vydal ľudí do
nebezpečenstva smrti alebo ťažkej
ujmy na zdraví. Obvinený mal na
uvedenej ulici opakovane podpáliť
aj plastový kontajner s odpadkami.
Bol zadržaný a na základe súhlasu
prokurátora obmedzený na osobnej
slobode. Hrozí mu trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
NA teritóriu OR PZ Poprad sa
vo štvrtok 9. októbra v popoludňajších hodinách konala okresná
osobitná kontrola so zameraním
na dodržiavanie zákazu požívania
alkoholických nápojov a užívania
iných návykových látok vodičmi,
na dodržiavanie rýchlosti jazdy

•

Redakciu novín

a základných povinností vodiča.
Do výkonu kontroly bolo zaradených 20 policajtov, ktorí zistili 39
priestupkov. 32 riešili v blokovom
konaní na mieste a 7 priestupkov
vyriešili napomenutím.
VYŠETROVATEĽ OR PZ Poprad začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie voči 29 ročnej Valérii pochádzajúcej z Veľkej
Lomnice (okr. Kežmarok) za zločin lúpeže, ktorej sa mala dopustiť
spolu s dvoma - zatiaľ neznámymi
mužmi vo štvrtok 9. októbra hodinu po polnoci v Poprade na Ul.
Wolkerovej. Žena spolu s mužmi
napadla 60-ročného Jána z obce
Kamienka (okr. Stará Ľubovňa).
Všetci traja ho bili a kopali. Jeden z útočníkov mu prehľadával
vrecká v snahe nájsť peniaze, ale
našiel iba mobilný telefón, ktorý
mu vzal. Útočiaci muži odišli, no
Valéria Jána bila a kopala aj naďalej.
K miestu útoku sa blížila neznáma osoba a tak útočníčka utiekla.
Škoda bola vyčíslená na 40 eur. Pár
minút po tomto čine bola Valéria
vypátraná a zadržaná.
(krp)

•

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

dvoria 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,
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.
3. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže: Vyhlasovateľ súťaže
dnešným dňom ruší verejnú obchodnú súťaž vyhlásenú podľa § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenú dňa 24. 9. 2014 s výzvou na
podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k. ú. 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.
Podľa článku XIII. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže, bod 3 uverejnených podmienok súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo súťaž zrušiť. Podľa § 283 Obchodného zákonníka zrušenie súťaže vyhlasovateľ
uverejní spôsobom, ktorým ju vyhlásil.
PP-123
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BAM-ka s novou víziou i trénerom
Basketbalová
akadémia
mládeže (BAM) Poprad vstupuje do novej sezóny s novými víziami a plánmi. Po
dlhšom zvažovaní sa vedenie
klubu rozhodlo prihlásiť opätovne aj ženské družstvo do
1. ligy a k úspechom by mal
dopomôcť staronový tréner
žien i kadetiek - Srb Igor Skočovski.
V BAM-ke je všetko pripravené na nové výzvy. „Dostali sme
sa do štádia stabilizácie. Mládež
máme ošetrenú aj vďaka mestu
a sponzorom. Horšie je to s naším špicom ľadovca. Dotiahli
sme k nám staronového trénera
Igora Skočovskeho a dali sme
mu dôležitú funkciu hlavného
metodika,“ rozhovoril sa prezident BAM Poprad Jozef Turák.
Potvrdil, že sezóna je pokrytá
na sedemdesiat percent.
Uznávaný trénerský odborník
Igor Skočovski zo Srbska prostredie popradského basketbalu
dokonale pozná, veď práve tu
získal v roku 2008 prvé zahraničné angažmán a ženské druž-

stvo viedol tri roky. Skúsenosti
neskôr naberal aj v Rakúsku
a Švédsku. Naposledy pôsobil
v Petržalke a odtiaľ po ňom
siahol práve Poprad. „Pokúsime sa vrátiť popradský ženský
basketbal tam, kam patril v minulosti. Som rád, že s vedením
klubu máme spoločné vízie.
Moju úlohou bude nasmerovať
klub k novým trendom basketbalových zručností a vychovať
vlastnú školu basketbalu, ktorá
bude rozoznateľná v rámci Slovenska. Dôležité pre mňa bude
to, aby baby herne rástli a výsledky nebudú až také podstatné.
O popredné priečky budeme bojovať až po Silvestri, keď sa prvá
liga spojí a bude to celoslovenská
súťaž,“ povedal I. Skočovski na
jednom z tréningov.
Najbližší program v 1.
lige: V Aréne Poprad v sobotu 18. októbra o 17.30 hod.
BAM Poprad - BDŽ ŠK UMB
Banská Bytrica a v nedeľu
19. októbra o 14. hod. BAM
Poprad - BK ŠKP 08 Banská Bystrica.
(mav)

Inzercia

s balkónom, 4. posch., cena 310
eur s energiami. Inf.: č. t. 0902
627 605.		
142/14-R

•

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
Hĺbkovo tepujeme (aj látkové sedačky) a obšívame koberce.
www.tepovanie-obsivanie.info,
č. t. 0949 385 057.
130/14-R
Dám do prenájmu garáž na sídl. Juh v Poprade,
pri Kauflande. Inf.: č. t. 0905
966 991.		
141/14-R
Dám do prenájmu 2-izb.
byt na starom Juhu v Poprade,

•
•
•

•

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 dva snowboardy s
viazaním 145 cm a 148 cm, po 130
eur a topánky zn. Spartan, č. 40 –
30 eur, zn. Burton, č. 39 - 40 eur.
Inf.: č. t. 0902 083 351. 106/14-P
Predám lacno zachovalý
koberec, béžový, hnedé vzorky,
4,20 x 4 metre, dohodou. Inf.: č.
t.: 0907 282 097.
107/14-P

•

•

Popradský futbal zažíva renesanciu
V minulých rokoch sa popradský futbal zmietal v problémoch a hrozil i jeho zánik.
Našli sa však ľudia, ktorí túžili
tento stav zmeniť a výsledkom bol postup A mužstva
FK Poprad do druhej najvyššej slovenskej súťaže. Hrou
priťahujú prevažne popradskí
odchovanci čoraz viac divákov
na tribúnu a rozvíjajúce sa
zázemie sa rozhodli ešte viac
podporiť i sponzori.
V stredu 8. októbra sa v
Spišskej Sobote uskutočnilo
prvé valné zhromaždenie novovzniknutého
občianskeho
združenia Pre futbal. V súčasnosti má 48 členov a väčšina
z nich sa stretla pri významnej
udalosti, kde nemohli chýbať
ani zástupcovia klubu FK Poprad. „Na tejto schôdzi sme
schvaľovali zmluvu o spolupráci
s futbalovým klubom, aby sme
mu mohli poukázať finančné
prostriedky. Budeme hospodáriť
na báze kalendárneho roka, aj
keď futbal žije súťažným rokom.
Momentálne odovzdávame klubu sumu 20 tisíc eur na rozvoj
popradského futbalu,“ uviedol
na zhromaždení predseda OZ
Pre futbal Pavol Ovšonka (na
foto vľavo).
Jedným zo zakladajúcich členov je dlhoročný podporovateľ
popradského futbalu Michal
Naď (na foto v pozadí). „Prežili sme zlé časy a teraz verím, že
sme sa pohli výrazne dopredu.
Po dlhých rokoch vznikla symbióza medzi hráčmi, trénermi,
funkcionármi, podporovateľmi
a divákmi. Nikto za to nečaká
odmeny a každý je rád, že pomôže,“ povedal.
Predstavitelia futbalového klubu neskrývali nadšenie. „Chcem
poďakovať tým, ktorí popradský
futbal desať rokov ťahali. Som

rád, že futbal v Poprade nezanikol. Veľká vďaka patrí aj primátorovi mesta Poprad, keďže samospráva sa v jeho osobe príkladne
stará o mládež. Chceme vytvoriť
regionálne centrum, v ktorom
budú hrať odchovanci alebo hráči
pochádzajúci z blízkeho okolia,“
uviedol v príhovore prezident
FK Poprad Roman Dvorčák (na
foto v strede) a pred novinármi
dodal: „Som rád, že žijem práve
v Poprade. Toto mesto je príkladom pre mnohé iné. Venuje sa
mládeži a vytvára podmienky
pre šport. Chceme Poprad urobiť
slávnym a známym tým, že vytvoríme veľkú mládežnícku základňu.“
Zmluvu o spolupráci podpísali Pavol Ovšonka a Michal
Naď za OZ a prezident FK Poprad Roman Dvorčák spoločne
s viceprezidentom klubu Antonom Dankom (na foto vpravo).
Mládež potrebuje vzory. Aby
bol projekt úspešný, spolieha sa
aj na výsledky A mužstva. Pod
vedením trénera Vladimíra Lajčáka sa to zatiaľ darí napĺňať.
„Toto je bod zlomu a malý zázrak. Základom úspechu je zázemie a náš klub ho momentálne
má. Základňu tvorí okolo 300
chlapcov a 20 dievčat. Ideálne
je mať do 600 detí na ihriskách.
Potenciál máme aj na najvyššiu
súťaž, ale krok po kroku. Vidím
to v horizonte do troch rokov,“
prihovoril sa združeniu tréner
FK Poprad a neskôr dodal: „Je
to obrovská zodpovednosť aj pre
mňa ako trénera A mužstva.
Našou hrou sa podarilo vzbudiť
eufóriu a verím, že sa na tej vlne
povezieme. Nie je to len o našich výsledkoch. Kvalitatívna
zmena nastala aj dobudovaním
ihriska vo Veľkej a som rád, že
tu môžem sledovať športujúcu mládež.“
(mav)
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Popradčania doma prvýkrát prehrali
Futbalisti
FK
Cupu v stredu 15. októbra o 15.30
Poprad v 12. kole
hod. TJ ŠK Kremnička - FK Poprad, 13. kolo DOXXbet ligy v soodvetnej časti DObotu 18. októbra o 14. hod. PartiXXbet ligy Východ
zán Bardejov - FK Poprad. (mav)
nastúpili v sobotu popoludní
proti 1. FC Tatran Prešov.
Už v 4. minúte skóro- Tabuľka DOXXbet ligy Východ
Z V R P Skóre Body
val Prešovčan Peter Ka- 		
tona a v 16. minúte dostal 1. MFK Zemplín Michalovce
12 10 1 1 23:6 31
červenú kartu popradský 		
kapitán Matúš Bendík. Do- 2. MFK Lokomotíva Zvolen
12 7 4 1 31:5 25
máci sa snažili, ale dokázali 		
3.
Partizán
Bardejov
len vyrovnať v 35. minúte
		
12 6 4 2 19:8 22
zásluhou Róberta Ujčíka.
4.
MFK
Tatran
Liptovský Mikuláš
Po zmene strán sa presadil
		
12 6 0 6 16:12 18
dvakrát striedajúci hráč
5. FK Poprad
Prešova Pavol Šafranko 		
12 5 2 5 20:22 17
a bolo vymaľované.
6. MŠK Rimavská Sobota
„Bola otázka času, kedy 		
12 4 4 4 10:12 16
stratíme doma body. V osla- 7. 1. FC Tatran Prešov
bení sme sa spoliehali na to, 		
12 4 3 5 17:16 15
že zatiahneme obranu a vy- 8. FK Bodva Moldava nad Bodvou
12 3 3 6 11:16 12
darí sa nejaký protiútok,“ 		
hodnotil duel tréner FK 9. FC Lokomotíva Košice
		
12 4 0 8 11:19 12
Poprad Vladimír Lajčák.
Výsledok: 12. kolo 10. Slavoj Trebišov
12 3 3 6 7:18 12
v sobotu 11. októbra FK 		
11.
MFK
Dolný
Kubín
Poprad - 1. FC Tatran
12 4 0 8 12:25 12
Prešov 1:3 (1:1), gól Po- 		
12. MFK Košice B
pradu: 35. Róbert Ujčík.
		
12 3 2 7 16:24 11
Program: 4. kolo Slovnaft

Krátko zo športu

•

NA záver súťažnej sezóny sa
v nedeľu 5. októbra uskutočnil 3.
ročník finále Východoslovenskej
ligy mladých hasičov na futbalovom
ihrisku v Danišovciach v okrese
Spišská Nová Ves. Zúčastnili sa ho
10 - členné kolektívy mladých hasičov reprezentujúce okresy Prešovského a Košického kraja. Víťazom
medzi chlapcami sa stal Záujmový
krúžok IMA ZŠ Hutnícka Spišská
Nová Ves. U dievčat boli najlepšie
Danišovce. Z okresu Poprad DHZ
ZŠ Šuňava získal druhé a DHZ Spišské Bystré tretie miesto.
V SOBOTU 4. októbra sa uskutočnilo v Košiciach 1. kolo žiackej
ligy v karate za účasti 273 štartujúcich z 25 klubov zo Slovenska. Cvičenci z Central karate klubu Poprad
si touto súťažou otvorili sezónu
2014/2015 priam excelentne a od-

•

niesli si spolu 13 medailí - dve zlaté,
sedem strieborných a štyri bronzové.
V STREDU 8. októbra sa v herni Citybowling Poprad konalo 2.
kolo jesennej časti Bowling Tour.
Turnaj sa niesol v réžii Rudolfa
Zoričáka, ktorý dominoval v kvalifikácii skupiny A a vo finále si
to rozdal so svojím bratom Antonom. Nič nenechal na náhodu
a pokračoval v perfektnom výkone. Tretí skončil František Kuziel.
V skupine B sa stal víťazom kvalifikácie Ľubomír Kožik, ktorý sa vo
finále stretol s neskorším víťazom
skupiny Jozefom Hegenbartom.
Tretí skončil Milan Mešťan.
V NEDEĽU 19. októbra sa od
10. hodiny na svahu pri Kolibe
vo Svite uskutoční súťaž v slalome na suchu pre kategórie od
detí po dospelých. Povinná výstroj je cyklistická prilba a lyžiarske paličky.
(ppv)

•

•

Kamzíci preskočili Zvolen

V piatok vyhrali hokejisti HK
Poprad v rámci 11. kola hokejovej Tipsport Extraligy na ľade
Žiliny 4:2 a v nedeľu v priamom
súboji o druhú priečku tabuľky
zdolali doma Zvolen 5:2. Súboj kamzíkov na pôde Dukly
Trenčín sa odohral v utorok 14.
októbra po uzávierke vydania
novín Poprad.
Výsledky: 11. kolo v piatok
10. októbra MsHK Žilina – HK
Poprad 2:4 (1:1, 1:2, 0:1), góly
Popradu: 10. Lukáš Hvila (Ľ.
Bartečko, Š. Fabian), 32. Filip
Mlynčár (J. Kasík), 36. Ľuboš
Bartečko (P. Boltun, T. Sýkora),
47. Ľuboš Bartečko (R. Suchý,
T. Sýkora). 12. kolo v nedeľu 12.
októbra HK Poprad – HKM
Zvolen 5:2 (2:2, 1:0, 2:0), góly
Popradu: 2. Lukáš Paukovček (L.
Hvila, M. Matis), 20. Štefan Fabian (Ľ. Bartečko, T. Sýkora), 35.
Arne Kroták (S. Takáč, Ľ. Dinda),
44. Ľuboš Bartečko (T. Sýkora),
58. Matúš Paločko (S. Takáč, J.
Kasík).
Program: 14. kolo v piatok 17.
októbra o 17. hod. HK Poprad –

MHC Martin, 15. kolo v nedeľu
19. októbra o 17. hod. ŠHK 37 Piešťany – HK Poprad.
(mav)

Tabuľka Tipsport Extrligy
Z V Vp Pp P Skóre Body

1. HC Košice
12 7 2 2 1 32:21 27
2. HK Poprad
13 7 2 0 4 41:27 25
3. HKM Zvolen
13 7 1 2 3 49:42 22
4. HK Nitra
13 5 2 3 3 44:41 22
5. HC ´05 Banská Bystrica
11 6 1 0 4 38:31 20
6. HK Dukla Trenčín
12 4 4 0 4 28:22 20
7. ŠHK 37 Piešťany
12 5 1 2 4 45:35 19
8. MHC Martin
13 4 1 3 5 30:35 17
9. MsHK Žilina
13 3 0 1 9 31:49 10
10. HK 36 Skalica
12 2 0 2 8 19:46 8
HK VSR SR 20
8 1 1 0 6 14:22 5

Iskra prehrala prvý domáci zápas
Basketbalisti BK Iskra Svit
vstúpili začiatkom októbra do novej sezóny Slovenskej basketbalovej ligy. Prvé dve kolá odohrali
na pôde súperov s 50 percentným úspechom. Úvodný zápas na domácej palubovke
nezvládli túto sobotu, keď
prehrali s Prievidzou.
Výsledky: 1. kolo v sobotu
4. októbra BK Inter Incheba
Bratislava - BK Iskra Svit
98:92, 2. kolo v stredu 8.
októbra VSEMvs Karlovka
Bratislava - BK Iskra Svit
61:81, 3. kolo v sobotu 11.
októbra BK Iskra Svit - BC
Prievidza 69:83 (na foto).
Program: 4. kolo v stredu
15. októbra o 18. hod. BK

Iskra Svit - ŠKP Banská Bystrica, 5. kolo v sobotu 18. októbra
o 18. hod. BK Iskra Svit - MBK
Handlová.
(ppv)
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Boreal cup pozná víťazov
V sobotu 11. októbra sa na Námestí sv. Egídia uskutočnil ďalší ročník pretekov v športovom lezení zaradených do seriálu Slovenského
pohára pod názvom Boreal cup. Podujatie bolo súčasťou XXII. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade.
Pretekov sa zúčastnilo 20 mužov a 5 žien. Všetky ženy si zasúťažili i vo finále, z mužov sa do boja o prvenstvo dostalo z kvalifikácie
osem vyvolených. Medzi ženami dominovala Zuzka Štefanská pred
Lenkou Mičicovou a Katkou Čižmárovou. Medzi mužmi sa najviac darilo Kežmarčanovi Štefanovi Bednárovi, druhý skončil Juraj
Ravas a tretie miesto obsadil Stano Klimo.		
(ppv)

Minulý víkend sa v popradskom MAXe uskutočnila výstava minerálov, nerastov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov,
ktorá bola zorganizovaná v spolupráci s nadšencami geológie a
mineralógie z regiónu Poprad. Od pondelka 13. októbra do konca októbra si návštevníci MAXu môžu vyskúšať svoj um a šikovnosť na výstave zaujímavých nadrozmerných hlavolamov s
názvom Abyrinthum.		
FOTO – Silvia Šifrová

Volejbalisti rozbiehajú
ďalšiu sezónu

Volejbalový klub VK Junior
by sme takýto turnaj aj zorgani2012 Poprad vstupuje do ďalzovali,“ povedal tréner starších
šej sezóny, v ktorej sa predžiakov VK Junior 2012 Poprad
Príďte na predvádzaciu jazdu
staví už aj s novou kategóriou
Andrej Vojčík. Klub má teda k vášmu predajcovi SEAT,
kadetov a kadetiek. Klub má
dievčatá a chlapcov vo všetkých
AUTONOVA, s.r.o.
jasné vízie a chce sa popasovať
troch kategóriách a spolu pri- a získajte svoj LED darček!
o čo najlepšie postavenie mebližne 85 členov. Domovským
dzi konkurenciou.
stánkom pre zápasy je telocvič„Klub sme zastabilizovali.
ňa ZŠ na Letnej ulici v Poprade.
K mladším a starším žiakom
Výsledky z víkendu: 2. kolo
sme pridali ďalšiu kategóriu
MSR starších žiakov v sobotu
kadetovDIZAJN
a kadetiek. Najviac sa
11. októbra VK Junior 2012
budeme
sústreďovať
na
kategóPoprad - ŠK Chemes HumenTECHNOLÓGIE
riu starších žiakov, kde bude
né B 3:1 a 3:0 (na foto).
hrať súťaž až deväť družstiev.
2. kolo MSR kadetiek v neChceli by sme sa dostať do prvej
deľu 12. októbra VK Junior
ENJOYNEERING
štvorky, ktorá zaručuje postup
2012 Poprad - TU Košice 0:3
výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynana majstrovstvá republiky a radi
a 0:3.		
(mav)
ový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea

COOOL

AJLEPŠIA CENA

záciou 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.
len skupiny Volkswagen.

E SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

Z NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

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.
a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

0_coool koncept cena.indd 1

AUTONOVA s.r.o.,

AUTONOVA,
s.r.o.
Priemyselný
areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Priemyselný areál Východ 3406
Tel./fax: 052/451 31 30, 451 31 31
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk
PP-124
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Spomienka na prvý výstup Slovákov na Mount Everest
Čiapka Jozefa Psotku, ktorá s ním bola na osudnom
prvom výstupe Slovákov na
Mount Everest v roku 1984,
certifikát o tomto výstupe,
autentické oblečenie horolezcov a mnohé ďalšie zaujímavé predmety sú umiestnené
na výstave Everest v Podtatranskom múzeu v Poprade.
Otvorili ju tesne pred úvodom medzinárodného festivalu horských filmov minulú
stredu a potrvá do konca novembra.
Riaditeľka Múzea telesnej
kultúry SR Zdenka Letenayová prezradila: „Výstava k 30.

HZS zasahovala

•

V UTOROK 7. októbra
v dopoludňajších hodinách
oznámil poľský turista horským záchranárom, že videl
padať človeka z vrcholu Východnej Vysokej smerom do
Veľkej Studenej doliny. Počasie
bránilo v zásahu vrtuľníkom,
preto pokračovali záchranári
po zemi. Oznamovateľ sa dostal na miesto, kde po približne 300 metrovom páde ležalo
telo 28-ročnej poľskej turistky z Gdanska. Bola na mieste
mŕtva.
V SOBOTU 11. októbra popoludní požiadal slovenský turista o pomoc horských záchranárov, pretože nebol schopný
pokračovať v plánovanej túre
v oblasti Sliezskeho domu kvôli bolesti v kolene. Záchranári
muža ošetrili a transportovali
do Tatranskej Polianky.
ZÁCHRANÁRI HZS pomáhali v nedeľu 12. októbra popoludní 70-ročnému poľskému
turistovi, ktorý si poranil nohu
počas zostupu zo Slavkovského
štítu. Bol ošetrený a vrtuľníkom
transportovaný do popradskej
nemocnice.
(hzs)

•

výročiu prvého výstupu Slovákov na Everest a zároveň k
80. výročiu narodenia Jozefa
Psotku, ktorý tam zahynul, sa
rodila ťažko. Boli sme však milo
prekvapení, že účastníci nielen
prvej, ale aj ďalších expedícií
na túto horu, nám zapožičali
skutočne špičkové
predmety a získali
sme aj veci z pozostalosti J. Psotku.
Návštevníci uvidia
dokumenty,
ktoré sa vystavujú po
prvýkrát - denník
pána Keleho, Psotku, jeho osobné veci
nielen z výpravy na
Everest, trojrozmerné predmety, oblečenie jednotlivých členov expedície, no aj
oblečenie mladších horolezcov
zo Slovenska, ktorí vystúpili na
Mount Everest neskôr. Napríklad nám zapožičal svoje veci
Peter Hámor, stan Ivan Fiala
atď.“
Na otvorení privítala riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová kamaráta a spolulezca J. Psotku Michala Orolína.
Dodnes sú jeho spomienky na

náročný prvý výstup Slovákov
živé: „Je to strašné, keď najprv
prišla dobrá správa, že naši
dosiahli vrchol, potom zlá, že
Jožo zahynul. Najprv obrovská
radosť a zadosťučinenie, potom
smútok, lebo sme sa museli vrátiť domov bez Joža. Ale v horách to tak býva. O
Jožovi Psotkovi sa
nedá inak rozprávať ako v superlatívoch. Boli sme skoro ako bratia, roky
som s ním liezol.
Bol to veľký človek,
veľký horolezec s
mimoriadnou výdržou a fyzickým
nasadením. Niektoré jeho rekordy dodnes neboli
prekonané.“
Na prvý slovenský výstup
na Mount Everest zaspomínal Miloslav Končok, ktorý
bol scenáristom a režisérom
filmového dokumentu o tejto
výprave pod názvom Krutá
výzva: „Bola to skutočne ťažká
expedícia, ktorá mala mimoriadne napätie preto, lebo bola
prvá a v ťažkých podmienkach,
ťažko sa získavalo aj povolenie.

Bola tam generácia horolezcov
na hrane svojej výkonnosti,
Juzek mal už päťdesiat rokov
a tiež skupina mladých, ktorá
mala svoje ambície. Tie hektické chvíle mám aj po tridsiatich
rokoch vizuálne pred očami
stále. Akoby to bolo len pred
mesiacom.“ Vďaka M. Končokovi je na výstave aj čiapka,
ktorú mal J. Psotka v tábore
na Mount Evereste a našla sa
po dlhých rokoch až v Amerike v ruksaku odloženom v
pivnici. Iná s ním naveky odpočíva v snehu a ľade na tejto
hore, z ktorej sa pred 30 rokmi
už nevrátil.
(mar)

Do hôr si berú oduševnenie a odvahu
Trojici tohtoročných zahraničných hostí Medzinárodného festivalu horských filmov v
Poprade sa v našom meste na
úpätí hôr páčilo. Všetci boli pod
Tatrami prvýkrát, ale chcú sa k
nám ešte vrátiť. Manželia Nives
Meroi a Romano Benet z Talianska spolu zdolávajú vysoké
hory už tridsať rokov.
Majú za sebou viacero expedícií
na najvyššie štíty sveta ako Nanga
Parbat, Dhaulagiri, Mount Everest, Manaslu a ďalšie. Naposledy
v tomto roku na Kančendžongu. Spoločne prekonali dvanásť
osemtisícových vrcholov bez použitia kyslíka. Je pre nich charakteristické lezenie bez výškových

nosičov a fixných postupových
táborov, najčastejšie iba vo dvojici.
Romano sa vyjadril: „S Nives sa už
tak poznáme, že nerobíme chyby,
ktoré by robili iní, ale ideálne je,
keď lezieme traja.“ Nives zavtipkovala: „Keďže sme manželia, tak
vzniknú aj hádky, ale od výšky 6
500 metrov sa nehádame. Na to
je už málo kyslíka.“ Prezradili, čo
pre nich najvyššie hory znamenajú. Pre N. Meroi oduševnenie
a odvahu, ako aj zjednotenie ľudí
s jedným cieľom. Dodala: „Je dôležité kráčať pomaly, vtedy máte čas
zamyslieť sa nad tým, čo robíte a
o čo v horách vlastne ide.“ Pre R.
Beneta je najprv zaujímavá cesta k
horám, hory samotné a napokon

•

Karim Hayat, Nives Meroi a Romano Benet (zľava doprava).

je pre neho úchvatné, keď sa dostane na vrchol. Obaja tiež zložili
poklonu Petrovi Hámorovi, s ktorým sa im podarilo liezť. R. Benet
povedal: „Keďže sa zhodujeme vo
svojej mentalite a tvrdohlavosti,
tak si rozumieme.“ Nives doplnila,
že žijú v talianskom mestečku Fusine Laghi v podhorí Álp, pričom
z jednej strany je Taliansko a z
druhej Slovinsko, takže majú blízko k ľuďom z východnej Európy.
Pakistanský výškový horolezec
a horský vodca Karim Hayat sa
venuje horolezectvu profesionálne už osemnásť rokov. Má za
sebou veľké horolezecké skúsenosti z rôznych expedícií. Viaceré
boli spolu s poľskými lezcami. V
minulom roku sa pokúsil o výstup na Nanga Parbat, ale spolu
s ďalšími musel výstup ukončiť
kvôli teroristickému útoku v základnom tábore. Z posledných
expedícií sa môže popýšiť v júli
tohto roku úspešným výstupom
klasickou cestou na osemtisícový Broad Peak. Mohol z neho
dobre vidieť ďalší vrchol, ktorý
ho láka: „Chcem zdolať K2, pretože je to pakistanská hora a je pre
mňa výzvou.“
(mar)

