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Na Tomášikovej ulici už slúžia zmodernizované ihriská
Mesto Poprad investovalo do revitalizácie detských ihrísk od roku 2006 doteraz už
takmer 3 milióny eur. Minulý týždeň boli
odovzdané do užívania zmodernizované ihriská na Tomášikovej ulici a samospráva mieni pokračovať v rekonštrukcii alebo výstavbe
nových ihrísk aj v ďalších lokalitách Popradu.
Vybudovanie najnovších detských ihrísk na
Tomášikovej ulici bolo náročné - vzhľadom na
nepriaznivé počasie tohto leta, ale aj geologické pomery a členitosť terénu. Preto sa práce
trochu predĺžili a nemohli byť ukončené do
pôvodného termínu. Avšak celý komplex pozostávajúci z troch hlavných objektov - detského ihriska pre deti predškolského a školského
veku do 12 rokov, multifunkčného ihriska na
loptové hry a vonkajšieho fitness, si pozdržanie zaslúžil.
(Pokračovanie na str. 2)

Slávnostné udelenie ocenení a pre Popradčanov slávnostný koncert

V piatok 24. októbra sa uskutoční slávnostné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Poprade pri príležitosti Dňa Popradu, na ktorom budú udelené
ocenenia významným osobnostiam. Cena mesta Poprad sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky v oblasti
vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti a osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k
hospodárskemu a kultúrnemu
rozvoju mesta, jeho propagácii
doma i v zahraničí.
Na augustovom zasadaní MsZ
v Poprade poslanci schválili udelenie Ceny mesta Poprad za rok
2014 Anne Ondrušekovej, riaditeľke Tatranskej galérie v Poprade

a Michalovi Liptákovi, dlhoročnému kňazovi v rímskokatolíckej
farnosti Spišská Sobota a podporovateľovi rozvoja kultúry a cestovného ruchu v tejto mestskej
časti. Prevezmú si ich na piatkovom slávnostnom MsZ.
Cenu primátora mesta Poprad
udeľuje primátor občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť
v prospech mesta.
Cenu primátora mesta Poprad
udelí primátor Anton Danko Jánovi Potockému, uznávanému
dlhoročnému lekárovi v odbore
detskej pediatrie a odbore infektológie, ktorý je i lekár hokejového
oddielu, Milanovi Sentpéterymu,
bývalému dlhoročnému riaditeľovi
Základnej školy s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade a Milanovi

Sobanskému, bývalému predsedovi výrobného družstva Podtatran a dlhoročnému niekdajšiemu
predsedovi Klubu Veličanov.
Čestné občianstvo mesta Poprad sa udeľuje osobnostiam,
ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj a
zveľadenie mesta, ochranu jeho
záujmov a šírenie jeho dobrého
mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Čestného občianstvo mesta Poprad bude udelené Miroslavovi
Lajčákovi, ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, ktorý je rodákom z Popradu.
M. Lajčák si ako súčasť udelenia
Čestného občianstva mesta Poprad prevezme kľúč od mesta.

Slávnostné zastupiteľstvo s odovzdávaním ocenení významným
osobnostiam sa koná každé dva
roky pri príležitosti Dňa Popradu. Vyvrcholením Dňa Popradu bude slávnostný koncert pre
Popradčanov, ktorý je zaradený
do XXXII. ročníka festivalu
Popradskej hudobnej jesene, a
ktorý sa uskutoční v piatok večer o 19. hod. v Aréne Poprad.
Účinkovať budú Adriana Kučerová, Filip Tůma a orchester Štátnej
filharmónie Košice s dirigentom
Igorom Dohovičom. Občania
Popradu, pre ktorých je tento
koncert darčekom k spoločnému
sviatku, si mohli vyzdvihnúť voľné vstupenky v minulých dňoch.
Limitovaná kapacita Arény je
už naplnená.
(ppm)

Najmodernejšia technológia

putuje do škôl

Vo štvrtok 16. októbra sa
v Poprade konala zaujímavá
konferencia o využití a potenciáli tabletov vo výučbe pod
názvom Škola na dotyk Live 2.
Práve z rovnomenného pilotného projektu sa podarilo minulý
rok tabletmi vybaviť jednu triedu popradského Gymnázia na
Kukučínovej ulici.
Konferencie sa zúčastnilo 250

učiteľov z celého Slovenska, zaujímaví hostia, ale aj minister školstva SR Peter Pellegrini. Ten vidí
vo využití tabletov na školách veľký potenciál. „Ukazuje sa, že sú veľmi vítaným doplnkom pre vzdelávanie. Umožňujú našim študentom
bez ohľadu na ich sociálne zázemie
dostávať digitálne zručnosti, ktoré
sú dnes nevyhnutné,“ povedal.
(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

ZMENA letného času na
zimný bude v nedeľu 26. októbra, kedy si ručičku hodín
musíme posunúť z 3. hodiny na
2. hodinu.
VČERA 21. októbra bolo
v Nemocnici Poprad slávnostné
otvorené nové urologické RTG
pracovisko.
VČERA 21. a dnes 22. októbra sa v Poprade koná celoslovenská porada riaditeľov cirkevných škôl na Slovensku.
LETECKÁ spoločnosť Wizz
Air spustí novú linku z Popradu do Londýna-Lutonu. Od 26.
októbra 2014 by sa malo lietať
4-krát do týždňa. Viac informácií na www.airport-poprad.sk
USTANOVUJÚCE zasadnutie členov okrskových volebných
komisií sa uskutoční v utorok
28. októbra o 15. hod. vo veľkej
zasadačke MsÚ v Poprade.
V PIATOK 24. októbra
o 11.30 hod. sa na cintoríne vo Veľkej uskutoční pietna
spomienka pri príležitosti 70.
výročia smrti Štefana Mnoheľa. K miestu jeho posledného
odpočinku položia vence žiaci
cirkevnej ZŠ Štefana Mnoheľa
a členovia popradskej Matice
slovenskej. O 15.45 hod. bude
v Konkatedrále Panny Márie
svätá omša za Štefana Mnoheľa
a po nej prednáška.
VÝROČNÁ
konferencia
obvodnej poľovníckej komory
sa uskutoční v Poprade v sobotu 25. októbra 2014 od 9. hod.
v zasadačke učilišťa na Rovnej
ulici.
DIVADELNÉ predstavenie
o živote sv. pátra Pia v podaní veriacich z Veľkej Lomnice
môžu záujemcovia vidieť v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade v sobotu 25. októbra po svätej
omši o 17. hod.
VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery na jesenné upratovanie budú od 24. do 31. októbra
umiestnené v starom meste na
uliciach - Hviezdoslavova, Levočská, Sadová, Banícka, Popradskej brigády, Bernolákova,
Murgašova a Okružná a na
sídlisku Juh III na Suchoňovej,
Jesennej a Záborského ulici.
PRERUŠENÁ
distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia bude 26. októbra od 7.40 do
16.50 hod. na Námestí sv. Egídia
č.d. 363/44, 55/50, 54/52, 53/54,
51/56, 50/58, 49/60, 48/62, 47/64
a od 7.30 do 17.30 hod. na Ul.
1.mája 1,3,5,7,9 a na Námestí sv.
Egídia č.d. 26/61.
(ppš)
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Na Tomášikovej ulici už slúžia ...
(Dokončenie zo str. 1)
Bude môcť slúžiť v požadovanej
kvalite.
Primátor Popradu Anton Danko zdôraznil: „Pokračujeme v
myšlienke revitalizácie a budovania detských ihrísk. A aj tieto
nové ihriská na Tomášikovej ulici dokazujú, že táto koncepcia je
správna. Budeme v nej pokračovať
ďalej nielen na Juhu 2 a 3, ale aj v
ďalších častiach mesta.“ Už počas
výstavby bola odozva ľudí veľmi
pozitívna. Prví rodičia s deťmi
kvitovali, že takéto plochy vyrástli na pôvodných zdevastovaných
ihriskách. Jeden z oteckov povedal: „Je to perfektné, konečne niečo
nové, doposiaľ tu taká možnosť nebola.“ Pridala sa i mladá mamička:
„Doteraz tu boli veľmi zlé hygienické podmienky, rozbité fľaše, psie
exkrementy. Teraz je to super a

ohradené, čo je veľmi dobre, pretože
mám hyperaktívneho syna a viem,
že mi neujde.“ Ihriská sú chránené
aj kamerovým systémom.
Osobitnú novinku predstavuje
fitness s posilňovacími prvkami
a priestorovými prvkami na šplhanie, lezenie a posilňovanie. V Poprade
má premiéru. Primátor doplnil: „Je tu po
prvý raz v Poprade
nový prvok - vonkajšie
fitness, ktoré je určené
aj pre dospelých. Keď
sa osvedčí, budeme v
Poprade robiť ihriská
nielen pre deti, ale aj
pre rodičov.“ Multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom
je určené na loptové
hry. Vedúca odboru
výstavby MsÚ Kristína Horáková dodala: „Občania ho budú
môcť využiť na futbal,

•
•

basketbal, volejbal. V časti detského ihriska je realizovaná dráha, ktorá môže byť využívaná na
inline korčuľovanie prípadné bežecké preteky, hry a pod. Celkové
náklady na revitalizáciu ihrísk na
Tomášikovej ulici dosiahli viac
ako 261 tisíc eur.“ Flavián Dudaško, predseda predstavenstva
a.s. Chemostav Poprad - zhotoviteľ stavby, s potešením konštatoval: „Bola to náročná stavba kvôli
výškovým rozdielom, geologickým
pomerom aj počasiu. Som rád, že
deti ešte ihriská stihnú túto jeseň
využiť.“
Mesto Poprad odovzdalo v uplynulom období do užívania viacero
detských ihrísk a oddychových
plôch - pri Kostole sv. Cyrila a
Metoda, na sídlisku Juh 5, Juh 3,
na Baníckej ulici, sídlisku Západ
pri blokoch Luxor, Považie a Novohrad, v Spišskej Sobote, Matejoviach, Veľkej. Vo výstavbe je ihrisko pri bytovom dome Kamélia a v
mestskej časti Stráže.
(mar)
Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

•

•

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

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

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

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

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

PP-16
130x90_coool koncept cena.indd 1
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Prioritou bolo riešenie dopravnej situácie

Vnútroblok J. Curie – Banícka sa dočkal revitalizácie, ktorú zrealizovalo mesto Poprad
v hodnote 101 tisíc eur. Investícia zahŕňa zjednosmernenie dopravy, vybudovanie 19
parkovacích miest, nové verejné osvetlenie, nové chodníky a
komunikáciu pre automobily.
Bola tiež pripravená výstavba
ďalších 5 parkovacích miest,
ale na základe podnetov občanov, ktorí uprednostnili zeleň,
mesto od nich upustilo.
Primátor Popradu Anton
Danko podčiarkol: „Je to už
približne piaty zrekonštruovaný
vnútroblok za posledné roky, v
tomto roku druhý po vnútrobloku na D. Tatarku. V revitalizácii
vnútroblokov budeme pokračovať aj naďalej. Rovnako ako v

•

Krátke správy

JESENNÉ prázdniny sa školákom začnú vo štvrtok 30. októbra a potrvajú do nedele 2. novembra.

•

OZ Popradčania za čistejšie
životné prostredie zorganizovalo
minulý piatok stretnutie k problematike Schüle v Poprade.

•

prípade J. Curie - Baníckej bude
záležať na postoji obyvateľov,
ktorí sa budú môcť vyjadriť, čo
je pre nich väčšou prioritou parkovacie miesta alebo zeleň.“

Mesto vždy hľadá najlepšie
riešenie na základe potrieb občanov. Je nutné hľadať kompromis, lebo vždy sa nájde jedna
časť obyvateľov, ktorí chcú viac
zelene a iní zase viac parkovacích miest.
Vedúca odboru výstavby
MsÚ Kristína Horáková vysvetlila: „Vo vnútrobloku Ul.
Curie - Banícka sme prioritne
riešili dopravnú situáciu, nakoľko na zjazdnom chodníku
dochádzalo ku kolíziám áut a
chodcov. Teraz je vybudovaná
nová komunikácia pre vozidlá, v
celom vnútrobloku zjednosmernená a chodci majú svoj vlastný chodník.“
(mar)

POTÁPAČSKÝ klub Vodnár
z Popradu v spolupráci s ďalšími
partnermi organizuje od zajtra
23. do nedele 26. októbra vo Vysokých Tatrách Medzinárodný
festival potápačských filmov,
ktorého súčasťou je aj akcia Čisté
vody. Účastníci budú čistiť nielen
vody tatranských plies, ale vyčistia tiež lom Zakrzówek v Krakove.

•

DNES 22. októbra prebiehajú
od 8. do 14. hod. na trati TEŽ Starý Smokovec - Tatranský Lomnica výlukové práce. Z toho dôvodu
budú električky nahradené autobusovou dopravou.

•

NA Kežmarskom hrade sa
v piatok 24.októbra od 16.hod.
uskutoční halloweenské podujatie spojené s programom, súťažami a tombolou.

•

SPOMIENKOVÁ slávnosť
s názvom Deň Ľudovíta Štúra sa
uskutoční zajtra 23. októbra o 10.
hod. pri pomníku Ľ. Štúra v Levoči.

KONCERT skupiny Hex
Najmodernejšia technológia putuje do škôl v•rámci
turné Keď sme sami - Je-

(Dokončenie zo str. 1)
V prvom kole sa testovalo
pár desiatok tabletov na vybraných školách. Súbežne sa
však realizuje aj ďalší projekt.
„Sme vo fáze implementovania
pilotného projektu Zavádzanie
digitalizácie do vyučovacieho
procesu a dnes je už na školách
takto distribuovaných 20 tisíc
tabletov a rôznej inej digitálnej
techniky,“ dodal P. Pellegrini, ktorý priznal, že čím bude
viac digitálneho obsahu v aktovkách, tým lepšie. „Aj mne
osobne by to uľahčilo život, pretože všetci vieme, aký je každý
rok problém so zabezpečením
učebníc,“ pousmial sa. Ambíciou P. Pellegriniho je vybaviť
najmodernejšou technológiou
každú slovenskú školu. „Nie
je to všeliek, ale doplnok, ktorý
treba zdravo zakomponovať do
štandardného spôsobu výučby,“
zdôraznil.
Ján Machaj z neziskovej organizácie Edulab, ktorá projekt
Škola na dotyk rozbehla, vidí
využiteľnosť tabletov v akom-

koľvek vyučovacom predmete.
„Veľmi sa mi páčila jedna hodina matematiky, na ktorej sa
žiaci učili pracovať v skupinách
vytvárať prezentácie a zdieľať
dokumenty cez aplikácie. Na
inej hodine sa deti filmovali počas telesnej výchovy ako bežia.
Merali si rýchlosť a potom podľa zaznamenaných údajov na
hodine fyziky počítali príklady,“
uviedol. „Žiak je ten, ktorý tvorí a vie poradiť učiteľovi. tablet
tiež dokáže vyvážiť tempo práce
mimoriadne nadaných a hyperaktívnych detí s ostatnými,“ doplnil vedúci výskumného tímu
projektu Škola na dotyk Radomír Masaryk. Ten vyzdvihol
fakt, že paradoxne môžu tablety
spôsobiť prevrat vo využití voľného času našej mládeže. „Žiaci
potvrdili, že po práci v škole už
doma nemali chuť pracovať s počítačom. Tablety sa im presúvajú
z pozície niečoho lákavého do
pozície niečoho, čo je spojené
s prácou a učením.“
Tieto slová potvrdili aj študenti Gymnázia na Kukučíno-

vej ulici v Poprade. „Mávame
veľa domácich úloh, pri ktorých
musím pracovať a nie hrať sa,“
uviedla Alexandra Treskoňová.
„Keď prídem domov, tak sa mi
už nechce baviť s tabletom,“ pridal názor Róbert Pomietlo.
Za jediný rok využitia sa stal
tablet v tejto škole hitom. Deti
s ním pracujú dve až tri hodiny denne na hodinách biológie,
chémie, fyziky, hudobnej výchovy, geografie, či matematiky.
„Ak už nepracujeme s aplikáciami, tak si žiaci robia aspoň
poznámky a posielajú si ich na
mail. Deti nebaví pracovať len
s knihami alebo zošitmi. Tablet má výhodu, že spolupracujú
viac s učiteľom,“ vysvetľovala
učiteľka chémie Daniela Kopinská. „Keď sme sa pred rokom zapojili do tohto projektu, tak sme
to brali trochu ako atrakciu. Po
roku môžem povedať, že sa toho
žiaci zhostili veľmi dobre, pretože
s nimi komunikujeme v ich jazyku,“ doplnil riaditeľ Gymnázia
na Kukučínovej ulici v Poprade
Vladimír Lajčák.
(mav)

seň 2014 bude v stredu 29. októbra o 19. hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.

•

V NESTVILLE Parku v Hniezdnom je do nedele 26.októbra inštalovaná výstava liečivých rastlín
a čajov. Výstava bude ukončená
v nedeľu o 14.hod. autogramiádou
s autorom knihy Bylinkový receptár Dionýzom Dugasom.

•

Z DOVôDU rekonštrukcie
prehliadkovej trasy je Belianska
jaskyňa od 1. októbra pre verejnosť zatvorená. Práce by mali byť
ukončené do konca mája 2015.

•

TATRANSKÝ Grand Hotel
Kempinski zaradil nezávislý portál združujúci ponuky ubytovania
na celom svete Kiwi Collectian
medzi 11 top destinácii ponúkajúcich dokonalý jesenný oddych.
Tento hotel bol jediným z nášho
regiónu. Okrem hotelov v Spojených štátoch sa do rebríčka dostali z Európy len nórsky Storfjord
Hotel, írsky Adare Manor Hotel
& Golf Resor, nemecký Hotel
Bachmair Weissach a švajčiarsky
Park Hotel Vitznau.
(ppš)
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Obvodná komisia
V minulých dňoch zasadala
obvodná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa uskutočnia 15. novembra
2014. Táto komisia má pôsobnosť
pre okresy Poprad a Levoča, v
ktorých je ustanovených spolu
136 volebných okrskov. Predsedom 5-člennej obvodnej volebnej
komisie sa stal Ján Boržík (menovaný prednostkou OÚ v Poprade), podpredsedom Milan Palko
(KDH).
Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa uskutočnia vo všetkých
mestách a obciach, okrem jedinej
obec - Harakoviec v Levočskom
okrese, kde nie sú žiadni kandidáti
na starostu ani na poslancov. Nové
voľby budú vyhlásené v tejto obci
na jar budúceho roka.
(ppm)

Desiate výročie
Slávnostné zhromaždenie členov Klubu Sobotčanov (KS) pri
príležitosti 10. výročia založenia
klubu sa uskutoční budúcu stredu
29. októbra v divadelnej sále v Sp.
Sobote. Na slávnosti odovzdajú
ocenenie Osobnosť Spišskej Soboty 8 členom KS, ďakovné listy
12 zakladajúcim členom KS a
primátorovi mesta Poprad Antonovi Dankovi, certifikát Čestný
predseda KS prvému predsedovi
KS, ktorým bol Michal Šimčák a
ocenenie KS Spišskosobotská Immaculata 1. viceprimátorovi mesta
Adriánovi Kromkovi.
(ppm)

Materské školy v znamení zdravej výživy
Minulý týždeň sa aj v popradských materských školách niesol v znamení zdravej výživy. V
Materskej škole na Tajovského
ulici sa na podujatí spojila krása a zdravie a v Materskej škole
na Záborského ulici zasa spojili
príjemné s užitočným.
„Pri príležitosti Svetového dňa
zdravej výživy každoročne pripravujeme tvorivé dielne s rodičmi.
V utorok a stredu spoločne s deťmi
vyrábali zaujímavých ovocníčkov
a zelenináčikov. Vo štvrtok, a teda
práve v Deň zdravej výživy, sme
urobili výstavku spojenú s ochutnávkou zdravých jedál,“ povedala
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ na
Tajovského ulici Eva Hešová.
Celé rodiny si dali záležať, aby
ich výrobky boli čo najkrajšie. „Je
to príležitosť ako môžeme s deťmi
stráviť čas aj popoludní a navzá-

V MŠ na Tajovského pripravili ku Svetovému dňu zdravej výživy aj tvorivé dielne.
FOTO – Marek Vaščura
jom sa spoznať. S dcérkou Alicou
sme vyrábali hroznové húsenice
a paradajkové lienky,“ uviedla Eva
Rošková. „Použili sme grep, klinčeky a špáradlá a pustili sme sa do
práce. Je to pekná aktivita, pretože

Zdravá výživa detí je prioritou aj v MŠ na Záborského ulici. Vo štvrtok ponúkli kuchárky rodičom veľa zdravých
a chutných špecialít (na foto vľavo). Takto sa s ovocím a zeleninou vyšantila Miška Kotúčová s mamkou Luciou.

PSK zostáva najlepšie hospodáriacim krajom

Prešovský samosprávny kraj
je aj po roku 2013 stále najlepšie hospodáriacim krajom
na Slovensku. O prvú priečku
sa delí s Nitrianskym samosprávnym krajom. Vyplýva to
z najnovších údajov Inštitútu
pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na internetovom portáli, kde sú zverejnené
informácie o hospodárení slovenských obcí a vyšších územných celkov. Finančné zdravie
Prešovského kraja je označené
ako „dobré“ a má hodnotu 5 na
šesťbodovej stupnici.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík
je s potvrdením dobrého financovania mimoriadne spokojný.
„Pravidelne robíme opatrenia,
aby naše hospodárenie bolo čo
najlepšie. Minulý rok to nebolo vôbec jednoduché. Rozpočet
bol značne ovplyvnený dodržiavaním prijatého Memoranda o spolupráci, v ktorom bola

deťom sa treba venovať,“ pridal sa
jeden z oteckov Peter Lehotský.
„Pri tejto činnosti hravou formou
vysvetľujem detičkám čo je zelenina a čo ovocie,“ dodala babička
Mária Dulebová.
(mav)

zakotvená spoločná vôľa samosprávnych krajov podieľať sa na
realizácii zámerov stabilizácie
a konsolidácie verejných financií. Zníženie bežných výdavkov
o vyše štyri percentá rozhodne
nezohľadňovalo finančné potreby organizácií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Naše výdavky
boli realizované iba na zabezpečenie nevyhnutných potrieb, pričom už od roku 2010 dodržiavame prísne úsporné opatrenia.
Pozitívne hodnotenie finančnej
kondície kraja je pre nás obrovským zadosťučinením. Prešovský kraj je síce ekonomicky najslabším regiónom Slovenska, ale
nezávislé hodnotenie dokazuje,
že aj napriek tomu môžeme
dobre hospodáriť,“ komentuje
výsledky predseda PSK Peter
Chudík.
Prešovský samosprávny kraj
je s počtom obyvateľov viac
ako 815 000 najľudnatejším regiónom Slovenska. Bežné príj-

my PSK v roku 2013 dosiahli
takmer 146 miliónov eur a
výdavky boli o viac ako 11 miliónov eur nižšie (134 miliónov
eur). Najviac financií smerovalo
do oblasti vzdelávania (46,6 %),
nasledovala doprava (21,2 %) a
sociálne zabezpečenie (16,3 %).
Kapitálové výdavky v tom istom
roku presiahli 12 miliónov eur.
Úverové zdroje samosprávneho
kraja sa oproti predchádzajúcemu roku znížili na 40,2 miliónov
eur, čo predstavuje 26,7 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
Z miest Prešovského kraja
má najvyššie skóre mesto Poprad (5,4), Kežmarok (5,2),
Sabinov (5,0), Podolínec a Svit
(zhodne po 4,9). Na opačnom
konci rebríčka, s nedostatočným finančným zdravím a
hodnotou skóre 2,9, zostal Veľký Šariš. Krajské mesto Prešov
má finančné zdravie ohodnotené na 3,4.
(ftz)

Napísali ste nám

Jesenné hry
v záhrade
V druhú októbrovú stredu prišli
do našej škôlky na Okružnej ul.
v Poprade, na náš školský dvor,
pomocníčky pani jesene - lesné
víly... Porozprávali nám, ako čaruje, mení listy na farebné, ako
dozrieva ovocie i zelenina, ako sa
mení počasie, ale aj ako sa dá vyhrať pri tvorení z lesných plodov.
Zaspievali nám pieseň o jeseni,
ktorú sme si potom zaspievali všetci spoločne. Víly deťom pripravili
zaujímavé dopoludnie - zbierali sa
šišky pre veveričky, hrabalo lístie
pre ježkov domček, triedilo ovocie
a zelenina, na chodníku pribudli
šarkany vyzdobené prírodninami,
lietalo sa so šarkanmi, obkresľovali sa letokruhy z pníkov stromov
a ešte ďalšie ekologické aktivity.
Sladkou odmenou nepohrdol žiaden škôlkar. Pekné dopoludnie
pripravili pani učiteľky z tried motýlikov a včielok.
(jbá)
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Zásahy HZS

V UTOROK 14. októbra
popoludní požiadal o pomoc
64 ročný slovenský turista z dôvodu dezorientácie a zhoršeného počasia na Vareškovom
hrebeni. Viditeľnosť sa neskôr
zlepšila a k dvom záchranárom
sa pridala aj letecká posádka
VZZS ATE z Popradu. Pre silný vietor sa turistu spočiatku
nepodarilo vyprostiť z hrebeňa
a ani vysadiť záchranára v Slavkovskom sedle. V tom čase sa
turista rozhodol pokračovať
v túre smerom na Slavkovský
štít a záchranári sa vrátili na
základňu. Po dosiahnutí vrcholu však dezorientovaný turista
opäť žiadal o pomoc. O druhej
po polnoci nadviazali záchranári s turistom svetelný kontakt
a o tretej sa spolu stretli.

•

V SOBOTU 18. októbra
prijali v poobedňajších hodinách záchranári z Vysokých
Tatier žiadosť o pomoc pre
33-ročnú ženu. Počas zostupu Batizovskou próbou si v jej
spodnej časti poranila ľavé
koleno. Záchranári pomohli
žene dostať sa z exponovaného terénu a za pomoci leteckej
posádky VZZS ATE z Popradu
ju transportovali do popradskej
nemocnice.
(hzs)
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Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás
Už piaty benefičný koncert
Svetielko nádeje usporiadalo minulý štvrtok Združenie Nádej na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade. Vyzbierané
prostriedky poslúžia na nákup
materiálu pre pracovnú činnosť.
Spod rúk klientov denného
stacionára pre takto hendikepovaných ľudí na Francisciho ulici
vychádzajú pekné výrobky. Tohto
roku k nim pridali hodiny a taniere vytvorené servítkovou technikou, ale aj malé čajové sviečky v
tvare anjelika. Agnesa Zelená, riaditeľka stacionára uviedla: „Peniaze získané z benefičného koncertu
použijeme opäť na pracovnú terapiu. Podujatie však slúži najmä
na to, aby ostatní pochopili sny a
túžby takto postihnutých ľudí v duchu slov: Dovoľte nám žiť s vami,
nie vedľa vás.“

V stacionári majú momentálne 25 klientov a veľa žiadostí
o umiestnenie. Každým rokom
vychádzajú zo škôl hendikepované deti, ktoré by inak nemali
možnosť ďalšej starostlivosti. A.
Zelená ozrejmila: „V súčasnosti rozširujeme poschodie, ktoré
sme zrekonštruovali. Pribudla
nám vzdelávacia miestnosť, kde
našich zverencov momentálne
vzdelávame na tému prístupu k
zodpovednosti a máme aj sexuálnu výchovu. U nás je táto téma
dosť tabu, ale musíme ich vzdelávať, lebo takto postihnutí ľudia sú
často dosť naivní po tejto stránke
a nevedeli by, čo je ešte bežné a
čo je už sexuálne zneužívanie.“
V budúcnosti zvažujú vytvoriť v
zariadení aj časť pre ľudí s mentálnym postihnutím v seniorskom veku.
Na koncerte vystúpilo viacero
účinkujúcich, smiech a vtip priniesol Jožko Jožka, ladné pohyby
brušné tanečnice z Bella Arabia
(na foto) a klienti z Nádeje predviedli zumbu, s ktorou sa zúčastnia v týchto dňoch na podujatí
Krídla túžby v Košickom samosprávnom kraji. Zumba je novinkou, pre hendikepovaných veľmi
prospešnou, pretože majú veľmi
radi pohyb a môžu sa tak realizovať i po tejto stránke
(mar)

Civilná ochrana v nácviku krízovej situácie
V stredu 15. októbra sa
v Strážach konalo praktické
cvičenie Tatranského územného záchranného útvaru civilnej
ochrany (TÚZÚ CO) v Poprade pod názvom Nákaza 2014.
Témou bola likvidácia ohniska
nákazy chorobou hospodárskych zvierat - slintačky.
„Cvičili sme bez zložiek integrovaného záchranného systému.
Vyhlásili sme karanténu a priestor
sa uzatvoril, aby nedochádzalo
k pohybu obyvateľstva a techniky.
Zriadili sme vstupné a výstupné
miesto, vykonali sme odmurovanie dopravných prostriedkov a
špeciálnu očistu osôb. Ukázali sme
tiež prekládku tovaru a pripravili
sme poľný zdravotnícky modul.
Takéto cvičenia robievame raz
za dva roky a keďže školíme ľudí
v okrese Poprad, majú tieto akcie
pre nás veľký význam,“ povedal
vedúci odboru krízového riadenia v Poprade Marián Hoško.
TÚZÚ CO v Poprade nie je
prvolíniová jednotka, ale pri
veľkých mimoriadnych udalostiach musí byť na všetko

pripravená. „Systém by mal byť
pripravený tak, aby bolo jedno,
aká situácia nastane. Nie je však
jedno, aký je rozsah problému.
Musíme byť pripravení plniť požiadavky vyššieho levelu napríklad aj pri takej udalosti, akou je
v súčasnosti výskyt eboly,“ zdôrazňoval M. Hoško.
Na cvičení boli prítomní aj
zástupcovia Regionálnej veterinárnej správy v Poprade
a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Pokiaľ ide
o nákazy prenosné na zvieratá,
tak v tom zohrávame veľmi dôležitú úlohu. Regionálna správa
má v súčasnosti vypracované

pohotovostné plány práve na
slintačku a krívačku, klasický
a africký mor ošípaných, vtáčiu chrípku, mor a pseudomor
hydiny, chorobu šialených kráv
a v pláne sú vírusové choroby
rýb,“ uviedol vedúci odboru
zdravia zvierat Regionálnej
veterinárnej správy v Poprade
Miloš Pastucha. „Tieto cvičenia
sú veľmi dôležité z hľadiska pripravenosti a poučenia obyvateľstva. Ľudia nie sú informovaní
o tom, ako sa zachovať v kritických situáciách,“ dodala zástupkyňa riaditeľa regionálneho
hygienika v Poprade Mária Michalovičová.
(mav)

Miestom jej

poézie je srdce
Popradčanka Ľudmila Hrehorčáková, ktorú mnohí osobne poznajú najmä z matičného hnutia, predstavila svoju
zbierku poézie Volanie srdca.
Na druhom stretnutí Literárno-umeleckého klubu Milana Rúfusa minulý štvrtok podvečer v
Podtatranskej knižnici si prišli
vypočuť jej prezentáciu priaznivci tohto druhu umenia.

Ľ. Hrehorčáková, pôvodným
povolaním učiteľka, neskôr 17 rokov redaktorka slepeckej redakcie
v Levoči, sa vyjadrila: „Je to taká
„nažitá“ poézia - poézia srdca, preto, že všetko podstatné sa uskutočňuje v srdci. Jednak viera, keď je
hlboká a úprimná a jednak všetky
fázy ľudského života. V samizdate Volanie srdca sú všetci, ktorých
mám rada: Venovala som ju svojim
deťom, dcére a vnučkám, blízkym
a priateľom a nakoniec všetkým,
ktorí poznajú reč srdca a hodnotu
vzťahov.“ Autorka píše od mladosti
a na dôchodku svoju tvorbu zhromaždila a odhodlala sa na vydanie
knižky. Hoci už verše zverejňovala
aj predtým - v literárnej súťaži Dni
Mateja Hrebendu Rukopis srdca
a v celoslovenskej literárnej súťaži
duchovnej poézie Jurinova jeseň,
kde pred dvoma rokmi získala čestné uznanie. Básne pokladá za osobnú intímnu záležitosť, ale na popud
svojho priateľa, spolužiaka, výtvarníka Jána Halása, ktorý zbierku aj
ilustroval, sa rozhodla predsa len
publikáciu zostaviť a vydať. Pravda,
len zopár kusov, aby nimi obdarovala a spríjemnila chvíle svojim
známym a rodine. Dostať sa k veršom Ľ. Hrehorčákovej je možné aj
v Podtatranskej knižnici a autorka
ju rada poskytne záujemcom tiež
elektronickou poštou.
Poetka sa zverila: „Poézia je výrazom môjho citového a rodinného
života a potom aj taká reakcia na
spoločenské problémy. Píšem i duchovné verše, aj o prírode, napríklad vďačnou a nevyčerpateľnou
témou je pre mňa park nad pivovarom a jeseň zvlášť.“
(mar)
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Gymnazisti z Kukučínovej nie sú TUniaki
Študentská kvapka krvi má v Gymnáziu na
Kukučínovej ulici v Poprade už svoju tradíciu.
Tento rok sa niesla v duchu hesla Nebuď TUniak
a daruj krv.
„Nebuď tu nijaký, buď tu niekým,“ vysvetlila slovnú hračku motta učiteľka Zuzana Parížeková, pod
ktorej gesciou v spolupráci s popradskou mobilnou
odberovou jednotkou Národnej transfúznej služby a školských ambasádorov sa akcia uskutočnila.
„Zrealizovali sme celkovo 38 odberov, z toho približne polovica bola prvodarcov,“ neskrývala radosť.
Pri predchádzajúcich odberoch bolo síce odvážlivcov ochotných darovať čosi zo seba o niečo viac,
ale prudké zmeny počasia v uplynulých dňoch sa
podpísali na zdravotnom stave študentov, ktorí
už dosiahli predpísaný vek na možnosť darovať

Svetový deň osteoporózy sme
si pripomenuli 20. októbra. Osteoporóza - tichý zlodej kostí - sa
zaraďuje medzi metabolické ochorenia a
znamená stratu kostnej hmoty s následným
zvýšením jej krehkosti s rizikom vzniku zlomenín.
Osteoporózou po päťdesiatke trpí jedna zo
štyroch žien a každý ôsmy muž, ochorenie sa
však môže objaviť v akomkoľvek veku. Spôsobuje značné zhoršenie kvality života s následným
znížením sebavedomia, zníženie alebo stratu
pohyblivosti a zvýšenie závislosti na ostatných.
Najznámejšími a najčastejšími príznakmi
ochorenia sú zlomeniny predlaktia, stavcov
a najzávažnejšie zlomeniny krčku stehennej
kosti. Postihnutá však môže byť akákoľvek
kosť. Zatiaľ nebol odhalený jediný vyvolávajúci faktor osteoporózy. Sú však známe „rizikové faktory“ ovplyvňujúce riziko vzniku a rozvoja ochorenia, a to ženské pohlavie, vek nad

Do Študentskej kvapky krvi sa
zapojilo aj 48 žiakov Gymnázia
na Ul. D. Tatarku v Poprade, darovať mohlo 31 z nich. Darovanie
krvi v školských priestoroch sa už
stalo tradíciou. Najbližšie sa študenti „nového gymnázia“ zapoja
do darcovstva vo februári 2015.

najvzácnejšiu tekutinu 18 rokov. „Približne ďalšiu
desiatku ochotných museli pracovníci NTS vyradiť
ešte pred odberom, pretože nespĺňali všetky zdravotné podmienky,“ vysvetľovala Z. Parížeková. „Vďaka
však patrí všetkým za každú kvapku!“
(zsu)
sa po tomto veku kosť ďalej remodeluje, prevažuje jej úbytok (5%)
nad novotvorbou (3% každý rok).
V menopauze, keď klesnú hladiny estrogénov
sa strata kostnej hmoty urýchľuje o 1 až 3%
ročne. Okolo 60 rokov dochádza síce k spomaleniu kostnej straty, ale nezastaví sa. S pokročilým vekom stratia ženy okolo 35 - 60% svojej
celkovej kostnej hmoty, muži 20 - 35%.
S prevenciou osteoporózy by sa malo začať
už v prenatálnom období, teda dostatok vápnika má prijímať už organizmus tehotnej ženy.
Už vtedy sa vytvárajú základy kostí, vývoj pokračuje v detstve a dospievaní. Prijímať vápnik
v rôznych podobách celý život, (predovšetkým mlieko a mliečne výrobky), vyvarovať sa
rizikových škodlivín ako je fajčenie, alkohol,
mať dostatok pohybu a primeranú hmotnosť
je to, čo môžete pre svoju kostru urobiť, aby
vám bez problémov slúžila čo najdlhšie.
Odd. Podpory zdravia RÚVZ Poprad

Svetový deň osteoporózy
50 rokov, po prechode, dlhodobý nedostatok
pohlavných hormónov, odstránenie vaječníkov alebo prechod pred 45 rokom, nedostatok
vápnika v strave, nedostatočný pohyb, nedostatok vitamínu D v strave, výskyt osteoporózy v rodine, chudá postava, „drobné kosti“,
fajčiari, kofeín (dlhodobo viac ako 3 hrnčeky
kávy za deň, pitie coly), alkohol (dlhodobo
viac než 2 drinky denne), dlhodobé užívanie
niektorých liekov (kortizon, prednizon, antiepileptiká, hormóny štítnej žľazy a pod.), belošskí alebo euro ázijskí predkovia a ďalšie.
Čím viac „rizikových faktorov“ človek má,
tým skôr je predpoklad vzniku tohto ochorenia. Riziko vývinu osteoporózy závisí od toho,
koľko kostnej hmoty človek získal vo veku od
25 do 35 rokov, čo sa považuje za vrchol kostnej hmoty a ako rýchlo ju človek stráca. I keď

Kampaň proti nelegálnemu softvéru

Zlodej, pirát, podvodník –
nie sú to práve najlichotivejšie
slová, či prívlastky. Predsa je
na Slovensku medzi nami takýchto ľudí pomerne veľa. Čudovali by ste sa, ale v percentuálnom vyjadrení ich vieme
narátať až 37%. Sú to majitelia
firiem, v ktorých podľa zistení medzinárodnej štúdie IDC,
vytvorenej pre organizáciu
The Software Alliance, dodnes
používajú nelegálny softvér.
Oproti roku 2011 je to síce pokles o 3-percentuálne body, ale
komerčná hodnota takéhoto
„podnikania“, o ktorú je ochudobnená slovenská ekonomika
predstavuje až 48,7 milióna eur.
Že by sa tieto financie mohli
využiť na niečo zmysluplné? To
rozhodne áno. Každý z nás by
vedel povedať, čo by sme za tie
peniaze mohli mať konkrétne
v našom regióne – nemocnicu,
škôlky, pracovné miesta, investície do infraštruktúry alebo

do životného prostredia.
Organizácia
The Software
Alliance každý rok realizuje na
Slovensku osvetové kampane zamerané na boj proti nelegálnemu
softvéru. Ich cieľom je edukovať
konateľov firiem, že
podnikať na margo
používania nelegálnych softvérov
je
nielenže nefér voči
konkurencii, ale dokonca im za to hrozí
trest odňatia slobody
v zmysle § 283 Trestného zákona a to až na 8 rokov.
Okrem toho samozrejme musia
nahradiť vzniknutú škodu, softvéry zlegalizovať a zaplatiť vysokú pokutu. Pri tom všetkom
im ale podnikanie neprosperuje,
polícia zaistí počítače, prebiehajú
kontroly, firma má obmedzený
chod a produktivita klesá. Oplatí
sa brať na seba takéto podnikateľské riziko?
Ešte väčším rizikom, ktoré si

na seba podnikatelia nelegálnym
softvérom berú je možnosť straty
dát a bezpečnostné riziká malvéru. IT manažéri varujú – firma sa
stáva terčom hackerov a ani najlepšie opatrenia nemôžu ochrániť
citlivé podnikateľské
dáta v informačnom
toku spoločnosti. Za
okamih tak môžete,
a to bez akéhokoľvek varovania, stratiť
zoznam spotrebiteľov, tabuľky s údajmi spotrebiteľského
správania, marketingové vyhodnotenia, alebo subdodávateľskú
korešpondenciu. Ja byť podnikateľ si určite radšej kúpim softvér v hodnote pár stovák euro
a budem spokojne spať lebo
mám chránený a licencovaný celý
programový balík firmy. Ak niekto uvažuje opačne, je veľký hazardér, ale je to jeho rozhodnutie
a jeho nečestnosť.
Pre mnohé podniky 21. storo-

čia pritom predstavuje dodržiavanie IT práv a správa softvérového majetku konkurenčnú
výhodu. Nech je podnikanie
akokoľvek malé, každý si vie
v ňom zabezpečiť kontrolu legálnosti softvéru a nepotrebuje
byť pri tom naslovovzatý IT
odborník. Existujú totiž jednoduché kroky, ktoré si môže dovoliť každá spoločnosť a ktoré
zabezpečia správnosť softvérového licencovania. Patrí k nim
zavedenie oficiálnej politiky
používania výhradne legálneho
softvéru a vedenie podrobnej
evidencie. Spoločnosti by tiež
mali zvážiť zavedenie priamych
programov na správu softvérového majetku, ktoré spĺňajú medzinárodné uznávané kritériá.
Ak neviete kde začať s takýmto
auditom, kliknite na www.bsa.
sk pre bližšie informácie. PP-120
Autor je podnikateľ
a sympatizant The Software
Alliance na Slovensku.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Drobné starosti stačia na to, aby nám otrávili život - ak nemáme veľké.
SWIFT

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 22. októbra má meniny Sergej, zajtra 23. októbra Alojzia,
v piatok 24. októbra Kvetoslava, v sobotu 25. októbra Aurel, v nedeľu 26. októbra Demeter, v pondelok 27. októbra Sabína a v utorok 28. októbra Dobromila.

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. októbra 2014 - Dana Leščáková a Peter Koľ, Andrea Tkáčová
a Marián Mráz.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 17. októbra 2014
v Spišskej Sobote s

Petrom Matiekom,
70-ročným

V piatok 17. októbra 2014
vo Veľkej s

Oľgou Pitoňákovou,
62-ročnou

V sobotu 18. októbra 2014
vo Veľkej s

Mgr. Evou Mornárovou,
69-ročnou

V sobotu 18. októbra 2014
vo Veľkej s

Emíliou Zoglauerovou,
78-ročnou

V pondelok 20. októbra 2014
vo Veľkej s

Miroslavom Handzušom,
28-ročným

V pondelok 20. októbra 2014
v Spišskej Sobote s

Máriou Šulekovou,
86-ročnou

V utorok 21. októbra 2014
vo Veľkej s

Jánom Šiffelom,
62-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 22. októbra 2014
o 13. hod. vo Veľkej a o 13.45 hod.
v Spišskej Sobote s
V stredu 22. októbra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 23. októbra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Květušou Kollárovou,
90-ročnou
Petrom Pillárom,
65-ročným
Ladislavom Gromovským,
76-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 23. októbra do 29. októbra

7 trpaslíkov 2D – o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend),
Čo s láskou – o 16. hod.,
John Wick – o 18.30 hod.,
Sudca – o 20.40 hod., Dom
kúziel 2D, 3D – o 13.10 hod.
(hrá sa len cez víkend, sobota
2D, nedeľa 3D) a o 15.10 hod.
(štvrtok, sobota a pondelok
3D, ostatné dni 2D), Drakula: Neznáma legenda – o 17.
hod. a o 19. hod., Annabelle –

o 21. hod., Škatuliaci 2D, 3D
– o 14.10 hod. (hrá sa len cez
víkend, sobota 3D, nedeľa 2D)
a o 16.10 hod. (piatok, nedeľa, utorok, štvrtok 3D, ostatné
dní 2D), Láska na vlásku –
o 18.20 hod. (nehrá sa 27.10.),
Stratené dievča – o 20.50 hod.
(nehrá sa 27.10. a 28.10.),
ARTMAX FILMY – Pulp
Fiction – o 20.50 hod. (hrá sa
len 28.10.). ARTMAX opera
– Dvaja Foscariovci – o 20.10
hod. (hrá sa len 27.10.). Viac
na www.cine-max.sk
(ppš)

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
Nedeľa 26. október o 10. hod./ Dom kultúry Poprad
GIŇOLOVE STAROSTI
Bábkové divadlo spod Spišského hradu. Vstupné: 1,50 €
Streda - piatok 29. - 31. október o 19. hod./ DK Poprad
Záver XXXII. ročníka Popradskej hudobnej jesene
VIII. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE
Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka
Streda 29. október o 19. hod. /DK Poprad
AKORDEONIKA BOJNICE
- otvárací koncert Medzinárodnej akordeónovej súťaže.
Vstupné: dobrovoľné
Štvrtok 30. október o 19. hod./ DK Poprad
A. KOLOMIYTSEV/Rusko
- koncert hosťa- harmonikára, jedného z najväčších súčasných talentov
na svete.
Piatok 31. október o 19. hod./ DK Poprad
KONCERT VÍŤAZOV
- záver festivalu. Vstupné: dobrovoľné

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 22. októbra - Sunpharma
- Kaufland, vo štvrtok 23. októbra
- Tília, v piatok 24. októbra - Diecézna lekáreň Sv. Lukáša, v
sobotu 25. októbra - Corrib,
v nedeľu 26. októbra - Včela,
v pondelok 27. októbra - Cyprián a v utorok 28. októbra - Adus.
Sunpharma: Kaufland, Moyzesova 3, č. t. 788 03 36, Tília:
Banícka 28, Diecézna lekáreň sv.

Lukáša: Alžbetina 32, č. t. 772 23
07, Corrib: Levočská 26A, Včela:
Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67,
Cyprián: L. Svobodu 2689, č.
t. 773 22 40, Adus: Mnoheľova 2.
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
Budete celý
týždeň dobre
naladení, lebo sa nečakane dopracujete k vyššej sume peňazí.
Šetrite si svoje zdravie, peniaze nie sú všetko. Aj tak sa vaša
finančná situácia polepší bez vášho
pričinenia.

Priaznivé
obdobie
je
vhodné najmä na uzatváranie rôznych zmlúv a vybavovanie úradných záležitostí.
Nadriadení
vás pochvália,
podriadení budú voči vám ústretoví
a celý týždeň bude harmonický.

Musíte peniaze minúť, aby
vám prišli ďalšie. Len sa akosi neviete odhodlať k väčším výdavkom.

Budete mať
príčinu tešiť
sa z mnohých vecí. Toto obdobie
praje najmä láske a novým vzťahom.

Príjemné dni
strávite v kruhu rodiny a priateľov. Dozviete sa
veľa zaujímavých noviniek.

Starosti
so
staršími osobami vás znechutia. Buďte trpezliví,
aj vy raz zostarnete.

Rozmyslite si
dobre, ako budete ďalej postupovať v nejakej pracovnej záležitosti. Môžete sa popáliť.

Z
každej
strany budete cítiť podporu. V rodine sa tiež
dočkáte samých príjemných správ.

Potrebovali
by ste viac
voľnosti a oddychu. Niekto vás
dosť obmedzuje.

Vaša intuícia
vás nesklame.
Naopak nedajte sa ovplyvniť inými
ľuďmi, lebo by ste si len poškodili.
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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

Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám lacno zachovalý koberec, béžový, hnedé vzorky, 4,20
x 4 metre, dohodou. Inf.: č. t.:
0907 282 097.
107/14-P
Predám labradora retrievera, čistokrvné šteniatka čokoládovej farby s preukazom pôvodu. Inf.: č. t.
0918 586 309.
108/14-P
Predám záhradku pri trati v Poprade. Inf.: č. t. 0907 185 567. 109/14-P
Predám odbornú matematicko - fyzikálnu literatúru (učebnice)
vo veľmi dobrom stave. Inf.: č. t.

•

•

0904 569 578.
110/14-P
Predám takmer nový hlinený sud na kapustu 50 l. Inf.:
č. t. 0904 569 578.
111/14-P

•

Rôzne

POPRADSKÉ
PôŽIČKY
až do 4 000 €. Rýchlo a diskrétne - bez registra - aj bez potvrdenia. Inf.: č. t. 0911 913 849 - Bc.
Franková Eva, č. t. 0917 668 003 Frank Jozef.
45/14-R
Hĺbkovo tepujeme (aj látkové sedačky) a obšívame koberce.
www.tepovanie-obsivanie.info, č. t.
0949 385 057.
130/14-R
Dám do prenájmu 1-izb. byt
s balkónom na sídl. Juh III v Poprade na Šoltésovej ul. Cena 270
€/mesiac - komplet. Inf.: č. t.
0918 694 121.
143/14-R

•

•

•
•

•

Cena volebnej inzercie

Pätnásteho novembra 2014 pristúpia občania SR k volebných schránkam pri voľbách do orgánov samosprávy obcí. Aj prostredníctvom novín POPRAD môžete osloviť svojich voličov a poskytnúť im potrebné
informácie o Vašom volebnom programe, Vašich cieľoch a zámeroch.
Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb.
Noviny POPRAD vychádzajú 1-krát do týždňa - v stredu. Predávajú sa
v meste Poprad a jeho okolí.
1 celá strana (rozmer v. 26 cm x š. 17,5 cm)
190 €
½ strany (rozmer v. 12,5 cm x š. 17,5 cm, / v. 26 cm x š. 8,5 cm)
100 €
¼ strany (rozmer v. 12,5 cm x š. 8,5 cm)
60 €
ostatné rozmery
0,60 €/1 cm2
Uvedené ceny sú bez DPH. Pri platbe v hotovosti zľava 5%. Možnosť objednať plnofarebnú inzerciu za príplatok 30%.
V prípade, že Vás táto ponuka oslovila, môžete nás kontaktovať na telefónne
a faxové čísla redakcie: 052/772 10 62, 788 64 71-2 alebo písomne na adresu:
Noviny POPRAD, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, e-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk.

o výmere 84 m2, parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plochy a nádvoria o výmere
1504 m2, parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy a nádvoria o výmere 752
m2, parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a nádvoria o výmere 374 m2,
parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a nádvoria o výmere 11739 m2, parc.
č. KN-C 2005/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 3425 m2, parc. č. KN-C
2006/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 15442 m2, parc. č. KN-C 2006/2
zastav. plochy a nádvoria o výmere 174 m2, 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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V pohári ďalej, v lige prehra
Popradskí futbalisti
v nahustenom programe ukázali minulý týždeň dvojakú tvár.
Kým v Slovenskom pohári uspeli
na pôde Kremničky a postúpili
medzi šestnásť najlepších tímov,
cez víkend utrpeli ligovú prehru
v Bardejove.
V piatom kole Slovnaft Cupu pocestujú Popradčania v polovici novembra (presný termín ešte nie je
určený) na pôdu FK Slovan Duslo

Šaľa - tímu z DOXXbet ligy Západ.
Výsledky: 4. kolo Slovnaft
Cupu v stredu 15. októbra TJ
ŠK Kremnička - FK Poprad 0:2
(0:1), góly Popradu: 7. Filip Palutka, 85. Lukáš Kubus.
13. kolo DOXXbet ligy Východ
v sobotu 18. októbra Partizán
Bardejov - FK Poprad 3:0 (0:0).
Program: 14. kolo v sobotu 25.
októbra o 17.30 hod. FK Poprad
- MŠK Rimavská Sobota. (mav)

Tabuľka DOXXbet ligy Východ
		

1. Michalovce
2. Zvolen
3. Bardejov
4. L. Mikuláš
5. Prešov
6. R. Sobota
7. Poprad
8. Moldava n. B.
9. Lokom. KE
10. Trebišov
11. D. Kubín
12. Košice B

Z

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V

R P Skóre

11 1 1 25:7
7 5 1 24:8
7 4 2 22:8
7 0 6 18:13
5 3 5 20:17
4 5 4 10:12
5 2 6 20:25
3 4 6 11:16
4 1 8 14:22
3 3 7 8:20
4 0 9 13:28
3 2 8 17:26

B

34
26
25
21
18
17
17
13
13
12
12
11

Basketbalistky úvodný dvojzápas zvládli
ukazuje to, čo treba vylepšiť na
tréningu. Najviac ma teší, že
dievčatá tvoria skvelý kolektív
a to sa odzrkadľuje na bojovnosti. Dôležitá je tiež psychológia,
aby si viac verili. Stále im
zdôrazňujem, že čo hlava
povie, to telo spraví.“
Najbližší
program
BAM Poprad: Kadetky
- v sobotu 25. októbra
o 14. hod. BAM Poprad
A - YA Košice, o 16. hod.
BAM Poprad B - BK
SOŠZ Cassovia Košice. V nedeľu 26. októbra
o 10. hod. BAM Poprad
A - BK SOŠZ Cassovia
Košice, o 12. hod. BAM
Poprad B - YA Košice,
st. minižiačky: o 14. hod.

BAM Poprad - BK SO Levoča.
Všetky zápasy sa pre obsadenosť Arény Poprad uskutočnia
v telocvični ZŠ na Komenského ulici.
(mav)

Firemná liga v bowlingu

remnej ligy skupiny B - 1.liga
sa víťazom stalo družstvo Vega
Zakopane so ziskom 26 bodov
pred druhým družstvom Advokáti so ziskom 22 bodov a tretie
skončilo družstvo Three Beatles
tiež so ziskom 22 bodov. Táto
skupina sa vzácne vyrovnáva.
Iba družstvo Autodiely zaostáva
za svojimi výkonmi a nemôže
sa dostať do správneho zápasového rytmu.
(ile)

V sobotu a v nedeľu vstúpili
domácim dvojzápasom do súťažného diania v 1. basketbalovej lige žien dievčatá BAM
Poprad. V prvý deň dokázali
zdolať tím BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica 56:39 a v nedeľu
družstvo BK ŠKP 08 Banská
Bystrica 68:33.
„Predpokladal som, že v nedeľu to bude ťažší zápas, ale
zabudol som na jednu vec, že
ich extraligistky hrali v ten istý
deň zápas. Určite to súperkám
ubralo sily. Pri dostatočnom náskoku som sa už snažil zapájať
všetky hráčky, aby pocítili ligovú
atmosféru,“ zhodnotil druhý
duel tréner BAM Poprad Igor
Skočovski. Celý dvojzápas zhrnul takto: „Práve v zápasoch sa

V utorok 14. októbra pokračovala tretím kolom Mestská
Firemná liga v skupine A - Extraliga. O deň neskôr nasledovalo tretie kolo Mestskej Firemnej
ligy skupiny B - 1. liga.
Víťazom tretieho kola Mestskej
Firemnej ligy skupiny A - Extraliga sa stalo družstvo Rozor, ktoré
zvíťazilo suverénnym spôsobom

•

POPRAD sa stal po roku opäť
strediskom sústredenia mládežníckeho výberu britského futbalového klubu Manchester United. V rámci programu odohrá
aj prvý ročník turnaja AquaCity
Cup v NTC Poprad: V pondelok
27. októbra o 17. hod. Manchester United – FK Dukla Banská
Bystrica, v utorok 28. októbra
o 17. hod. FC Baník Ostrava - FK
Dukla Banská Bystrica, v stredu
29. októbra o 17. hod. Manchester United – FC Baník Ostrava.
V MINULOM týždni odohrali
basketbalisti BK Iskra Svit ďalšie
dva súťažné zápasy na domácej
palubovke. V stredu 15. októbra
v rámci 4. kola SBL zdolali ŠKP

•

a získalo 23 bodov. Na druhom
mieste skončilo družstvo Radiana
so ziskom 17 bodov a tretie skončilo družstvo Sharks so ziskom 14
bodov. Družstvo Rozor hneď od
začiatku nasadilo vysoké tempo
a po troch kolách si vypracovalo celkom slušný náskok v súťaži
družstiev.
V treťom kole Mestskej Fi-

Krátko zo športu
Banská Bystrica 84:77 a v sobotu
18. októbra deklasovali v rámci
5. kola družstvo MBK Handlová
101:47. Dnes 22. októbra nastúpia
na zápas 6. kola v Nitre proti MBK
SPU a v sobotu 25. októbra privítajú v 7. kole o 18. hod. v Iskra
Aréne BK 04 AC LB Sp. N. Ves.
V SOBOTU 11. októbra zorganizoval ŠKK Canislog Poprad
prvé kolo ligy Obedience na rok
2015 v Slovenskom raji. V hlavnej kategórii OBZ obsadili členovia ŠKK Canislog Poprad všetky
tri prvé miesta. Najvyššie sa dostal Peter Šimek s Belgickým ovčiakom Indym.

•

•

V NEDEĽU 12. októbra sa karatisti Shihan Poprad zúčastnili
pretekov o Pohár SNP v Banskej
Bystrici. V súbornom cvičení
Kata nenašla medzi kadetkami
premožiteľku Bibiána Kopálová. V športovom zápase Kumite
sa o druhé zlato pre popradský
klub postaral Igor Hauser, ktorý
vyhral kategóriu mladších dorastencov do 45 kg.
POPRADSKÉ gymnastky začali jesennú sezónu veľmi úspešne. V súťaži Slovenského pohára
v Prievidzi sa na 1. mieste v kategórii mladších žiačok umiestnila Emka Husárová a hneď za

•

Tatranský pohár
V termíne 20. a 21. decembra 2014 sa v Športovom areáli
(ŠA) na Štrbskom Plese uskutoční už 42. ročník Tatranského pohára (TP), medzinárodných lyžiarskych pretekov v
severských disciplínach, súčasťou ktorého budú štyri súťaže Kontinentálneho pohára
v behu na lyžiach a dve súťaže
FIS Cup-u v skoku na lyžiach
na mostíku HS 100.
Preteky o Tatranský pohár bývali v minulosti najväčším zimným lyžiarskym podujatím vo
Vysokých Tatrách. Tradičným
termínom TP býval v minulosti
tretí marcový víkend, čo viedlo
aj k tomu, že prvé finálové súťaže
všetkých Svetových pohárov sa
konali práve v ŠA FIS na Štrbskom Plese.
Nadchádzajúce preteky, usporiadateľom ktorých je lyžiarsky
oddiel Športového klubu zo Štrby, budú navyše aj skúšobnými
pretekmi v čiastočne zmodernizovanom bežeckom a aj skokanskom areáli FIS na Štrbskom
Plese pred nastávajúcou Zimnou Univerziádou 2015. Toto
najvýznamnejšie akademické
športové podujatie sa na Štrbskom Plese uskutoční už po tretíkrát (po rokoch 1987 a 1999),
tentokrát však Slovenská asociácia akademického športu
pomáha španielskej Granade s
usporiadaním tých súťaží, na
ktoré Španieli nestihli pripraviť
vhodné športoviská.
Počas Zimnej Univerziády
2015 sú plánované priame prenosy z jednotlivých športových
súťaží v TV Eurosport v celkovej
dĺžke asi 20 hodín, čo je výnimočná možnosť na prezentáciu
Vysokých Tatier a Slovenska pred
celým svetom.
(mis)
ňou skončila Terka Kremmerová.
V kategórii starších žiačok patrí
zlato Paulínke Čongvovej a bronz
Anettke Svitanekovej.
V NEDEĽU 26. októbra sa od
9. hodiny v okolí Spišskej Soboty
uskutoční Slovenský pohár v cyklokrose a taktiež Národná cyklistická súťaž. Súčasťou podujatia
bude aj cross country súťaž pre deti
a mládež. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle mesta Poprad.
V SOBOTU 1. novembra sa
v telocvični ZŠ na Komenského
ulici uskutoční XXXIV. ročník
Tatranského pohára v kulturistike a klasickej kulturistike
mužov a body fitness a bikiny
fitness žien.
(ppv)

•

•
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Už tento víkend odštartuje Rallye Tatry
Už tento víkend 24. a 25.
októbra sa môžete tešiť na
najväčší sviatok motoristického športu pod Tatrami - 41.
ročník Rallye Tatry. Pred slávnostným odmávaním štartu sa
v utorok 14. októbra na pôde
Mestského úradu v Poprade
uskutočnila tlačová konferencia za účasti viceprimátorov
mesta Poprad Adriana Kromku a Milana Barana, riaditeľa
súťaže Stanislava Hanzeliho
a domáceho pretekára Bedřicha Habermanna.
„Sme radi, že tradícia Rallye
Tatry pokračuje vďaka tímu ľudí,
ktorí organizácii venujú všetko
svoje úsilie. Zo začiatku sme pomáhali organizačne a materiálne,
dnes mesto Poprad podporuje toto
podujatie aj finančne,“ uviedol
prvý viceprimátor mesta Poprad
Adrián Kromka. „Motoristický
šport má v Poprade veľkú tradíciu. Kvalita tohto podujatia pri-

niesla pre naše mesto veľa pozitívneho,“ dodal druhý viceprimátor
mesta Poprad Milan Baran.
Riaditeľ
pretekov
Stanislav Hanzeli pokračoval:
„Chcem vyzdvihnúť spoluprácu
s mestom, ktoré nám tento rok
významne pomohlo. Príťažlivá
bude najmä nočná rýchlostná
skúška v piatok večer.“ Štart
prvej rýchlostnej skúšky je naplánovaný až na 21. hodinu.

S organizáciou takéhoto podujatia je spojený aj rad obmedzení.
Polícia a organizátori súťaže uzavrú celú trať v okolí nákupných
stredísk Baumax, Tesco a Asko
presne o 20. hodine. Odporučené divácke miesta, mapa trate,
časy štartov, uzávierok ciest a iné
informácie nájdete na webovej
stránke www.rallyetatry.sk
Na tohtoročnej tatranskej
rely sa rozhodne o majstrovi

Takto hrajú naši kamzíci

Hokejisti HK Poprad
si minulý týždeň
upevnili druhú priečku v tabuľke a sú v tesnom závese za
lídrom z Košíc. V riadnom hracom čase vyhrali už piaty zápas
za sebou a v piatok sa vo východniarskom derby stretnú na
domácom ľade s oceliarmi v boji
o prvú priečku.
Výsledky: 13. kolo v utorok
14. októbra Trenčín - Poprad
1:2 (0:2, 1:0, 0:0), góly Popradu:
11. Peter Gápa (A. Štrauch), 16.
Samuel Takáč (Š. Fabian, A. Kroták). 14. kolo v piatok 17. októbra
Poprad - Martin 4:1 (2:1, 0:0,
2:0), góly Popradu: 10. Matúš
Paločko (S. Takáč, A. Kroták), 20.

Matúš Matis (A. Kroták, R. Suchý), 53. Lukáš Hvila, 59. Jaroslav
Kasík. 15. kolo v nedeľu 19. októbra Piešťany - Poprad 2:6 (1:1,
1:2, 0:3), góly Popradu: 9. Ľuboš
Bartečko (T. Sýkora), 25. Matúš
Paločko (A. Kroták), 34. Peter
Boltun (Ľ. Bartečko), 50. Tomáš
Sýkora (Ľ. Bartečko, M. Kurali),
52. Samuel Takáč (A. Kroták, R.
Suchý), 55. Lukáš Paukovček (L.
Hvila, Ľ. Malina).
Program: vložený zápas 16.
kola vo štvrtok 23. októbra
o 17. hod. Poprad - SR 20, 16.
kolo v piatok 24. októbra o 17.
hod. Poprad - Košice, 17. kolo
v nedeľu 26. októbra o 17. hod.
B. Bystrica - Poprad, 18. kolo

v utorok 28. októbra o 17. hod.
Poprad - Skalica.
(mav)

Tabuľka Tipsport Extraligy
Z

V

Vp Pp P

S

1. HC Košice
15 10 2 2 1 39:21
2. HK Poprad
16 10 2 0 4 53:31
3. HKM Zvolen
16 8 1 2 5 57:55
4. HC ´05 Banská Bystrica
14 8 1 0 5 52:39
5. HK Dukla Trenčín
15 6 4 0 5 36:26
6. HK Nitra
16 6 2 3 5 53:54
7. ŠHK 37 Piešťany
15 6 1 2 6 57:52
8. MHC Martin
16 4 1 3 8 35:46
9. HK 36 Skalica
16 4 0 2 10 30:59
10. MsHK Žilina
16 4 0 1 11 36:56
HK VSR SR 20
9 1 1 0 7 16:25

B

36
34
28
26
26
25
22
17
14
13
5

Slovenska a to medzi Igorom
Drotárom a Grzegorzom Grzybom. Na trati však nebude
chýbať okrem ôsmych žien
v úlohe navigátoriek, ani deväť
posádok spod Tatier. Jednou zo
stálic pretekov je domáci člen
tímu Peva racing Bedřich Habermann. „Rozhodujúca bude
najmä rýchlostná skúška na
úseku Bijacovce - Nižné Repaše,
ktorá je na úrovni Majstrovstiev
Európy. Piatok bude hlavne pre
divákov. Každopádne si myslím,
že Tatry budú vždy Tatry, ktoré
každý pozná. Hlboko sa skláňam
pred tým, čo dokážu organizátori týchto pretekov,“ povedal B.
Habermann, ktorý sa so svojim
spolujazdcov vrátil k starej klasike a otestuje auto „džentlmenov“ Porsche 911 GT 3.
V sobotu približne o 15. hodine je naplánovaný cieľ a ukončenie pretekov opäť na Námestí sv.
Egídia v Poprade.
(mav)

Hokejové líšky
v druhom kole EPM

Cez víkend absolvovali hokejistky ŽHK Poprad turnaj prvej
fázy - skupiny A Európskeho
pohára majstrov v tureckej Ankare. Ukázali svoju silu i odhodlanie a po troch triumfoch sa
tešili z postupu na turnaj 2. kola
- skupiny E, ktorý sa uskutoční
od 5. do 7. decembra v ruskom
Nižnom Novgorode.
Výsledky: v piatok 17. októbra
ŽHK Poprad - Aisulu Almaty
(KAZ) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), góly
Popradu: 21. Staroňová, 53.
Čulíková. V sobotu 18. októbra
ŽHK Poprad - Milenyum Ankara (TUR) 5:2 (2:0, 2:1, 1:1),
góly Popradu: 1. a 22. Džurňáková, 3. a 28. Čulíková, 42.
Ráková. V nedeľu 19. októbra
ŽHK Poprad - HSC Csíkszereda (RUM) 10:0 (2:0, 4:0, 4:0),
góly Popradu: 11. Drdáková, 16.,
24., 38. a 54. Čulíková, 33. Gorecká, 35. a 56. Obercianová, 57.
Džurňáková, 60. Kriviová. (ppv)
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Obraz pre popradskú nemocnicu
V Tatranskej galérii v Poprade
vyhodnotili minulý týždeň celoštátnu čitateľsko-výtvarnú súťaž
Farebný svet – Coloriskeri luma.
Jej cieľom je rozvíjať rómsku kultúru a súčasne pomôcť učiteľom
pri šírení informácií o rómskej
kultúre, čo prispieva k zvýšeniu
sebavedomia rómskych detí cez
spoznávanie rómskych autorov.
Súťaž sa konala už šiesty rok, ale
po prvýkrát boli jej súčasťou aj
tvorivé dielne. Počas nich žiaci z
rôznych miest a obcí Slovenska
namaľovali obraz (na foto), ktorý
venovali detskému oddeleniu v
Nemocnici Poprad.

Po prvýkrát bola jedným z komponentov súťaže aj literárna súťaž.
Žiaci mali za úlohu písať vlastnú
rozprávku, rozprávku podľa rozprávania členov komunity alebo
úvahu na tému moji priatelia.
Porota zložená z výtvarníkov a
zástupcov spoluorganizátorov posúdila 170 výtvarných a 20 literárnych prác detí z 23 škôl v SR.
Z nášho regiónu si odniesol
2. miesto v kategórii I.A Ondrej
Horváth zo ZŠ a MŠ Vydrník, 3.
miesto Jana Čonková a Jaroslav
Čonka zo ZŠ Lučivná, v kat. II.
A 2. miesto Valéria Žigová a Ján
Hlaváč zo ZŠ Hranovnica.

PP-122

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AKO PRIORITA

História spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. sa
v Poprade začala písať v roku 1999, kedy boli na
rozbeh jej výroby využité už existujúce výrobné priestory po spoločnosti Stavomontáže, a.s.
Poprad. Doterajšia viac ako 15-ročná existencia spoločnosti je úspešným príbehom firmy,
ktorý jej umožnil investovať nielen do svojho
technologického rozvoja, bohatého sociálneho
programu pre zamestnancov a ich lepších pracovných podmienok, ale aj výrazným spôsobom do zlepšovania životného prostredia.
Zahraničné skúsenosti so zlepšovaním životného prostredia v podnikoch s podobným typom výroby naberali pracovníci Schüle Slovakia,
s.r.o. v Dánsku a Českej republike. Vďaka týmto
skúsenostiam pristúpilo vedenie spoločnosti
k montáži špičkových odsávacích zariadení s filtráciou nad všetky vertikálne lisy vo výrobe. Tým
sa už v prvých rokoch výroby v Poprade podarilo výrazne zlepšiť pracovné prostredie a znížiť
množstvo voľne unikajúcich emisií. Aj v súčasnosti drží spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. krok
s najmodernejšími ekologickými technológiami
a pripravuje inštalácie odsávacích zariadení s filtráciou nad všetky horizontálne lisy.

Napriek tomu, že predchádzajúci podnik
Stavomontáže, a.s. Poprad sa venoval výrobe
kovových stavebných konštrukcií s vysokou hlukovou záťažou na okolité prostredie, spoločnosť
Schüle Slovakia, s.r.o. sa vybrala náročnou cestou znižovania emitovania hluku množstvom
technologických aj organizačných opatrení. Došlo k výstavbe administratívnej budovy s jedálňou a šatňami v priestore medzi výrobnou halou a obytnou zónou ako prirodzenej zvukovej
bariéry, boli vymenené zastarané vertikálne lisy
za modernejšie horizontálne s nižšou hlučnosťou, bol prijatý zákaz zásobovania a expedície
výrobkov v čase od 22:00 až do 6:00, zmenilo sa
smerovanie výustkov z kompresorovne tak, aby
sa znížila hlučnosť prevádzky a v súčasnosti je
plánované celkové presunutie kompresorovne
za výrobné haly, ktoré zabezpečí ďalší výrazný
pokles hlukovej záťaže v obytnej zóne.
Tak, ako v každom výrobnom podniku, aj v
Schüle Slovakia, s.r.o. vzniká pri výrobe odpad.
Spoločnosť preto investovala nemalé prostriedky do moderného zhromaždiska odpadov spĺňajúceho všetky stavebné, bezpečnostné aj environmentálne predpisy, pričom v tomto objekte

sú zhromažďované odpady pred ich odvozom.
Vo svojom Programe odpadového hospodárstva
presadzuje spoločnosť filozofiu uprednostňovania tých certifikovaných likvidátorov odpadu,
ktoré dokážu odpad v prvom rade opätovne
zhodnocovať.
Každému, kto prechádzal okolo spoločnosti
padne do oka mimoriadny poriadok a čistota celého areálu spoločnosti. Podobný pohľad môžu
vidieť návštevníci podniku aj vo výrobných halách. Okrem údržby a čistoty spevnených plôch
sa stará spoločnosť o zeleň vo svojom areáli. Popri oplotení oddeľujúceho podnik od železničnej
trate zabezpečila spoločnosť vysadenie niekoľko
desiatok drevín, ktoré ďalej ošetruje tak, aby sa
udržiavala prirodzená zelená bariéra oddeľujúca
spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. aj obytnú zónu
od frekventovanej železničnej trate.
Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. vníma
úspech predovšetkým ako zodpovednosť. Je záväzkom voči svojim zamestnancom, ktorým poskytuje zdroj obživy a ekonomickú stabilitu ich
rodinám, voči Popradu a jeho občanom, ale aj
voči budúcim generáciám, ktoré rovnako ako my
majú právo na čisté životné prostredie. PP-110
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Spomienka
pod Ostrvou
Na Symbolickom cintoríne pod
Ostrvou pribudlo v tomto roku
osem tabuliek s desiatimi menami. Pod mottom „Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu“ je tak
na skalách umiestnených už 342
tabuliek so 481 menami obetí.
Pietna spomienka na obete hôr
na Symbolickom cintoríne pri
Popradskom plese sa uskutoční
v sobotu 25. októbra. Štátne lesy
TANAPu a Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor naplánovali
stretnutie účastníkov na Chate
pri Popradskom plese o 10.30
hod. Rozlúčka sa nezaobíde bez
clivých tónov fujár a ľudových
melódií kapely TOPRu zo Zakopaného a ukončí ju rímsko-katolícka svätá omša.
(leb)

Tragická nedeľa
v Tatrách
Leteckí záchranári leteli v nedeľu 19. októbra na pomoc trom
turistom v blízkosti Chaty pod
Rysmi, dvaja z nich utrpeli smrteľné poranenia.
Ešte v ranných hodinách prijala posádka VZZS ATE z Popradu
požiadavku o zásah z Chaty pod
Rysmi. Pre nevoľnosť nemohol
56-ročný poľský turista pokračovať v túre. Leteckí záchranári ho
pri chate ošetrili a previezli do
Popradu.
Popoludní letela posádka opäť
do V. Tatier. Pomoc leteckých aj
horských záchranárov bola privolaná k 36–ročnej slovenskej turistke,
ktorá zostupovala z Chaty pod Rysmi, pošmykla sa a padala približne
100 metrov cez skalné prahy. Lekára aj horského záchranára spustili
do terénu, na mieste, žiaľ, mohli
už len skonštatoval smrť. V tom
istom čase približne 200 metrov
od miesta nehody spadol z výšky
ďalší turista, 78-ročný muž. Bol
v bezvedomí, mal závažné poranenia viacerých častí tela. Aj napriek
veľkej snahe pomôcť neboli resuscitačné postupy úspešné a turista
zraneniam podľahol. Podľa našich
zistení išlo o známeho slovenského horolezca, publicistu, učiteľa
a cestovateľa Františka Keleho.
Patril k najaktívnejší slovenským
cestovateľom 20. storočia. Absolvoval tri cesty okolo sveta. Od
svojich 15 rokov bol najmladším
horským vodcom v histórii Tatranskej horskej služby. Bol účastníkom
mnohých zahraničných expedícií
a v roku 1993 viedol prvú slovenskú severopolárnu expedíciu Arktický kvet.
(zut, red.)

Popradčania ocenili ruský klasický balet ováciami
Ani starí Popradčania si nepamätajú, či vôbec niekedy
vystupoval v Poprade baletný
súbor. Takáto výnimočná príležitosť sa naskytla popradským
divákom v utorok minulý týždeň, kedy zavítal do tunajšieho
domu kultúry Theatre Russian
Ballet zo Sankt Peterburgu.
Na javisku umelci predviedli
jedinečné baletné predstavenie
Spiaca krásavica. Úchvatná
hudba Piotra Iľjiča Čajkovského voviedla publikum
do čarovných motívov rozprávky o Šípkovej Ruženke.
Nebolo náhodné, že známe
ruské baletné teleso prišlo
do Popradu práve s týmto
vystúpením. Konalo sa pod
záštitou primátora mesta
Poprad Antona Danka a
generálneho konzula SR v
Sankt Peterburgu Augustína Čisára, ktorý povedal: „Rozmýšľal
som, čo priniesť na Slovensko a
dospel som k Čajkovského Spiacej
krásavici, ktorú ľudia poznajú.
Mal som trochu obavy, ako prijmú balet, ale bol som veľmi milo
prekvapený veľkým záujmom.
Bolo vidieť na divákoch, akí sú
šťastní a iste budú dlho spomínať
na pekný večer. Tento balet je dar
gubernátora mesta Petrohrad Slovákom, ktorí si vážia tých, ktorí
oslobodzovali Slovensko. Ďakujem jemu a primátorovi vášho
mesta, že podporil myšlienku, aby
ruská kultúra prišla aj do menších

miest a umožnil baletu vystúpiť v
Poprade.“
Baletné predstavenie si vychutnalo zaplnené hľadisko, ktoré ocenilo umelcov ováciami. Diváci si
odnášali skvelý zážitok a nešetrili
slovami chvály. O značnom záujme svedčí i fakt, že lístky boli
vypredané za týždeň. V publiku
bol tiež dekan Rímskokatolíckej
farnosti v Poprade Anton Oparty

a vyjadril sa: „Prišiel som si pozrieť
krásu stvárnenú do pohybu a elegancie. Najmä Čajkovského hudba
sa mi páči a mám k nej vzťah.“
Prvý viceprimátor Popradu Adrián Kromka si vychutnal balet spolu s manželkou: „Bola to neobyčajná príležitosť. Takýto zážitok
sa nedá zažiť kedykoľvek. Bolo to
naozaj nádherné.“ Poslanec MsZ
v Poprade Dušan Nebus dodal: „Je
unikátne, že v Poprade sme mohli
vidieť tento špičkový balet.“
Slová uznania povedal aj primátor Popradu Anton Danko:
„Bol som na balete prvýkrát a
bolo to krásne. Teším sa o to viac,

pretože som rusofil - mám rád
ruskú kultúru, šport, politiku a
hlavne z toho dôvodu, že mám
manželku, ktorá pochádza z Ruska.“ Jaroslava Danko doplnila:
„Predstavenie bolo nádherné a
som rada, že tento prekrásny balet prišiel do nášho mesta.“
Výkonná riaditeľka Theatre
Russian Ballet Ľudmila Bragina
bola mimoriadne poctená srdečným prijatím v Poprade aj
na Slovensku, kde súbor vystupoval vôbec po prvýkrát.
Popradčanom chceli ukázať
nezabudnuteľný klasický
ruský balet. Na účinkovanie
sa pripravovali zvlášť dôsledne, mali veľa repetícií,
pretože Spiaca krásavica je
zložitý balet a vyžaduje si
vysokú profesionálnu úroveň od každého interpreta.
Obecenstvo obdivovalo aj scény
s unikátnymi kulisami a náročné
kostýmy. Tých bolo vytvorených
pre toto predstavenie 113 a každý
bol iný, umelecky prepracovaný.
Ľ. Bragina poznamenala: „Priviezli sme vám sviatočný, radostný
balet, ktorý si od každého účinkujúceho vyžadoval veľkú profesionalitu, lebo každý part má svoj
význam a dôležitosť. Všetci vložili
do vystúpenia svoju dušu.“
Primabaleríne Natálii Potechine sa v Poprade tancovalo vynikajúco, napriek tomu, že javisko
nebolo veľké, ale vystupovali už
aj na menšom: „Keď vychádzam
na scénu, rozmýšľam, ako ma
obecenstvo prijme a vo vašom
meste nás diváci prijali skvelo.“
Sólista Jurij Mirov predviedol
rolu princa, ktorá sa považuje za
jednu z najťažších v klasickom
mužskom tanci: „Chceli sme vám
predviesť naše umenie a verím, že
sa nám to podarilo. Publikum ma
vrelým prijatím ohúrilo a páčilo
sa mi i mesto Poprad, hoci sme
na jeho spoznanie nemali veľa
času.“		
(mar)

