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Ukončili experiment, v projekte chcú pokračovať
Škola pre každého - škola
na každý deň. Takýmto smerom sa uberá Spojená škola
na Letnej ulici v Poprade. Projekt s rovnomenným názvom
ukončil päťročné testovanie
a jeho výsledky prezentovali
žiaci spoločne s učiteľmi vo
štvrtok 15. októbra pred vzácnymi hosťami.
„Chceli sme ukázať, že škola
nemusí byť len miestom, kde sa
hodnotia výsledky - to nie je podnik. Škola má byť miestom rastu
pre deti a tie sa majú tešiť z toho,
čo sa v škole naučili,“ uviedla riaditeľka SŠ Letná Viera Grohová.
Sama na projekte pracovala desať
rokov. Spoločne s kolegami začala dávať nápadu reálne kontúry
pred piatimi rokmi. Zamerala
sa na prácu s textom. Podľa nej
je dôležité prostredie, v ktorom
sa dieťa vzdeláva. „Učiteľ musí
vedieť, aké má zloženie triedy,
s akými deťmi pracuje a čo pre ne
môže pripraviť. Učebnica je podľa

mňa už prekonaný prostriedok
práce,“ tvrdí V. Grohová.
Štvrtok sa niesol v znamení
ukážkových hodín, ktoré pozorným okom sledovali nielen riaditelia škôl z celého Slovenska, ale
aj zástupcovia ministerstva školstva (MŠVVaŠ), Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), či Trnavskej univerzity. „Na hodinách
som videla samostatnú bádateľskú činnosť žiackych tímov. Bolo
to koordinované a príprava učiteľov bola premyslená do detailov,“
opísala dojmy štátna tajomníčka
MŠVVaŠ SR Romana Kanovská.
„Je to ukážka toho, ako môžu veci
fungovať, aby vyťažili maximálny
potenciál z učiteľov a žiakov,“ pokračovala riaditeľka ŠPÚ v Bratislave Petra Fridrichová. „V Poprade máme deväť základných
škôl a všetky dosahujú nadpriemerné slovenské výsledky. Želám
si, aby popri všetkých prednostiach, ktoré Poprad má, ho ľudia
vnímali ako múdre mesto, kde je

vysoká úroveň vzdelania,“ dodal
prvý viceprimátor mesta Poprad
Igor Wzoš. „Aj na ostatných školách tieto metódy vyučovania učitelia poznajú, ale je len na nich,
ako ich využijú. Je však našou
pracovnou povinnosťou vzdelávať sa a uplatňovať nové metódy
vo vyučovacom procese,“ skonštatovala zástupkyňa riaditeľa
ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici
v Poprade Soňa Krajčovičová,

ktorá na takéto otvorené hodiny
chodieva pravidelne.
Deti sa v Spojenej škole na Letnej ulici učia hrou a bádaním.
Tvrdia, že do hláv sa im dostane
viac informácií ako zo samotných
učebníc. „Chodila som predtým
do školy v Írsku a tam sú metódy
učenia podobné,“ prezradila Sára.
„Spájajú sa tým aj zážitky, ktoré si
ľahšie zapamätáme,“ doplnila jej
spolužiačka Mirka.
(mav)

Sedemdesiat rokov
v spoločnom meste

Grand Prix si odniesol Jurek

Rozhodnúť o víťaznom
filme na XXIII. Medzinárodnom festivale horských
filmov v Poprade, ktorý sa
skončil minulú nedeľu po piatich dňoch premietania, nebolo ľahké. Trojčlenná porota
si musela pozrieť viac ako 50
filmových dokumentov - spolu 38 hodín.
„Videli sme
veľké množstvo
vyni-

kajúcich filmov. Viaceré z nich
si zaslúžili naozaj veľký obdiv.
Bolo ťažké rozhodnúť, ale nakoniec sme sa zhodli,“ povedal
predseda poroty Jakub Zipser
(SR). Grand Prix udelili za dokument Jurek poľskému režisérovi Pawlovi Wysoczanskemu
za detailný a komplexný portrét
jedného z najvýznamnejších
horolezcov všetkých čias Jerzyho Kukuczku.
(Pokračovanie na str. 4)

Zbor povereníkov rozhodol
6. septembra 1945 o zlúčení
Popradu, Veľkej a Spišskej Soboty do jedného celku s právnym účinkom od 1. januára
1946 s vytvorením jednej politickej obce Poprad. Presne 23.
októbra 1945 sa v popradskej
Redute zišli členovia troch národných výborov a približne
400 občanov z Popradu, Veľkej
a Spišskej Soboty, aby slávnostne zvolili spoločný mestský
národný výbor - MNV. V roku
1960 následne pribudli Stráže a
v roku 1974 Matejovce, čím sa
Poprad dostal do desiatky najväčších slovenských miest.
Primátor Popradu Jozef Švagerko skonštatoval: „Čas ukázal,
že to bolo dobré rozhodnutie.
Sedemdesiate výročie významného spojenia Popradu, Spišskej
Soboty a Veľkej chceme patrične

osláviť pripomenutím si udalostí,
ktoré sa odohrali v tom období.
Symbolicky to bude 23. októbra
2015 v Kine Tatran, ktoré je súčasťou historickej budovy Reduty.
Hlavnú slávnosť pripravujeme 3.
januára 2016 pre Popradčanov a
pozvaných hostí, ktorí sa pričinili
o to, kde je Poprad dnes.“ Bude to
opereta Hrnčiarsky bál v Aréne
ako darček k 70. narodeninám
veľkého Popradu.
(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

ZMENA času z letného na
stredoeurópsky čas sa uskutoční v nedeľu 25. októbra. Ručičky
na hodinách si posunieme späť
z 3. hod. na 2. hod.

•

DRUHÚ návštevu Slovenska počas svojho funkčného
obdobia na čele svetovej organizácie začal generálny tajomník
OSN Pan Ki-mun v sobotu pod
Tatrami. Po prílete do Popradu
si ešte večer vo Vysokých Tatrách pozrel neformálny kultúrny program. V nedeľu zavítal do
Levoče a podvečer sa stretol na
Štrbskom Plese s prezidentom
SR Andrejom Kiskom. Jeho
program pokračoval v pondelok v Bratislave.
PIETNA spomienka venovaná popradskému farárovi, zakladateľovi Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie a Obchodnej
akadémie v Poprade Štefanovi
Mnoheľovi pri príležitosti 71. výročia jeho úmrtia sa uskutoční
v pondelok 26. októbra o 11. hod.
na cintoríne vo Veľkej. Účastníci
spomienky si uctia aj pamiatku
katolíckeho kňaza a básnika Paľa
Ušáka Olivu, ktorý je pochovaný
v spoločnom hrobe so Š. Mnoheľom. Podujatie organizuje Spojená cirkevná škola v Poprade spolu
s MO Matice slovenskej.
VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery na jesenné upratovanie budú od 23. do 30. októbra
umiestnené v starom meste na
týchto uliciach - Hviezdoslavova, Levočská, Sadová, Banícka,
Ul. Popradskej brigády, Bernolákova, Murgašova a Okružná
a na sídlisku Juh III na Suchoňovej, Jesennej a Záborského
PRI príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším sa dnes 21.
októbra v Matejovciach uskutoční program Tretí vek sa zabáva a
zajtra 22. októbra v Dome kultúry v Poprade vystúpi pre denné
centrá mesta cimbalová ľudová
hudba Popradčan a Jožko Jožka.
PAVOL Hammel - Nech sa
páči je názov výstavy originálnej tvorby známeho umelca,
nielen speváka, ktorú sprístupnia verejnosti zajtra 22. októbra
o 17. hod. v Art clube Tatranskej galérie v Poprade.
WORKSHOP šperkárskych
techník s odevnou dizajnérkou
a šperkárkou Emíliou Rudincovou sa bude konať v piatok
23. októbra v Tatranskej galérii
v Poprade.
(ppš)

Deti vytvorili námety na darčekové predmety z Popradu

Mestská informačná kancelária (MIK) zaradila do svojich darčekových predmetov
dielka vytvorené deťmi zo
ZUŠ na Štefánikovej a ZUŠ na
Letnej ulici. V snahe rozšíriť
sortiment suvenírov oslovila
obe školy, aby navrhli výtvarné motívy na darčekové predmety z mesta Poprad.
Riaditeľka MIK Lucia Pito-

ňáková uviedla: „Prvotný nápad Silvie Bujňákovej z MIK sa
stretol s pozitívnou odozvou vedenia oboch umeleckých škôl. Z
množstva námetov sme vybrali
práce dvadsiatich detí, ktorých
výtvarné predstavy sme spracovali a použili na tričká, vonné
sviečky, magnetky či pohľadnice. Už prvé reakcie zákazníkov sú dobré. Páčia sa najmä
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detské tričká, lebo sú naozaj
veselé, hravé, iné, než štandardné tričká propagujúce nejakú
destináciu. Takisto sa páčia aj
magnetky a pohľadnice. Máme
tiež vianočnú líniu pohľadníc s

anjelom. Verím, že budú obľúbené.“
V utorok minulý týždeň
prišli malí autori výtvarných
návrhov spolu s pedagógmi,
ktorí projekt zastrešovali, do
MIK na prezentáciu vyrobených darčekových predmetov.
„Sme radi, že môžeme malých
tvorcov odmeniť suvenírmi s
ich vlastným motívom. Zároveň chceme poďakovať aj obom
školám a špeciálne pedagógom,
ktorí deťom pomohli realizovať
sa. Pekný suvenír s motívmi z
nášho mesta, ako výsledok ich
tvorivej práce určite poteší návštevníkov z domova i zo sveta.
Zároveň bude šíriť dobré meno
nášho mesta i jeho šikovných
obyvateľov,“ konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko.
Ocenil, že deti vnímajú Poprad
ako svoje mesto a osobitne sa
mu páčila najmä farebnosť a
pestrosť námetov.
Nová línia darčekových
predmetov, vďaka ktorej si
môžu návštevníci aj takto odniesť pamiatku na dominanty
Popradu, sa pridala k doterajšej špeciálnej edícii potravinových produktov Made in
Poprad, ako aj ďalším zaujímavým suvenírom.
(pmm)

Zdravo a chutne v školskej jedálni

Minulý týždeň sa v školskej jedálni ZŠ s MŠ
na Francisciho ulici v Poprade niesol v znamení zdravej výživy. V piatok na záver v rámci
Svetového dňa zdravej výživy zavítal do kuchyne aj profesionálny šéfkuchár, ktorý spoločne s tunajšími kuchárkami pripravil pre
deti slávnostné menu.
„Celý týždeň sme sa snažili ponúkať netradičné
jedlá pripravené už aj podľa nových noriem. Využívali sme napríklad cícer, tekvicu hokaido, pohánku či
bulgur. Piatok sme zavŕšili slávnostnejším obedom,
ktorý pozostával z cesnakovej polievky, bulguru s kuracím mäsom a uhorkovým šalátom a ako dezert
sme podávali krehké jablkové rezy s ovsenými vločkami. Rada by som v budúcnosti pripravila aj projekt, kde budú deti variť deťom,“ povedala vedúca
školskej jedálne v ZŠ Francisciho Zuzana Laburdo-

vá. „V dnešnej dobe sa veľa hovorí o školskom stravovaní a naša škola sa tomu intenzívne venuje. Máme
malú kuchyňu, ale varíme vyše 500 jedál a vyťaženosť máme viac ako 85 percent,“ dodal riaditeľ ZŠ
s MŠ Francisciho Miroslav Jagáč. „Táto kuchyňa ma
ohúrila, je jednou z top kuchýň na Slovensku. Snažil
som sa svojimi poznatkami dievčatám poradiť, i keď
som zistil, že to ani veľmi nepotrebujú. Varia úžasne
a deti sú spokojné,“ uviedol skúsený šéfkuchár Marek Madzik (na foto dole vpravo).
Deti sa s chuťou pustili do jedla a z jedálne
odchádzali každý deň spokojné, s plným bruchom. „Celý týždeň bol nezvyčajný, ale chutný,“
prezradila Ema. „Som rada, že nám kuchárky
varia stále niečo nové,“ pokračovala Alexandra.
„Na našu jedáleň sa nemôžem sťažovať,“ zdôraznila Júlia. „Asi prinesiem nejaký recept aj domov
mame,“ doplnil Oliver.		
(mav)
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Mesto očakáva veľký nápor návštevníkov,

prijalo opatrenia k plynulosti dopravy

Vo štvrtok 22. októbra 2015
bude na Námestí sv. Egídia v
Poprade otvorené nové obchodné centrum Forum Poprad.
Vzhľadom na lokalitu centra
mesta a blízkosť dôležitého dopravného uzla - veľkej kruhovej
križovatky, na ktorej sa stretávajú cesty I/67, II/534 ako aj ďalšie
mestské komunikácie, pripravuje
mesto Poprad viacero opatrení.
Priamo na Francisciho ulici
pri vjazde do OC bude mestská
polícia zabezpečovať plynulosť
dopravy v súčinnosti s hliadkami Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade. „Zvýšeným
počtom hliadok budeme zároveň
zabezpečovať verejný poriadok,“
doplnil Milan Slota, zástupca
náčelníka MsP Poprad. „Sme si
vedomí toho, že nové obchodné

Deň PSK

V utorok 27. októbra sa po
siedmykrát uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja.
V tento deň budú pre verejnosť
bezplatne otvorené všetky múzeá a galérie v pôsobnosti PSK.
V siedmich regionálnych knižniciach vrátane Podtatranskej
knižnice v Poprade umožnia
návštevníkom bezplatný zápis
a odpustenie pokút. Na Úrade
PSK v Prešove sa tradične uskutoční Deň otvorených dverí.
Prvýkrát bude počas tohto dňa
zasadať aj Zastupiteľstvo PSK a
v Prešove budú všetci poslanci
z regiónov. Pripravený je bohatý program (viac na www.
po-kraj.sk.
(ppf)

Hľadajú svedkov

Okresný dopravný inšpektorát
OR PZ v Poprade žiada všetkých
svedkov o pomoc pri objasňovaní dopravnej nehody, ktorá sa
stala 28. septembra medzi 10.45
a 11. hod. na ceste medzi Sp. Bystrým a Popradom.
Vodička na vozidle Nissan šoférovala smerom na Poprad a pri
vchádzaní do ľavotočivej zákruty
sa dostala mimo vozovku. Prednou časťou vrazila do priepustu.
Utrpela ľahké zranenia a podľa jej
vyjadrenia sa v čase nehody malo
na mieste nachádzať aj ďalšie vozidlo modrej farby, ktorého vodič
z miesta nehody odišiel.
Informácie môžete oznámiť na ODI OR PZ v Poprade, na t. č. 0961 89 3500 alebo
na linku 158.
(peb)

centrum na námestí môže v špičke
priniesť problémy s plynulosťou dopravy v tejto lokalite. Už najbližšie
dni ukážu, do akej miery dokáže
dopravný projekt schválený v roku
2013 tieto situácie riešiť. V snahe minimalizovať možné zápchy
sme do riešenia situácie nasadili
mestskú políciu, vedenie OC sme
požiadali aj o vypnutie závor pri
vstupe na parkovisko počas prvých
dní prevádzky,“ uviedol primátor
Popradu Jozef Švagerko.
Návštevu nového obchodného
centra si v prvých dňoch prevádzky určite nenechajú ujsť mnohí
Popradčania i ľudia zo širšieho
okolia. V prípade komplikácií
v doprave bude preto namieste
nevyhnutná miera tolerancie a
trpezlivosti. Z tohto dôvodu a v
snahe predísť zbytočným problé-

mom v doprave v centre mesta,
samospráva odporúča využiť na
cestu zo vzdialenejších lokalít
autobusy MHD, ktoré zastavujú priamo na Francisciho ulici v
bezprostrednej blízkosti OC. Linka č.4 JUH-Centrum-Matejovce a späť má 44 spojov, linka č.7
JUH-centrum-Sp. Sobota-Veľká-aut. stanica a späť 24 spojov.
Ako informovala manažérka
OC Forum Zuzana Maliková,
priamo v budove OC má verejnosť k dispozícii 420 parkovacích miest. Parkovanie bude
do konca októbra zadarmo.
Vzhľadom na očakávanú vysokú
návštevnosť počas 4-dňového
otváracieho programu odporúča využiť hlavne dopravu MHD,
ktorá privezie občanov priamo
pred brány centra. (mag, ppp)

Októbrové mestské zastupiteľstvo

V stredu 28. októbra o 8. hod. sa v zasadačke Mestského úradu v
Poprade začne 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad.
V programe bude okrem iného niekoľko návrhov na schválenie
prenájmov nebytových priestorov, nájmov bytov, návrh na schválenie spoločného zoznamu žiadateľov o byt a náhradníkov na pridelenie bytu postaveného s podporou finančných prostriedkov zo ŠFRB.
Veľkú časť programu tvoria aj návrhy na predaje nehnuteľností vo
vlastníctve mesta Poprad, na zriadenie vecných bremien, spôsobu
prevodu vlastníctva nehnuteľností, návrhy na vyhlásenie obchodných
verejných súťaží atď. Poslanci majú prerokovať i návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o zákaze požívania alkoholických
nápojov na území mesta Poprad, Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Poprad na roky 2015-2020, správu z preskúmania Územného
plánu sídelného útvaru mesta Poprad, rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu mesta Poprad za 1. polrok 2015
a ďalšie. Rokovanie MsZ je verejné a 26. októbra mu bude predchádzať zasadanie mestskej rady. Podrobný program je na www.poprad.sk a uverejníme ho aj v budúcom čísle.
(ppm)

Sedemdesiat rokov
v spoločnom meste

(Dokončenie zo str. 1)

V piatok 23. októbra sa v Kine
Tatran uskutoční slávnostný
program 70 rokov v spoločnom
meste pre pozvaných účastníkov.
Na ňom vystúpia odborníci, ktorí priblížia historické udalosti
vzniku veľkého Popradu aj minulosť, ktorá tomu predchádzala.
Publikum si pozrie i filmy,
ktoré majú historickú hodnotu
a priblížia dejiny Popradu. Radnica predpokladá, že po tomto
premiérovom programe budú
nasledovať reprízy pre verejnosť.
V pondelok samospráva predstavila logo, ktoré sa bude po-

užívať k jubileu. Komunikačný
manažér Marián Galajda uviedol:
„Zámerom grafického návrhu
bolo dať dohromady logo mesta
a zároveň častí, ktoré ho v súčasnosti vytvárajú.“ Pri príležitosti
okrúhleho výročia mesto pripravilo projekt Moje mesto Poprad,
v ktorom zadalo stredoškolákom,
aby spracovali ich víziu, ako vidia
Poprad o 30 rokov. Vyvrcholí v
apríli budúceho roku záverečnou študentskou konferenciou.
Súčasťou podujatí k 70. výročiu
bude i putovná výstava fotografií z histórie nášho mesta na
15 paneloch.
(mar)

•

Krátke správy

DNES 21. októbra sa na
Kežmarskom hrade uskutoční
slávnostné podpísanie Zmluvy
o cezhraničnej spolupráci uzavretej medzi Zväzkom Euroregión
Tatry so sídlom v Nowom Targu
a Združením Euroregión Tatry z
Kežmarku.
VČERA odovzdali do užívania
ďalšiu časť diaľnice od Spišského
Štvrtka po Levoču. Vodiči idúci
od Popradu pôjdu tak po diaľnici
dlhšie, ale tak či tak z nej zídu tesne pred Levočou a prejdú mestom.
Zmeniť by sa to však malo už v novembri, keď sa otvorí aj nadväzujúci úsek od Levoče po Jablonov.
22. ROČNÍK akcie Čisté vody, ktorú organizujú ŠL
TANAPu počas 30. ročníka
Medzinárodného festivalu potápačských filmov, sa uskutoční
v piatok 23. októbra. Potápači
budú čistiť Nové Štrbské pleso,
Velické pleso, Popradské pleso
a lom Zakrzówek v Poľsku. Za
doterajších 21 rokov trvania akcie Čisté vody sa pod hladinou
vysokohorských
tatranských
plies uskutočnilo 1 415 ponorov,
pričom dobrovoľníci na brehy
vyniesli až 5 075,5 kg odpadkov.
V MESTSKEJ knižnici vo
Svite je od 6. októbra inštalovaná
výstava prác Klubu popradských
výtvarníkov. Záujemcovia si ju
môžu pozrieť v pracovné dni od
10. do 18. hod. okrem stredy
a v sobotu od 8.30 do 11.30 hod.
Potrvá do 20. decembra 2015.
OD minulého týždňa je modro značený turistický chodník
v Bielovodskej doline po rekonštrukcii dvoch drevených premostení ponad tok Bielej vody
prechodný bez obmedzení.
HALLOWEEN na Kežmarskom hrade je názov podujatia,
ktoré sa uskutoční v piatok 23.
októbra od 16. hod. Pre návštevníkov budú pripravené hry, súťaže, tombola a ocenenie najlepšej
Halloweenskej masky.
VEDECKÁ konferencia na
tému Z dejín spišského športu sa
uskutoční v sobotu 24. októbra
o 9. hod. v hoteli Sorea Titris
v Tatranskej Lomnici.
ŠESŤ popradských žiakov/
študentov si dnes v Prešove prevezme ocenenie Mladá elita
SR za úspechy na celoštátnych
olympiádach. Na oceňovanie je
pozvaných celkovo 174 žiakov/
študentov z celého Slovenska,
ktorí získali celoštátne 1., 2. alebo
3. miesto. Ocenených bude 6 popradských študentov.
(ppš)

•

•

•
•
•
•
•
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Očkovaním chránime seba i ostatných

Chrípka klope na dvere i tento rok. Sezóna vírusu sa blíži
a práve teraz je aj podľa odborníkov najvyšší čas uvažovať
nad preventívnymi opatreniami, ako je očkovanie.
„Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia je v tomto období primeraná ročnému obdobiu,
zaznamenali sme však mierny
nárast ochorení a to aj v celoslovenskom meradle. Z odberov
bol zatiaľ potvrdený jeden vírus
chrípky typu A, ktorý je na Slovensku bližšie nešpecifikovaný.
Zatiaľ nebolo potrebné prerušovať vyučovací proces v školách,
najviac bývajú chorí ľudia vo
veku od 15 do 19 rokov,“ vyru-

kovala s aktuálnymi štatistikami vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ v Poprade Mária
Pompová (na foto).
Chrípková sezóna vrcholí väčšinou koncom januára až začiatkom februára a teraz je podľa M.
Pompovej najvyšší čas dať sa zaočkovať proti tomuto nepríjemnému vírusu, aby sa vytvorilo
v tele dostatok protilátok v čase
najväčšej epidémie: „Očkovať by
sa mali nechať hlavne ľudia, ktorí sa zdržujú často v kolektívoch,
deti v školských zariadeniach, seniori v sociálnych zariadeniach,
často cestujúci v hromadnej doprave a podobne.“
Aj keď sa o očkovaní hovorí

veľa, Slováci sa do toho akosi nehrnú. „Na celom Slovensku bolo
v minulej sezóne zaočkovaných
pod desať percent obyvateľov. Veríme, že sa tento rok uvedomelo
zaočkuje viac ľudí, pretože tak
nechránia len seba, ale aj okolie,
aby nešírili chrípku ďalej. Nakaziť môžu ľudí, ktorí sa zaočkovať
nemôžu kvôli iným zdravotným
problémom,“ zdôraznila M.
Pompová a odpovedala aj na
otázku, či je možné ochorieť aj
po očkovaní. „Nemožno to vylúčiť. Protilátky sa po očkovaní
tvoria dva týždne a ak sa človek
nakazí v priebehu tohto obdobia,
môže ochorieť.“ Chrípka môže

byť podľa epidemiologičky veľmi
nebezpečná: „V období pandémie
v roku 2009 bolo na Slovensku
zaznamenaných 84 úmrtí na ťažký respiračný syndróm spôsobený
chrípkou. Z týchto osôb bolo šesť
mladých tehotných žien. V minulej sezóne sme v našom regióne
zaznamenali šesť prípadov ťažkého respiračného chrípkového
syndrómu, ale našťastie všetky
skončili vyliečením.“
(mav)

Grand Prix si odniesol Jurek
(Dokončenie zo str. 1)

V roku 1989 zahynul na Lhotse a autor jeho životný príbeh
filmovo vyrozprával nielen ako
osobný a profesionálny príbeh,
ale má aj líniu politicko-spoločenskú v pohľade na dianie v 80.
rokoch v strednej Európe. Pre
P. Wysoczanskeho je to iba jeho
druhý dokument. Poľský porotca Krzysztof Kokoryn prezradil:
„Musel sa zahĺbiť do histórie J.
Kukuczku. V TV archívoch našiel
také materiály, že sa divákovi ani
nechce prestať pozerať. Verím, že
od tohto autora ešte uvidíme veľa
zaujímavých filmov.“ Porotca
Eberhard Jurgalski (Nemecko)
konštatoval: „Bolo to veľmi emotívne ukázanie, aké ťažké bolo
pripraviť sa na tú expedíciu, ale
aj, ako sa pozostalí vysporiadali
so stratou.“
Cenu poroty si odniesol film
Nini talianskeho režiséra Gigiho Giustinianiho za výnimočné umelecké vyrozprávanie
príbehu o túžbe zamilovanej
dvojice zdolávať nové lezecké
a životné cesty. Cenu za najzábavnejší prístup k vážnemu
bigwallovému lezeniu získal
dokument Čínske džemovanie
za originálnu zmes humoru,
hudby a náročného lezenia
novej cesty v zriedkavo navštevovanej oblasti. Cenu za dobrodružné objavovanie kmeňových tradícií dostal slovenský
režisér Pavol Barabáš za film
Suri, cenu za najlepší dokumentárny film o prekračovaní
hraníc a pravidiel v lezeckej
kultúre film Nicka Rosena
a Petra Mortimera z USA Povstanie v doline a cenu za zveč-

ňovanie neopísateľných krás
prírody si odniesol francúzsky
tvorca Mathieu Le Lay za film
Hľadanie inšpirácie. Porota
udelila aj päť čestných uznaní
za film Znovuzrodenie Jeffa
Lowea režiséra Jima Aikmana z USA, Bez skaly Alastaira
Charlesa Leeho z Veľkej Británie, Panaroma Jona Herranza
zo Španielska, Divoké Slovensko Tomáša Hulíka (na foto
na 1. str. pri preberaní ceny)
a Jana Hafta zo Slovenska a K2
a neviditeľní pešiaci Iara Leeho
- Pakistan, USA. Diváci udelili
cenu filmu Povstanie v doline.
Riaditeľka MFHF Mária
Hámorová zhrnula: „Dúfala
som, že Grand Prix získa Jurek
a som rada, že môj tajný tip
vyšiel. Filmy boli naozaj kvalitné, 9 bolo od slovenských
filmárov a dvaja z nich boli aj
ocenení, čo je úspech. Takisto
ma potešil veľký záujem divákov, ktorým sa páčili hádam
všetky filmy.“
(mar)
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Škôlkari zaháňajú bacily saunou

V zdravom tele zdravý duch.
Týmto heslom sa riadia deti
v Materskej škole na Záborského ulici v Poprade. Okrem
mnohých športových aktivít si
po novom utužujú zdravie unikátom, ktorý široko - ďaleko
nenájdete.
MŠ na Záborského ulici
v Poprade sa riadi programom
s názvom Pohybom k zdraviu.
Okrem mnohých športových
aktivít sa už roky pýši soľnou
triedou, či čističkami vzduchu,
ktoré prispievajú k zdraviu detí.
V závere minulého školského
roka otestovali novinku v podobe infrasauny na posilnenie
imunity. „V kolektíve sme o tom
dlho rozprávali a keďže sa to
pozdávalo aj pedagogickej rade,

tak sme sa do toho pustili. Naša
materská škola je osemtriedna
a je tu veľa detí. Bacily sa prenášajú a my ich chceme likvidovať.
Saunu sme testovali na prelome
mája a júna,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Záborského
Mária Rybková, ktorá potvrdila,
že všetko je odsúhlasené rodičmi
i Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade.
Je jeseň, čas chorôb a chrípok.
Deti si na saunu zvykli a tešia sa
na každú chvíľu strávenú v nej.
„V saune je lepšie ako vonku,
lebo je tam stále teplo,“ povedal
Maťko. „Ohrievame sa a potíme
a pomáha nám to,“ pridal sa Peťko. „V saune relaxujeme a oddychujeme,“ prezradila Karinka.
„Chodíme tam preto, aby sme

boli zdraví. Učíme sa tam dýchať
noštekom a vydychovať ústami,“
dodal Paťko.
Očakáva sa, že chorobnosť
v tomto období sa medzi škôlkarmi v MŠ Zábroského nezvýši,
ale naopak klesne. „Saunovanie
detí začína piatimi minútami
a postupne sa predlžuje. Máme tu
vybudovanú aj sprchu a odpoči-

Bielu palicu mnohí vodiči ignorovali

Svetový deň bielej palice,
ktorým je 15. október, opäť
využili členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS) na preventívnu dopravno-výchovnú akciu Deň
bielej palice. V spolupráci
s dopravnými policajtmi sa
podujatie uskutočnilo na 60
priechodoch pre chodcov v 51
slovenských mestách. Jedným
z nich bol aj Poprad.
Na priechode pre chodcov na Ul. Ludvíka
Svobodu prechádzali nevidiaci a slabozrakí s
bielou paličkou. Svoj úmysel prejsť na druhú
stranu cesty signalizovali vodičom zdvihnutím
bielej palice. Ako podotkol Marián Marton,
podpredseda Podtatranskej organizácie ÚNSS
v Poprade, tohto roku až polovica nezastavila.
Pozornosť motoristov asi ovplyvnilo sychravé
počasie. Vlani bol krajší deň a nezastavila len

tretina. Tentoraz netolerantní
a nepozorní šoféri obišli iba s
napomenutím a predseda Podtatranskej organizácie ÚNSS
Marián Zvalený im dohováral,
aby dávali pozor na slabozrakých
ľudí, ktorí ich nemôžu vidieť.
Dodal: „Je to naša pravidelná
akcia, ktorou chceme upozorniť
zdravých, že sú medzi nimi aj
zrakovo postihnutí a potrebujú sa
bezpečne pohybovať. Myslím si, že
naše podujatia prinášajú svoje ovocie. Koncom
septembra sme počas podujatia Biela pastelka
vyzbierali v rámci popradského regiónu 1 760
eur. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujem. Peniaze použijeme na kompenzačné pomôcky pre
nevidiacich.“ Vodičom rozdávali aj Desatoro
pre kontakt s nevidiacimi, aby sa naučili správnemu správaniu a tolerancii voči takto hendikepovaným ľuďom.
(mar)

váreň je v triedach na ležadlách.
Pred pobytom v saune deti používajú masážne prasiatka, aby sa im
póry otvorili a rozohriali,“ opísala
postup saunovania v MŠ M. Rybková. Dodala, že z okolitých okresov majú saunu zrejme ako jediní.
V materských školách v mestách
ako Žilina, či Prešov sauny sú, ale
tie staršie - fínske.
(mav)

Popradská kontrola
V utorok 13. októbra popoludní
bola vykonaná okresná osobitná kontrola na teritóriu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.
Zameraná bola na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov
alebo iných návykových látok vodičmi vozidiel, ako aj na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky
nemotorovými účastníkmi. Do tohto
výkonu boli zaradení ôsmi policajti
Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade a 14 policajtov Odboru
poriadkovej polície OR PZ v Poprade. Zo zistených 41 priestupkov bolo
10 vybavených napomenutím a 2
priestupky boli oznámené na dopravný inšpektorát. V jednom prípade bolo
zistené požitie alkoholu vodičom motorového vozidla.		
(krp)

Cena za teplo by mala
v budúcom roku klesnúť

Dalkia sa v lete tohto roku
začlenila do skupiny Veolia
a zmenila svoj názov na Veolia Energia. Jej súčasťou je aj
spoločnosť Veolia Energia
Poprad, ktorá minulý štvrtok
usporiadala Klientsky deň,
aby svojich zákazníkov oboznámila s najnovšími trendmi
a zmenami v oblasti tepelnej
energetiky.
Predseda
predstavenstva
Veolia Energia Poprad Ľuboš
Kertész povedal: „Klientske dni
organizujeme pravidelne každé
dva roky a naša spoločnosť aj
tentoraz informovala, čo plánujeme realizovať v tejto vykurovacej sezóne, aké budú ceny tepla a

ďalšie. Cena tepla zostala pre túto
sezónu nezmenená, do roku 2016
uvažujeme s ďalším poklesom
ceny tepla, pretože cena plynu
na svetových trhoch dlhodobo
klesá.“ V tomto roku spoločnosť
zrealizovala v Poprade investície
v objeme približne 300 tisíc eur.
Zahŕňali rekonštrukcie niekoľkých kotlov, rozvodov tepla a
ďalšie. Ľ. Kertész dodal: „Veolia
pôsobí v meste Poprad už takmer
dvadsať rokov a za ten čas sme
spoločne s našimi zákazníkmi
zrealizovali úsporné opatrenia,
ktorých výsledkom je úspora
zemného plynu celkovo viac ako
70 miliónov metrov kubických,
čo predstavuje pri súčasnej cene

zemného plynu úsporu viac ako
40 miliónov eur.“ Doterajšie úsilie spoločnosti, ktoré má priniesť
Popradčanom ďalšie úspory za
dodávku tepla do domácností,
ocenil aj 1. viceprimátor Igor
Wzoš. Vyjadril presvedčenie, že
i naďalej budú posúvať kvalitu

poskytovaných služieb na vyššiu
úroveň.
Veolia Energia v Poprade zásobuje teplom viac ako 14 tisíc
domácností. Cena tepla na rok
2015 poklesla oproti roku 2014
o 5,5 percenta a je na úrovni
ceny z roku 2012.
(mar)

21. 10. 2015

Strana 6

Životné mapy nás zavedú do minulosti

Metóda životné mapy je unikátna diagnosticko-projektívna
metóda. Jej základom je maľovanie, ktorého výsledkom je
diagnostika. Týmto spôsobom
sa zistí príčina (nie prejav) určitého správania a nastupujú kroky, ako s problémom pracovať
a odstrániť ho.
Na konci je výstup, teda akýsi
návod, čo má rodič s dieťaťom
urobiť, aby došlo k správnej
zmene. Metóda prináša nielen
rýchlu a účinnú pomoc rodičom a ich deťom, ale dokáže tiež
veľmi rýchlo a efektívne u detí
aj dospelých analyzovať príčiny
rôznych životných problémov a
situácií. Prednáška o tejto metóde a stretnutie s autormi knihy

Pomáhame potravinami
V piatok 23. októbra organizuje
Slovenský Červený kríž v spolupráci so spoločnosťou Kaufland
2. ročník celoslovenskej zbierky
potravín pod názvom Pomáhame
potravinami. Každý občan, ktorý má záujem pomôcť rodinám v
hmotnej núdzi, sa môže nákupom
potravín a ich následným odovzdaním dobrovoľníkom SČK v
priestoroch obchodného reťazca
Kaufland v Poprade a v Kežmarku
zapojiť do tejto zbierky. Zo zozbieraných potravín budú zhotovené
balíky, ktoré SČK rozvezie rodinám
v hmotnej núdzi.
(sck)

„Jak se krotí tygr“ sa začiatkom
októbra uskutočnila v Podtatranskej knižnici.
Kamila Kopsová a Petr Kops
podľa ich slov nie sú spisovatelia, ale spisujú prax. Povedali:
„Chybou, ktorú rodičia robia je,
že opakujú vzory správania, ktoré
zažili vo svojom detstve a posúvajú ich takto ďalej. Môžu však
odovzdať len to, čo sami dostali.
(Ideálna výchova je po prvé „prevencia“ a po druhé „prečo“. To
znamená, vždy keď rodič niečo
robí, chce niečo od dieťaťa, hovorí mu niečo, mal by sa sám seba
opýtať, prečo to od neho chcem
a prečo by to dieťa malo urobiť.)
To, čo je podľa nás genetika, je
z väčšej časti prenos archetypov.

Či som štíhly, alebo nie, je
program, ktorý si nesiem od
rodičov, prarodičov. Či som
nervózny, či mám depresie,
to všetko je schované v detstve a nesie sa celým životom
(ak s tým človek niečo neurobí), dokonca partnerské,
pracovné, osobné problémy.. To
všetko pochádza z raného detstva,
tam vznikajú programy, ktoré sa
prenášajú z generácie na generáciu. Dá sa to však prerušiť a úplne eliminovať generačný prenos,“
uviedol P. Kops.
„Chýb, ktoré robia rodičia vo
výchove je množstvo, ale všetky
súvisia s komunikáciou. Tá je
buď preťažená, veľmi intenzívna,
a dieťa na ňu reaguje buď vzdo-

rom alebo stiahnutím sa, alebo je
komunikácia nedotiahnutá, slová
akoby nedošli k dieťaťu. Vyzerá
to, že dieťa nepočuje presne to, čo
by si rodič prial, aby počulo a ten
má pocit, že hovorí naprázdno.
To sa tiež prejavuje určitým správaním dieťaťa a samozrejme aj
rodiča. Komunikácia ako veľmi
dôležitý základ vzťahov ovplyvňuje naše vzájomné správanie,“
dodala K. Kopsová.
(kpa)

Diskutovali o školách, ale aj o stromoch

Na októbrovom zasadaní volebného obvodu
č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica prerokovali podnety občanov, ktoré budú ďalej riešiť s mestským
úradom. Poslanec, zároveň viceprimátor mesta
Pavol Gašper informoval o investíciách do materských a základných škôl. Osobne zmapoval
všetky, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Od riaditeľov sa dozvedel, čo potrebujú. Poslanec
Milan Baran podotkol, že každá škola má požiadavky na kapitálové výdavky. Je preto za vytvorenie jedného kapitálového celku a bude potrebné
zhodnotiť požiadavky každej školy zvlášť. P. Gašper zdôraznil, že v prvom rade treba riešiť základné a materské školy, ktoré sú v havarijnom stave.
Oboznámil poslancov, o ktoré školy a škôlky ide.

Ďalej informoval o postavení mestských a súkromných materských škôl. V mestských škôlkach
je viac detí ako v súkromných. Ich koncepcia je
podľa jeho názoru na rovnakej úrovni, ale možno keď má učiteľka menej detí, môže sa im lepšie
venovať. K tejto problematike sa vyjadrili aj poslanci Alena Madzinová, Milan Baran a Bohumil
Košický.
P. Gašper sa tiež zmienil, že mesto musí seriózne pomôcť pri výrube stromov po legislatívnej
stránke. Ide hlavne o stromy, ktoré sú nebezpečné
pre ľudí. Poslanci diskutovali i o tejto otázke.
Ako na záver uviedol predseda VO č. 2 Peter
Brenišin, najbližšie zasadanie tohto volebného
obvodu bude vo štvrtok v druhom novembrovom týždni.			 (ppd)

Piesne matky Andyho Warhola odzneli v galérii
V Tatranskej galérii bol minulý štvrtok
netradičný hudobný program zložený
zo spracovaných doposiaľ nepublikovaných autentických nahrávok pôvodných
rusínskych ľudových piesní matky Andyho Warhola Júlie Warholovej.
Piesne sú prearanžované a prespievané
v interpretácii operného speváka Igora
Kucera s hudobnou skupinou Emotion
group.
Spevák I.Kucer povedal: „J.Warholová
ich naspievala počas svojho pobytu v USA

v 50-tych rokoch v nahrávacom štúdiu v
Pittsburghu. V Československu to nebolo
možné, ale v Amerike, ak ste mali chuť
a čas, zaplatili ste v štúdiu určitú sumu
peňazí a mohli ste si nahrať na LP platňu
hocičo. To bola Andyho produkčná práca,
keď zariadil to, z čoho sa my dnes inšpirujeme a z čoho ťažíme.“
Myšlienka spracovať piesne veľmi pekným a originálnym spôsobom prišla pri
príležitosti 20. výročia založenia múzea
Andyho Warhola v Medzilaborciach. To,
že sa zachovali pôvodné rusínske ľudové piesne nahraté a capella na LP
platňu netušili ani bratia A.Warhola
John a Paul. Vo svetovom kontexte
ide o unikát. „Našou ambíciou bolo
prepojenie našej rusínskej kultúry
s tou americkou a snahou dať to do
world music polohy - prvky džezu,
rocku. Chcem poukázať aj na úlohu
matky A.Warhola, ktorá mala nesmierny vplyv na jeho tvorbu a celý
jeho život. Keby nebolo jej, možno by sme ani nepoznali kráľa pop
artu,“ dodal I.Kucer.
(kpa)

Redakciu novín POPRAD nájdete na
sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné.

ST. J. LEC

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 21. októbra má meniny Uršuľa, zajtra 22. októbra Sergej,
v piatok 23. októbra Alojzia, v sobotu 24. októbra Kvetoslava, v nedeľu 25. októbra Aurel, v pondelok 26. októbra Demeter a v utorok
27. októbra Sabína.

VITAJTE MEDZI NAMI
12. októbra 2015 - Samuel Kitz, Poprad.

MANŽELSTVO UZAVRELI
3. októbra 2015 - Lucia Švarcová a Ing. Peter Parízek, Eva Balážová
a Radoslaw Lukasz Lisiecki, Ľudmila Čopjanová a Dušan Hlinka, 10.
októbra - Ivana Pirhalová a Mgr. Tomáš Barilla, Drahomíra Pavličková
a Marián Novotný, Viera Grobarčíková a Lukáš Baran, Silvia Halčinová
a Matúš Olejár.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 15. októbra 2015
vo Veľkej s

Viliamom Majerom,
90-ročným

V piatok 16. októbra 2015
vo Veľkej s

Miladou Ondrušovou,
68-ročnou

V piatok 16. októbra 2015
v Mlynici s

Martou Hajdokovou,
66-ročnou

V sobotu 17. októbra 2015
v Novom Smokovci s

Jánom Švecom,
64-ročným

V sobotu 17. októbra 2015
v Spišskej Teplici s

Annou Zemanovou,
73-ročnou

V pondelok 19. októbra 2015
v Strážach s

Ondrejom Čulíkom,
79-ročným

V pondelok 19. októbra 2015
v Novom Smokovci s

Helenou Lászlovou,
72-ročnou

V pondelok 19. októbra 2015
v Spišskej Teplici s

Rudolfom Kyselom,
70-ročným

V utorok 20. októbra 2015
vo Veľkej s

Máriou Kukurovou,
87-ročnou

V utorok 20. októbra 2015
v Spišskej Sobote s

Pavlom Krajčom,
73-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 22. do 28. októbra

Artmax filmy - Domácí péče
- o 20. hod. (hrá sa len 27.10.),
Marťan 2D - o 20. hod. (nehrá
sa 27.10.), PAN: Cesta do Krajiny - Nekrajiny 3D - o 15.20
hod., PAN: Cesta do Krajiny
- Nekrajiny - o 13. hod. (hrá
sa len cez víkend), o 16.- hod.
(hrá sa len 28.10.) a o 17.40 hod.
(nehrá sa 28.10.), Babská jazda Celebrity s.r.o. - o 18. hod. (hrá
sa 28.10.), Detské kino - Hotel Transylvánia 2 - o 14. hod.
(hrá sa len cez víkend) a o 16.20
hod. (nehrá sa 28.10.), Posled-

ný lovec čarodejníc - o 18.20
hod., Paranormal Activity: The
Ghost Dimension 2D - o 20.40
hod., Everest 2D - o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend), The
Program: Pád legendy - o 16.10
hod. (nehrá sa 22.10.), Dokonalý šéf - o 17. hod. (hrá sa len
22.10.) a o 18.30 hod. (nehrá sa
22.10.), Purpurový vrch - o 21.
hod. (nehrá sa 22.10.), Artmax
koncert - Ed Sheeran - Jumpers
for Goalposts - o 19.30 hod.
(hrá sa len 22.10.) Viac na www.
cine-max.sk
(ppp)

Kultúrny kalendár mesta Poprad
Nedeľa 25. október o 16. hod./
Evanjelický kostol a.v., Námestie
sv. Egídia Poprad

HLAS K RODÁKOM
Viac na plagáte na 6. str.)
Vstup voľný

Nedeľa 25. október o 10. hod./
divadelná sála DK v Poprade

PRÍBEHY VÍLY A ŠKRIATKA
TAMARIKY Banská Bystrica
Vstupné: 1,50 €

Pondelok 26. október o 13.30
hod./divadelná sála DK

KRÍDLA VIANOC

(ČR, 110 min.) Filmy na plátne
Hrdinovia filmu dostanú možnosť niečo si priať a ich život sa
tak rozbehne smerom, ktorý si
sami určili...
Vstup voľný
Utorok 27. október o 16.30 hod./
divadelná sála DK

SVETIELKO NÁDEJE

Združenie Nádej na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Poprade pozýva na benefičný koncert, v
ktorom vystúpia Jožko Jožka, Bella
Arabia, DFS VENČEK, TK Super a
deti zo združenie Nádej.
Vstupné: dobrovoľné
Štvrtok 29. október o 18. hod./
divadelná sála DK

ZÁVEREČNÝ KONCERT
XXXIII. POPRADSKEJ
HUDOBNEJ JESENE
TEREZA NOVOTNÁ
JEJ HOSTIA / Husľový večer
Vstupné: 2 €/1 €

PRIPRAVUJEME:
Piatok 13. november o 19. hod./
divadelná sála DK
DARČEK / JOZEF PROČKO &
ANDREA PROFANTOVÁ

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 21. októbra - Lekáreň na
autobusovej stanici, vo štvrtok 22.
októbra - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, v piatok 23. októbra - Victoria, v sobotu 24. októbra - Dr. Max
- trhovisko, v nedeľu 25. októbra
- Aduscentrum, v pondelok 26.
októbra - Dr. Max - trhovisko a v
utorok 27. októbra - Adus.
Lekáreň na autobusovej stanici:
Wolkerova 466, Diecézna lekáreň

sv. Lukáša: Alžbetina 32, č. t. 772
23 07, Victoria: Drevárska 1, č. t.
772 14 77, Dr. Max - trhovisko: Ul.
1. mája 30, Aduscentrum: Nám.
sv. Egídia 22/49, Adus: Mnoheľova
2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka
do piatka od 18. do 22. hod.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nejaká neoceniteľná pomoc vám bude veľmi prospešná.
Vďaka nej zrealizujete svoje nové
zámery.
Pre svoj život
p ot re buj e te
finančnú istotu a zázemie. Tento
týždeň sa vaše financie ešte zlepšia.
V niečom sa
budete musieť
rozhodnúť. Urobte si súpis negatív a
pozitív, aby ste sa rozhodli správne.
Radostné dni
budú navyše
naplnené aj novými pracovnými
príležitosťami.
Budú vás obchádzať starosti a budete sa tešiť z príjemných
dní medzi príjemnými ľuďmi.
Dobrá správa
sa šíri rýchlo,
zlá ešte rýchlejšie. Budete z niečoho
veľmi prekvapení.

Porozmýšľajte
nad svojimi
rečami, lebo sa môžete dostať do
problémov.
Nedávate
si
pozor na svoje
zdravie, takže vás čaká návšteva lekára.
Niekto vám
vyzná lásku a
čaká vás s ním perspektívny, ba doživotný vzťah.
Pracovné záležitosti sa vyvinú dobre a k tomu sa ešte pridajú rodinné, ktoré vám prinesú veľa radosti.
Nadviažete
nové
priateľstvo a rozšírite svoje kontakty o
ľudí, ktorí vám budú v budúcnosti
potrební.
Nejaké pracovné veci sa
vyriešia a vám sa značne uľaví. Nastane obdobie pokoja a podpory zo
strany nadriadených.
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HARMÓNIA Festival zdravia a krásy
zavíta pod Tatry aj túto jeseň!

Harmónia tela, duše a mysle
prichádza opäť do Popradu!
Konať sa bude v priestoroch
Hotela Satel*** - 24. októbra.
Piaty ročník HARMÓNIA Festivalu zdravia a krásy v Poprade
- celkovo 15te podujatie zdravého životného štýlu - prináša
doteraz najpestrejší a najpútavejší program. Návštevníci
sa môžu tešiť na
3 tematické výstavy - Zdravie
a prevencia, Krása
a relax, Ezoterika a osobnostný
rozvoj, bohatý prednáškový a
sprievodný program. Podujatie
sa koná pod záštitou primátora
mesta Poprad Jozefa Švagerka.
Pozvanie do Popradu prijalo množstvo zvučných mien
ako MUDr. IGOR BUKOVSKÝ - uznávaný odborník na
zdravú stravu a zdravý životný
štýl, ZUZANA HOZHONI a
ĽUBA LAPŠANSKÁ - obe dlhoročné prispievateľky do Časopisu Vitalita, Ján Hubinský - medzinárodný fitness profesionál

a uznávaný kouč zdravia. Predstavia sa aj nové tváre - inšpiratívna osobnosť Martin Bruncko,
Rasťo Hriňák so svojím muzikohraním, Danka Babková
z martinského Slnka v srdci.
Program obohatili o interaktívne workshopy s Fit Dance Studiom. Návštevníci HARMÓNIA
Festivalu zdravia a krásy v Poprade sa budú môcť aj
tento rok inšpirovať ochutnávkami
zdravej vegánskej
a makrobiotickej stravy. Pripravené budú aj ochutnávky zdravých
superpotravín a nápojov. A ani
tento rok nebudú chýbať obľúbené merania a diagnostiky zdravia,
výživové poradenstvo, meditácie
a ukážky líčenia.
Miesto: Hotel Satel***, Mnoheľova 825/3, Poprad
Termín a čas: sobota 24. októbra 2015, v čase od 10. do 19.
hod.
Viac informácií a časový harmonogram prednášok na www.
HarmoniaFest.sk
PP-109

Inzercia

tifunkčný robot, úplne nový,
nepoužitý,
pôvodná
cena
300 €, teraz 200 €. Inf.: č. t.
0915 906 574.
64/15-P
Predám slovenský ¾ kožuch, vnútro celé zateplené kožušinkou, veľkosť 44-48. Inf.: č.
t. 0915 906 674.
65/15-P
Predám slnečný prerobený
3-izb. byt s rozlohou 102 m2
v centre mesta Svit. Inf.: č. t.
0903 812 456.
66/15-P
Hľadáme distribúterov reklamných materiálov do schránok v Poprade v okolí. Inf.: č. t.
0911 623 572, e-mail: poprad@
redpost.sk
89/15-R
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
98/15-R
Pizzeria Utopia (Dostojevského 23, Poprad) prijme upratovačku - dôchodkyňu na dohodu v prípade záujmu volajte
na tel. číslo 052/773 22 22 alebo
osobne v pizzérii.
99/15-R

•

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám heligónku zn. Josef Hlaváček Louny. Inf.: č. t.
0948 033 485.
56/15-P
Predám 3-izb. byt s balkónom v Štrbe, kompletne
prerobený, zateplená bytovka, aj s garážou. Inf.: č. t. 0949
171 675.		
60/15-P
Predám stavebný pozemok v Štrbe, 1174 m2. Inf.: č. t.
0949 171 675.
61/15-P
Predám pekný hustý vianočný stromček 180, 220 cm. Nepoužívaný spolu aj so stojanom.
Inf.: č. t. 0948 502 869. 62/15-P
Predám dlhý kožuch zo
striebornej líšky, málo nosený, ako nový, pôvodná cena
1300 €, teraz 300 €. Inf.: č. t.
0915 906 574.
63/15-P
Predám kuchynský mul-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Ty nakupuj
a my to zaplatíme...

Šancu nakúpiť za 300 € a neminúť pritom ani cent máte
odteraz celých dvanásť mesiacov v Tatry shopping centre
(TSC).
Druhé najväčšie obchodné
centrum na Slovensku vstupuje do 3. roku, odkedy bola
značka Tatry shopping center
predstavená verejnosti, v duchu
sloganu Ty nakupuj, my to zaplatíme. Každý zákazník, ktorý
nakúpi v ktorejkoľvek z 18 prevádzok TSC tovar minimálne
za 10 €, bude zaradený do žrebovania a má šancu získať celý
svoj nákup zadarmo.
Žrebovania sa budú konať
každý pondelok.
Už pri tvorbe investičného
zámeru TSC bolo hlavnou myšlienkou, aby zákazník pri nakupovaní nestrácal príliš veľa
času. Aby jeho nakupovanie bolo
jednoduché, pohodlné a rýchle.
S týmto zámerom bol vytvorený
koncept obchodných prevádzok,
ktorých výhodou, okrem iného,

je, že do každej jednej môžete
vstúpiť priamo z parkoviska. Jednoducho: prídete, zaparkujete,
nakúpite, čo potrebujete a svoj
ďalší voľný čas už môžete tráviť
s rodinou, deťmi alebo pri svojich koníčkoch.
Ako sa zapojíte do žrebovania? Na internetovej stránke
www.sc-tatry.sk vyplňte krátky
formulár. Uschovajte si pokladničný doklad a počkajte do
pondelkového žrebovania. Ak
neuspejete jeden týždeň, ďalšiu
šancu na výhru máte už o sedem dní. Mená výhercov prinesieme každý týždeň aj v novinách Poprad.
A tak nezabudnite: Prvé
žrebovanie odštartujeme už
PP-113
26. októbra.

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
náčelník Mestskej polície Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- bezúhonnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia dokladu o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického kontaktu
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- kópia zbrojného preukazu skupiny B alebo A
- návrh koncepcie rozvoja mestskej polície
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30. októbra 2015
do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením neotvárať „výberové konanie - mestská polícia“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
PP-111
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Hľadajú domov

Nový domov
hľadá 4-ročný psík Frodo
stredného vzrastu z popradského útulku pre
psov.
Pochádza od
asociála z nášho mesta a jeho život bol naozaj smutný - na reťazi,
bez jedla. Nikdy nepocítil lásku a
pohladenie... Naopak, bol denne
týraný a bitý. V najväčšom daždi
a zime ho jeho majiteľ vyhodil na
ulicu. Viktória Paperáková z útulku uviedla: „Frodo ho denne čakal
pred domom a veril, že ho ešte
pustí do záhrady, kde strávil celý
život. Na ceste pred domom ležal
vyše 5 týždňov a nariekal, niekoľkokrát ho takmer zrazilo auto. Až
sme na tohto psíka natrafili my.
S radosťou k nám skočil do auta
a spokojne zaspal. Nepoznal nás,
nevedel, čo ho čaká, ale nič horšie
už zažiť nemohol. Pri dôkladnej
prehliadke Froda sa nám naskytol hrozný pohľad. Väčšinu zubov
mal vybitú a zhnitú, na krku mal
otvorenú ranu po reťazi, ktorá mu
zaživa vrástla do krku. Ucho mal
v katastrofálnom stave. Dlhotrvajúci neliečený zápal spôsobil, že na
jedno uško už poriadne nepočuje.
Frodo má pred sebou ešte dlhú
cestu. Momentálne je v liečbe a
urobíme všetko preto, aby sa mu
čo najskôr zahojili rany na tele, ale
aj na duši.“ Aj napriek tomu, čo
prežil je milý, prítulný, hravý a veselý. Teší sa z každej maličkosti, je
nekonfliktný, vhodný do bytu aj
domu, k deťom či iným psíkom.
Darujte Frodovi domov a to, čo
doteraz nezažil - lásku. Kontakt:
0910 890 208.
(vpa)

V sobotu 17. októbra sa v poľskom
Zakopanom konal XIX. ročník Medzinárodného turnaja v džude. Na
turnaji bojovali pretekári z rôznych
miest a klubov z Poľska, Slovenska,
Čiech a Francúzska. JUDO KLUB
POPRAD na turnaji reprezentovali Vladko Sedláček - 1. miesto
v kat. do 44 kg, Miško Litvín - 1.
miesto v kat. do 35 kg, Jurko Oceľ
- 2. miesto v kat. do 31 kg a Marko Lojek, ktorý v silnej konkurencii
síce nezískal medailové umiestnenie, ale zviedol ukážkové súboje. FOTO - z archívu JK Poprad

VK Junior 2012 Poprad

Víkend bol v telocvični Spojenej školy Letná plný volejbalu. V sobotu nastúpili staršie
žiačky z VK Junior Poprad
v dvojzápase proti Snine a uspeli na 50 percent. Prvý zápas
1:3 prehrali, druhý naopak
rovnakým pomerom vyhrali.
Poprad hostil v nedeľu prvý
turnaj ligy mladších žiačok,
na ktorom sa okrem domácich
dievčat predstavil aj Svidník,
Spišská Nová Ves a Vranov. So

Svidníkom Popradčanky prehrali 1:2, ale vyhrali nad Vranovom a aj Spišskou Novou Vsou
zhodne 2:0.
Kadeti i kadetky VK Junior
Poprad v nedeľu cestovali do
Košíc. Chlapci v úvodnom dvojzápase podľahli tímu KDS Košice 0:3 a 1:3. Dievčatá v rámci
druhého kola súťaže oblasti Východ dopadli rovnako a prehrali
s VK Slávia TU Košice 1:3 a 0:3.
V sobotu 24. októbra odohra-

jú starší žiaci zápas 1. kola proti
VK Mirad Prešov v telocvični
SSOŠ vo Veľkej, staršie žiačky
nastúpia v telocvični SŠ Letná v 3. kole proti VK ZŠ Lendak a mladšie žiačky odohrajú
„šestkový“ turnaj v Spišskej
Novej Vsi. V nedeľu 25. októbra
odohrajú kadetky domáci zápas
4. kola proti ŠA Košice v telocvični SŠ Letná a mladšie žiačky
sa chystajú na „trojkový“ turnaj
do Stropkova.
(ppp)
Takmer osemdesiat prváčikov zo štyroch tried zažilo vo
štvrtok 15. októbra v jedálni
ZŠ na Jarnej ulici v Poprade výnimočný deň. Pred svojimi rodičmi a príbuznými
predviedli, čo sa za viac ako
mesiac v škole naučili. Za
odmenu ich riaditeľ školy Ján
Košťálik pasoval za plnohodnotných prvákov, čím sa zaradili medzi riadnych školákov. FOTO - Marek Vaščura

Ďalší jedinečný koncert PHJ

Evanjelický kostol v Poprade
bol ďalšou zo svetových zastávok Štátneho komorného orchestra (ŠKO) zo Žiliny. Jeho
piatkový koncert bol súčasťou
XX. ročníka Medzinárodného
festivalu Musica Nobilis.
ŠKO je jedným z najznámejších profesionálnych orchestrov
vo východnej Európe. Vznikol v roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“
na Slovensku. Vystupoval v
mnohých koncertných sieňach
sveta - Tonhalle v Düsseldorfe,
Katedrále sv. Františka v Assisi, Veľkej sále Petrohradskej
filharmónie, Paláci hudby v
Barcelone, Symphony Halle v
Osake, Metropolitan Art Hall v

Tokiu, Kráľovskej opere v Bruseli, Teatro Abadia v Madride. V
Poprade sa orchester predstavil
s českým dirigentom Leošom
Svárovským a huslistom Jurajom Čižmarovičom.
Dirigent L. Svárovský povedal: „Orchester tvoria umelecké
individuality a v ňom, čo nástroj,
to významná umelecká osobnosť.
S týmto orchestrom som v kontakte vyše 20 rokov, takže vidím i generačnú výmenu, ktorá mu však
neškodí. Odchádzajú i prichádzajú hudobníci s vynikajúcimi technickými schopnosťami. Poprad
mám rád, pretože tu roky pôsobil
dirigent Jozef Búda, dlhoročný
šéf Popradského detského zboru,
s ktorým som spolupracoval na

mnohých koncertoch.
Je to pre mňa krásna
spomienka spojená
s jeho menom.“ Husľový virtuóz J. Čižmarovič trávi denne
hodiny cvičením. Pousmial sa: „Čím som
starší, tým viac hodín.
Musím dobehnúť, že
ako malému sa mi
veľmi nechcelo.“
Orchester je zvyknutý na vyhriate svetové sály. L. Svárovský
vysvetlil, prečo v piatok nehrali
vo frakoch: „Bola to výnimka po
20 rokoch. Keď sme prišli popoludní do Popradu, bolo 11 stupňov. Členovia orchestra hrajú na
kovových nástrojoch, tie pracu-

jú, menia intonáciu, preto som
nechcel riskovať ich zdravie. Ale
hudba znela od srdca, iskra medzi nami a publikom preskočila.
Akustiku kostola si pochvaľovali
všetci členovia orchestra, dychy
zneli veľmi mäkko a všetko bolo,
ako malo byť.“
(kpa)
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Kamzíci konečne víťazili

V závere minulého týždňa sa
podarilo hokejistom HK Poprad
vyťažiť z dvoch zápasov päť bodov. V utorok 20. októbra odohrali kamzíci domáci duel proti
Banskej Bystrici po uzávierke
vydania novín Poprad.
Výsledky: 12. kolo v piatok
16. októbra HK Poprad - HK
36 Skalica 4:3pp (2:2, 1:1, 0:0
- 1:0), góly Popradu: 15. Lukáš
Hvila (A. Kroták, O. Rusnák),
15. Dávid Skokan (B Rapáč, R.
Rapáč), 39. Richard Rapáč (L.
Paukovček), 61. Lukáš Hvila (A.
Kroták, R. Suchý).

13. kolo v nedeľu 18. októbra
MsHK Žilina - HK Poprad 2:5
(0:1, 1:1, 1:3), góly Popradu: 14.
Ľuboš Bartečko (R. Huna), 25. Ľ.
Bartečko (R. Rapáč, R. Suchý),
44. Rudolf Huna (Ľ. Bartečko, R.
Suchý), 45. Branislav Rapáč (R.
Rapáč, J. Kasík), 50. Richard Rapáč (B. Rapáč, A. Štrauch).
Program: 15. kolo v piatok
23. októbra o 18.00. hod. HK
Nitra - HK Poprad, 16. kolo
v nedeľu 25. októbra o 17. hod.
HK Poprad - HC Košice. (ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
		

Z

1. Zvolen
2. Trenčín

Vp

Pp P

S

B

14 8

2

0

4

56:27

28

14 7

3

1

3

36:23

28

3. B. Bystrica 14 7

1

3

3

30:21

26

4. Martin

14 6

3

0

5

36:31

24

5. Nitra

14 7

1

0

6

38:33

23

6. Košice

13 5

1

3

4

31:28

20

7. Poprad

14 4

2

4 4 42:45

20

8. Žilina

14 5

1

2

6

29:36

19

9. Piešťany

14 5

1

1

7

35:37

18

10. Skalica

13 3

0

2

8

27:54

11

10 1

1

0

8

11:36

5
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Futbalisti prehrali

Popradskí futbalisti cestovali v nedeľu na zápas 13. kola
DOXXbet ligy do Košíc, kde
s favorizovaným VSS dlho
držali krok a dokonca sa ujali
aj vedenia. Následne dvoma
rýchlymi gólmi domáci otočili výsledok a v závere tri body
ešte poistili.
Výsledok: 13. kolo v nedeľu
18. októbra VSS Košice - FK
Poprad 3:1 (0:0), gól Popradu:
51. Marko Lukáč.
Program: 14. kolo v sobotu
24. októbra o 17. hod. FK Poprad
- MFK D. Kubín.
(mav)

•

Basketbalistky BAM Poprad
odohrali v minulom extraligovom týždni dva zápasy na domácej palubovke. Najmä v stredu
si brúsili zuby na skalp Banskej
Bystrice, ale veľmi rýchlo prišlo
o sľubný náskok i o dôležité víťazstvo. V sobotu proti majstrovskému Good Angels Košice už nikto
zázrak nečakal.
„Stredajší zápas bol z našej strany pod úroveň. Ani ten sľubný náskok, ktorý sme si v prvej polovici
vypracovali, nesvedčil o hernom
prejave. Proti Good Angels sme
hrali len v určitom krátkom úseku
na hranici svojich možností. Mrzí
ma, že v závere sme začali robiť
obrovské chyby a vôbec sme nemali chuť sa do toho zahryznúť,“
hodnotil tréner BAM Poprad Igor
Skočovski.
Výsledky: v stredu 14. októbra BAM Poprad - BK ŠKP
08 B. Bystrica 43:48 (13:5,
13:13, 8:13, 9:17), najviac bodov BAMP: Daniela Pavlendová - 9. V sobotu 17. októbra
BAM Poprad - Good Angels
Košice 39:90 (11:27, 12:17,
9:18, 7:28), najviac bodov
BAMP: Katarína Petríková - 15.

		

Z V R P

1. VSS Košice

13 9 1 3 23:8

S

28

2. Prešov

13 7 4 2 25:9

25

3. Bardejov

13 7 4 2 23:14 25

4. Haniska

13 6 2 5 14:16 20

5. L. Mikuláš

13 5 4 4 16:11 19

6. Zvolen

12 6 1 5 20:16 19

7. Poprad

13 5 2 6 16:15 17

8. D. Kubín

13 5 1 7 13:17 16

B

9. Lokomotíva KE 12 4 3 5 15:16 15
10. Sp. N. Ves

13 3 3 7 14:25 12

11. R. Sobota

13 3 2 8 9:25

11

12. Teplička n. V.

13 2 3 8 11:27

9

Krátko zo športu
zatrénujú mladí popradskí futbalisti v rámci verejného tréningu. V utorok 27. októbra sa
Manchester United U17 stretne
v prípravnom zápase o 16.30
hod. s tímom FK DAC Dunajská Streda.
V NEDEĽU 25. októbra sa
o 15. hodine v Aréne Poprad
uskutoční 35. ročník Tatranského pohára v kulturistike
mužov, body fitness žien, bikiny žien, klasickej kulturistike mužov a masters kulturistike mužov.
SLOVENSKÝ
pohár

•
•

Program: v sobotu 24. októbra
o 17.30 hod. BAM Poprad ŠBK Šamorín.
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

7/0

100

2. Piešťany

5/1

83,33

3. Ružomberok

6/2

75

4. B. Bystrica

3/4

42,86

5. Slovan

3/4

42,86

6. Šamorín

3/5

37,50

7. Poprad

2/6

25

8. Cassovia KE

0/7

0

V rámci XXIII. ročníka Medzinárodného festivalu horských
filmov v Poprade sa v sobotu 17.
októbra na Námestí sv. Egídia
uskutočnili preteky Slovenského
pohára v športovom lezení - boulderingu pod názvom Festival
Cup 2015. Štartovalo na nich
deväť žien a 28 mužov. V ženskej kategórii zvíťazila Lenka
Mičicová, medzi mužmi si prvé
dve miesta rozdelili bratia Ondro a Maťo Švubovci. Ich najmladší brat Kubo bol najlepším
juniorom, najlepšou juniorkou
sa stala Lýdia Baranovičová.

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

•

POPRADSKÉ hokejistky
privítali v rámci 6. kola 1.
ligy ŽHKM Zvolen. Po výhre
9:1 ostávajú bez prehry na
prvom mieste a skóre navýšili už na 53:5. V sobotu 24.
októbra budú Popradčanky
predohrávať zápas 12. kola
o 18. hodine doma proti poľskému MKHL KTH Krynica_Zdrój.
JESENNÉ tréningové sústredenie budúcich hviezd Manchestru United do 17 rokov sa
po roku opäť uskutoční pod
Tatrami. V nedeľu 25. októbra
si o 14. hod. v NTC Poprad
s výberom červených diablov

Basketbalistky bez výhry

v cyklokrose pre kategórie
žiakov, kadetov, juniorov, veteránov a Elite sa uskutoční
v nedeľu 25. októbra o 12.
hod. na námestí v Spišskej
Sobote.
FUTBALISTKY FK Poprad
nastúpia v sobotu 24. októbra
o 15. hod. vo Veľkej na zápas 9.
kola proti ŠK Štich Humenné.
AEROKLUB Poprad sa
so sezónou rozlúči v sobotu 24. októbra na Letisku
Poprad - Tatry tradičným
podujatím spojeným so zatváraním tatranského neba

•
•

- Gulash Rallye 2015. Súťažiť sa bude v troch disciplínach - presnosť pristátia,
hod kniplom do diaľky a pitie piva na čas.
BASKETBALISTI Svitu
odohrali v sobotu 17. októbra
extraligový zápas na domácej
palubovke proti nováčikovi
KB Košice, s ktorým prehrali 47:57. Sviťania nastúpili
na ďalší domáci zápas v utorok 20. októbra proti Interu
Bratislava po uzávierke vydania novín Poprad. V sobotu 24. októbra privítajú o 18.
hodine BK 04 AC LB Spišská
Nová Ves.
(ppv)

•
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*Táto ponuka platí len v predajni OC Forum Poprad. Nedá sa kombinovať s inými zľavami, neplatí pre akciové a dopredajové modely a poukážky iTunes Gift Card a iStores.
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