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Cintoríny sa ponoria do spomienok

Cintoríny v meste Poprad sa už
pripravujú na Pamiatku zosnulých
i Sviatok všetkých svätých, kedy
prídu na miesta posledného odpočinku svojich blízkych príbuzní, priatelia a známi z Popradu, z
rôznych končín Slovenska, ba aj z
cudziny. Položia vence či kytice,
zapália sviečky a kahance a hlavne
zaspomínajú na tých, ktorí už nie
sú medzi nami.
Pohrebno-cintorínske služby Poprad
poskytli informácie, ktoré poslúžia návštevníkom všetkých pohrebísk v meste Poprad. Od pondelka 30. októbra
7. hod. do piatka 3. novembra 2017
vrátane budú všetky otvorené nonstop. Potom prejdú na zimný režim,
kedy budú otvorené od 7. do 18. hod.
Kancelária PCS je otvorená v pracovné dni od pondelka do piatka
od 8. do 16. hod, v stredu od 8. do
17. hod. Na Sviatok všetkých svätých 1. novembra bude zatvorená.
Návštevníci majú možnosť využiť

služby kvetinovej siene na cintoríne
v Poprade-Veľkej od 10. do 16. hod.
Dušičková pobožnosť bude v stredu
1. novembra o 15. hod. pri hlavnom
kríži na starom cintoríne vo Veľkej.
Parkovanie na cintoríne vo Veľkej
je zabezpečené tak, že zo stálych
parkovacích plôch bude výjazd cez
bočnú bránu smerom na Jarmočnú
ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne sú
vymedzené parkovacie miesta pre
ZŤP. Pri severnej (hornej) bráne v
smere na Veľký Slavkov, pred železničným priecestím, bude dočasné
parkovisko. Poľná cesta smerom k
družstvu v Spišskej Sobote bude mať
dočasne odstránený zákaz vjazdu
a bude jednosmerne sprejazdnená
smerom na Brokoffovu ul. V Matejovciach bude do 10. novembra
dočasne zrušený zákaz státia na
Kopernikovej ulici, kde bude možné parkovať. V Strážach je návštevníkom k dispozícii parkovisko pred
hornou bránou cintorína.
Konateľ PCS Poprad František
Švirloch uviedol: „Prosíme všetkých
návštevníkov, aby rešpektovali predovšetkým pri parkovaní pokyny
hliadok mestskej a dopravnej polície,
ako aj pracovníkov PCS. Podrobnejšie
informácie budú zverejnené na našej webovej stránke, ako aj na stránke mesta Poprad www.poprad.sk.“
Rovnako ako vlani bude posilnený
spoj na linke č. 3 so zastávkou priamo pred Domom smútku vo Veľkej.
Konateľ dodal, že posilnili aj veľkoobjemové kontajnery a k dispozícii
budú i veľké vrecia (žochy), do ktorých môžu návštevníci dávať lístie.
Na pohrebisku v Poprade - Veľkej
budú tiež vhodne rozmiestnené tri
prenosné WC.		
(mar)

Oznamujeme čitateľom, že vzhľadom na deň pracovného pokoja
1. novembra - Sviatok všetkých svätých, vyjdú noviny Poprad vo
štvrtok 2. novembra 2017.

Kruhový objazd na krížení ulíc Slovenského odboja a Hraničnej už dostáva reálnu podobu. Minulý týždeň v piatok sa konal kontrolný deň za účasti
predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka v sprievode primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka a viceprimátora Popradu Igora Wzoša, k priebehu doterajších prác.		
FOTO - Marek Vaščura

Rekonštrukcia prístupových ciest
a chodníkov v areáli sobotskej školy

V areáli Základnej školy s materskou školou na Vagonárskej ulici v
Poprade prebieha úprava a rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov.
„Pôvodné jestvujúce plochy prístupových ciest a chodníkov boli po
40 rokoch nevyhovujúce, nezodpovedali požiadavkám bezpečnej komunikácie,“ uviedla riaditeľka školy
Adriana Oravcová. Uznesením MsZ
č.198/2017 boli schválené kapitálové
výdavky vo výške 95-tisíc
eur na investičnú akciu
„Úprava a rekonštrukcia
prístupových ciest a chodníkov - Areál Základnej
školy s materskou školou, Vagonárska, Poprad
- Spišská Sobota“. „Je to
predovšetkým o bezpečností detí - toto je zásadná
priorita celej tejto investičnej akcie,“ doplnil primá-

tor Popradu Jozef Švagerko.
Rekonštrukcia pôvodných spevnených plôch bude mať dve podoby.
Prístupová komunikácia pri školskej
jedálni bola zrekonštruovaná novým
asfaltovým povrchom, na chodníkoch budú pôvodné betónové tvárnice nahradené zámkovou dlažbou.
„Stavebné práce, ktoré sa začali 19.
septembra, by mali byť ukončené do
polovice novembra,“ uzavrela riaditeľka školy Adriana Oravcová. (mag)
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Stručne

ZMENA letného času na zimný čas
sa uskutoční už túto nedeľu 29. októbra.
Čas si zmeníme z 3. hod na 2. hod.
JESENNÉ prázdniny začínajú žiakom v pondelok 30. októbra a potrvajú do štvrtka 2. novembra.
V KLUBE Zóna Domu kultúry
Poprad sa uskutoční v piatok 27. októbra o 18. hod. prednáška na tému
O chybách, ktorým v živote čelíme.
Prednášať bude Petr Patočka psychoterapeut a psychoanalytik jungovského smeru.
NAJLEPŠÍ tohtoročný kvetový
med na Slovensku pochádza od včelára Mariána Luhu, ktorý je starostom obce Spišské Bystré. Prvenstvo
v kategórii kvetový med v súťaži o
najlepší slovenský med, medovinu,
peľ a medovník si odniesol z celoštátnej poľnohospodárskej výstavy
Agrokomplex 2017, rozhodol o tom
Slovenský zväz včelárov.
POLÍCIA žiada vodičov prechádzajúcich cestou od Tatranskej Kotliny po koniec obce Ždiar o zvýšenú
opatrnosť, dôsledné dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky a pokynov príslušníkov polície. Reaguje tak
na problémovú dopravnú situáciu,
ktorá vznikla po otvorení novej turistickej atrakcie v Bachledovej doline - chodníka korunami stromov.
MÚZEUM TANAP-u v Tatranskej Lomnici bude do 29. októbra zatvorené. Dôvodom sú profylaktické a
modernizačné práce, ktoré každý rok
robia pracovníci Výskumnej stanice
a Múzea Štátnych lesov TANAP-u.
V NOVEMBRI sa opäť bude natáčať v Kežmarku rozprávka Perinbaba 2. Drevený artikulárny kostol
ožije dejom rozprávky, tentokrát sa
tu bude konať svadba.
MINULÚ sobotu sa na Symbolickom cintoríne pri Popradskom
plese konala pietna spomienka na
obete hôr. Za posledný rok pribudlo
13 tabuliek, na ktorých je vygravírovaných 14 mien. V súčasnosti je na
Symbolickom cintoríne 374 tabuliek
so 494 menami obetí hôr.
LETNÁ turistická sezóna priala
aj hradu Ľubovňa v Starej Ľubovni,
opäť sa tam podarilo prelomiť rekord
v návštevnosti. Ku koncu augusta bol
počet platiacich návštevníkov celoročne otvorenej pamiatky vyšší o
šesťtisíc ako za rovnaké obdobie vlani. Celkovú návštevnosť však budú
na hrade bilancovať až na začiatku
budúceho roka.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení
nízkeho napätia.		
(ppš)
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Poslanci opäť zasadnú do poslaneckých lavíc

Piate plánované zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad sa uskutoční vo štvrtok 26.
októbra o 9. hod. v zasadačke Mestského úradu v Poprade.
Do programu je v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
zaradených 32 návrhov na zámenu,
predaj alebo prenájom nehnuteľností,
ako aj návrhy na zmenu niektorých
uznesení, na zriadenie vecných bremien, na schválenie spôsobu predaja
pozemkov v zriadenej záhradkovej
osade ZO SZZ č. 35-18 Poprad-Západ I, návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľností v
katastrálnom území Spišská Sobota
od Národnej diaľničnej spoločnosti,
návrh na výkup nehnuteľností v k.ú.
Poprad - Profinex RD a ďalšie. Do
programu je zaradená aj informatív-

na správa o ukončenej obchodnej verejnej súťaži v k.ú. Svit a informatívna
správa o činnosti komisie na prípravu
podmienok obchodnej verejnej súťaže a návrh na schválenie zonácie územia objektov bývalých kasární na Ul.
29. augusta v Poprade a príslušných
pozemkov.
Poslanci majú prerokovať aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách, spôsobe určenia
a platenia úhrad za poskytovanie
sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad a zriadenie Detských jaslí, Ul. mládeže v
Poprade. Pripravený je aj návrh na
zmenu vecnej náplne kapitálových
výdavkov na úseku školstva a návrhy
na prenájmy nebytových priestorov
v ZŠ s MŠ vo Veľkej.
MsZ sa bude tiež zaoberať návrhom

na schválenie spolufinancovania projektu s názvom Ekopark Poprad na
Námestí sv. Egídia, návrhom na schválenie Partnerskej dohody medzi samosprávou mesta Mantova, vedúcim
partnerom a partnermi na realizáciu
projektu Interreg Central Europe a návrhom na schválenie podania žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku mesta Poprad, partnera projektu
a Tatrzanskeho Parku Narodoweho,
hlavného partnera v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2014-2020. V programe je aj zmena uznesenia týkajúceho
sa vybudovania lávky pre peších a cyklistov, rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu mesta Poprad za I. polrok 2017 a ďalšie.
Pred záverom sú zaradené interpelácie
poslancov. MsZ je verejné.
(ppm)

Vznikne mobilná aplikácia pre turistov

Spolupráca miest Poprad a
Zakopané dospela do konkrétnej podoby. V rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko
realizujú mikroprojekt Mesto
ľuďom - ľudia mestu zameraný
na rozvoj cezhraničnej spolupráce propagáciou prírodného
a kultúrneho dedičstva. Minulý štvrtok a piatok usporiadalo
mesto Poprad ako vedúci partner mikroprojektu workshop v
našom meste, na budúci rok v
máji 2018 bude v poľskom Zakopanom.
Primátor Popradu Jozef Švagerko vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu s partnerským mestom
Zakopané, ktorá však v minulých rokoch ochabla: „Spoluprácu chceme zintenzívniť, ďalej v
nej pokračovať a obnoviť ju. Pôjde nielen o kultúrne, spoločenské a
športové aktivity, ale hlavne cestovný
ruch, aby sme vedeli rozvíjať turizmus ponukou gastronómie, ubytovania, liečebných pobytov, prepojenia
dopravy, v poskytovaní služieb na
oboch stranách Tatier... Hľadáme,
aká je úloha samosprávy, aby sme
mohli napomôcť rozvoju CR a tiež
sa navzájom chceme od seba poučiť.“
Primátor je presvedčený, že Slovensko, náš región a Poprad sa nemá za
čo hanbiť. Deň predtým sa stretol
s izraelským veľvyslancom, ktorý

Poprad a Tatry navštívil už niekoľkokrát. Vďaka minuloročným charterovým letom z Izraela Izraelčania
spoznali Slovensko a majú záujem
navštíviť tento región.
Viceprimátor Popradu Igor Wzoš
konštatoval, že Poprad a Vysoké Tatry majú podpísané memorandum o
spolupráci od roku 1993, ale po rokoch ho oprašujú a začali aktívnejšie
konať vo viacerých smeroch. Povedal: „Táto konferencia je v podstate
prvý spoločný projekt, ktorý sa darí
realizovať. Ďalším dôležitým projek-

tom, o ktorý sa chceme uchádzať
a podať žiadosť už teraz v novembri, je projekt múzea turizmu.
Chceme ho zriadiť po rekonštrukcii v budove vo Veľkej, ktorú sme
kúpili pred rokom. Na poľskej
strane máme partnera, ktorý ide
riešiť podobný projekt.“
Tento zámer potvrdil aj zástupca primátora Zakopaného
Wiktor Lukaszczyk (na foto):
„Pred dvoma rokmi sa stretli
nové vedenia oboch našich miest
a spoločne chceme skonkretizovať
našu spoluprácu do spoločných
projektov. Jedným z nich je aj terajší mikroprojekt a konferencia
v Poprade na tému Podtatranské
ostrovy inovatívnych impulzov v
rozvoji CR. Pracujeme i na projekte múzea s Tatrzanskym parkom narodovym v Poľsku, pričom
na slovenskej strane jestvuje zámer
podobného múzea v Poprade.“
Vedúci oddelenia strategického
rozvojového manažmentu MsÚ
Poprad Slavomír Karabinoš podotkol: „Cieľom mikroprojektu Mesto
ľuďom - ľudia mestu je podpora
slovensko-poľskej spolupráce medzi partnermi Poprad a Zakopané.
Konkrétnym výsledkom bude v prvej
polovici budúceho roka mobilná aplikácia pre návštevníkov týchto miest,
v ktorej nájdu všetky potrebné turistické informácie.“
(mar)

Samospráva zabezpečí odvoz lístia

Mesto Poprad informuje obyvateľov bytových domov,
ktorí organizujú brigády na zveľadenie svojho okolia, že
v prípade jesenného upratovania a zhromaždenia lístia
zabezpečí samospráva bezodkladný odvoz tohto odpadu
zberovým vozidlom. Je ale dôležité čo najskôr o tom infor-

movať MsÚ Poprad, oddelenie životného prostredia na tel.
čísle 716 72 58, ktoré obratom zabezpečí odvoz tohto biologicky rozložiteľného odpadu. Keďže tento odpad sa zhodnocuje, je vhodné, aby ho občania voľne uložili na kopy a
bol tým dostupný pre zberové vozidlá.		
(msu)
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OPORA

všetkých generácií

NÁŠHO KRAJA

Peter Chudík

kandidát na predsedu PSK

Mojich 7 hlavných priorít pre Prešovský kraj:

5

Rozvoj cestnej siete II. a III. triedy
a urýchlenie výstavby diaľnic

Pokračovanie úspešného
partnerstva s Európskou
investičnou bankou

Neustále zvyšovanie kvality
starostlivosti o seniorov

Znižovanie energetickej náročnosti
kraja a samospráv

Posilnenie cezhraničnej spolupráce
s Poľskom, ktoré sa prudko
ekonomicky rozvíja

Podpora Prešovskej
kreatívnej fabriky

Trvalá podpora stredného školstva,
športových a kultúrnych aktivít
mládeže

peterchudik.sk

facebook.com/PeterChudikOﬁcialnaStranka

Objednávateľ: MUDr. Peter Chudík, Záborské 185, 082 53 Petrovany
Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7,
058 01 Poprad , IČO: 006 19 515

Poďme 4. 11. 2017 voliť

realistické riešenia namiesto planých sľubov.
Voľme ekonomický rozvoj, sociálnu stabilitu
a nadstranícku spoluprácu pre všetky generácie nášho kraja!
PP-90
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Tretí vek je čas, kedy chytíme druhý dych, aby sme niektoré veci mohli robiť prvýkrát

Po roku sa opäť Tretí vek
zabával. K októbru - Mesiacu úcty k starším už toto
obľúbené podujatie patrí.
Minulú stredu popoludní
sa vyše 310 seniorov z desiatich popradských denných centier stretlo v Matejovciach. Zaspomínali,
zatancovali si a pobavili sa
pri vystúpeniach Štefana
Skrúcaného, Solus Dance
Academy aj svojich vlastných členov.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko seniorom pri tejto
príležitosti zaželal hlavne

veľa zdravia: „Treba, aby sa
ľudia stretávali, uvoľnili sa
a zabudli na trápenia, ktoré staroba prináša, hlavne v
zdravotnom stave. Poprad
je jediné mesto na Slovensku, ktoré robí welness a
ozdravné pobyty pre svojich
dôchodcov. Budeme v tom
pokračovať a hľadať aj nové
cesty, aby mohli starší občania v našom meste dôstojne
prežívať starobu. Veď život
sa dôchodkom nekončí.“ Pri
stretnutiach s penzistami sa
na primátora často obracajú
s požiadavkami týkajúcimi

Kultúrny program
mesta Poprad

Odkryli dosiaľ
ukryté diela

Streda 25. október o 19. hod./
divadelná sála DK v Poprade
XXXV. Popradská hudobná
jeseň
FRAGILE
Vstupné: 10 €/6 €
Štvrtok 26. október o 18.
hod./divadelná sála DK
POCTA MILANOVI NOVÁKOVI
k 90. výročiu jeho narodenia
Komorný súbor Ad libitum a
študenti a učitelia ZUŠ na Štefánikovej ul. Vstupné: 5 €/2,50 €
Sobota 28. október a nedeľa
29. október o 19. hod./ divadelná sála DK
KLAMSTVO
Divadelná komédia s E. Vášáryovou, M. Kňažkom, G.
Škrabákovou a P. Šimunom.
Pre veľký záujem bolo pridané
druhé predstavenie v nedeľu
29. októbra, na ktoré sú ešte
voľné vstupenky. Vstupné: 19 €
Nedeľa 29. október o 10. hod./
Klub Zóna DK
TVORIVÁ DIELŇA
PRE STARKÝCH
Vstupné: 1 €
Pondelok 30. október o 13.30
hod./Kino Tatran
PO STRNIŠTI BOS/film na
plátne. Vstupné: 0,50 €

Minulý piatok slávnostne
sprístupnili novú stálu expozíciu Tatranskej galérie
Odkryté hodnoty App, ktorá
odhaľuje najkrajšie diela nachádzajúce sa v TG. Kým v
minulých desaťročiach mala
TG málo prostriedkov na
nákup nových diel, za posledné tri roky vďaka finančnej
pomoci Prešovského samosprávneho kraja, Fondu pre
umenie, ale aj z vlastných
zdrojov získala do svojich
zbierok 253 významných diel
slovenských aj zahraničných
umelcov spolu za 138 330 eur.
Na slávnosti zároveň uviedli
do života Bedeker - sprievodcu po stálej expozícii a depozite TG. Farebnými sprejmi
ho „pokrstili“ predseda PSK
Peter Chudík, primátor Popradu Jozef Švagerko, riaditeľka
TG Anna Ondrušeková a

sa mestskej hromadnej dopravy, zdravotnej starostlivosti, trápia ich napr. problémy s hlukom. „Dbáme o
bezpečnosť seniorov aj pri
opravách chodníkov, predsa
len už ich chôdza nie je taká
ako zamladi. Myslím si, že sa
posúvame míľovými krokmi,
čo sa týka počtu km opravených chodníkov a ciest. Zvažujeme aj služby, ak sa starší
človek vymkne z bytu, riešení
domácich maznáčikov, ktorí
im neraz nahrádzajú rodinu
a pod.,“ dodal primátor.
Dôchodcom sa prihovoril

i viceprimátor Igor Wzoš:
„Tretí vek je čas, kedy chytíme
druhý dych, aby sme niektoré
veci mohli urobiť prvýkrát. Želám teda seniorom, aby veci,
ktoré v živote doteraz nestihli,
mohli urobiť v tomto čase.“
Podujatie Tretí vek sa zabáva organizoval sociálny
odbor MsÚ už po 24-krát a
stále patrí k najpopulárnejším programom Mesiaca
úcty k starším v Poprade.
Vedúca sociálneho odboru
Etela Lučivjanská uviedla: „Mesto sa venuje starším

po celý rok, nielen v októbri.
Poskytuje im všetky druhy
sociálnych služieb, ktoré mu
vyplývajú zo zákona. Najvyhľadávanejšou je stravovanie
seniorov. Kým v roku 2003
sme mali 125 stravníkov, dnes
ich už máme vyše 1 300. Ďalej je to opatrovateľská služba,
nakoľko mnohí starkí odkázaní na pomoc iných chcú ostať
vo svojom prostredí, a samozrejme aj dlhodobá opatrovateľská služba, zariadenia
opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov.“
(mar)

•

vedúca odboru kultúry PSK
Veronika Fitzeková (na foto).
Riaditeľka TG povedala: „Bedeker obsahuje charakteristiky
80 autorov - prevažne slovenských a českých výtvarných
umelcov a rozbor viac ako 100
diel. Publikácia bude vhodným
sprievodcom po expozícii, ale
aj dobrou učebnicou pre školy,
ktoré sa venujú vyučovaniu
umeleckých predmetov.“ Predseda PSK P. Chudík zaspomínal ako v roku 2002 mala
riaditeľka sen, že raz bude zo
schátralých priestorov bývalej
parnej elektrárne v Popra-

de reprezentatívna galéria:
„Nechcelo sa mi vtedy ani veriť,
že sa tak naozaj stane. Teraz
Tatranská galéria patrí medzi
najvýznamnejšie a najlepšie
galérie na Slovensku. Posledné
dva roky sa zvýšil nákup akvizícií aj preto, že už nemusíte
rozmýšľať, ako má galéria vyzerať zvonku a zvnútra, ale, na
čo má slúžiť.“ Primátor Popradu, ktorý je i poslancom PSK,
pridal poďakovanie kraju za
starostlivosť a podporu nielen
galérii, ale aj školským zariadeniam v pôsobnosti PSK, za
údržbu ciest a pod.
(mar)

Nešťastný pád cyklistu

Na cyklistickom chodníku
vo Svite došlo vo štvrtok 19. októbra popoludní k pádu cyklistu, ktorý na následky
zranení zomrel.
Popradčan (67 r.) viedol bicykel po cyklistickom chodníku vo svojom jazdnom pruhu pri
pravej strane cyklistického chodníka v smere
od Popradu do Svitu. Na hlave pritom nemal

prilbu. Na priamom úseku cyklistického chodníka oproti bytovému domu
na Jilemnického ulici vo Svite sa mu pravdepodobne dostala časť odevu do kolesa, stratil
stabilitu na bicykli, spadol do stredu cyklistického chodníka, pričom utrpel úraz hlavy,
ktorému na mieste podľahol. Požitie alkoholu
u cyklistu bude zisťované pri pitve.
(krp)

Pozvánky

V TATRANSKEJ galérii
v Poprade bude dnes 25. októbra o 15. hod. prednáška z
arteterapie v podaní Jaroslavy Anny Šickovej. Zajtra 26.
októbra o 17. hod. sa v TG
uskutoční program s názvom
Večer pre všetkých spojený s
benefičnou aukciou. V pondelok 30. októbra o 18. hod. sa v
TG uskutoční divadelné predstavenie Krása a hnus v podaní nezávislého umeleckého
zoskupenia Med a prach.
KAPELA Sám Sebou vystúpi v rámci LOVE tour 2017
aj v Poprade už túto sobotu 28.
októbra v Rock fabric.
VIANOČNÝ koncert v poradní Márie Čírovej a Roba
Opatovského pripravuje popradská umelecká agentúra Bell Canto na nedeľu 17.
decembra 2017 o 18. hod.
v Dome kultúry v Poprade.
Vstupenky sú v predaji v kníhkupectve Christiania Poprad
alebo priamo v UA Bell Canto.
POHYBOVÉ hry pre deti
a rodičov sa uskutočnia v piatok 27. októbra od 17. do 19.
hod. v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne sady Mlynica.
Deti zažijú hry podľa systému
Empower the Child a inšpirované tradičnými slovenskými
prírodnými hrami.
(ppš)

•
•

•
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Týždeň s mestskou políciou

17. októbra
•večerV UTOROK
zistila hliadka MsP Po-

prad na ulici Popradskej brigády muža, ktorý búchal taškou
po zaparkovanom vozidle
značky Subaru. Keďže podozrivý nevedel preukázať svoju
totožnosť, hliadka ho chcela
predviesť za účelom zistenia
totožnosti. Do služobného vozidla sa v tom momente pokúsil neoprávnene vojsť kamarát
podozrivého, a keď mu v tom
chcel člen hliadky zabrániť,
tak naňho 42-ročný muž z
obce Novosť zaútočil. Hliadka
ho následne s použitím donucovacích prostriedkov zadržala. Počas tohto zásahu sa
muž, ktorý búchal po vozidle
pokúsil z miesta ujsť, pričom
bol zadržaný druhým členom
hliadky. Obaja podozriví boli
predvedení, pričom útočník
bol odovzdaný vyšetrovateľovi
PZ pre podozrenie z trestného
činu útoku na verejného činiteľa. Druhému 27-ročnému
mužovi bola uložená bloková
pokuta.
VO ŠTVRTOK 19. októbra
popoludní bola hliadka MsP

•

Poprad vyslaná na Námestie
svätého Egídia, kde mal podľa oznámenia ležať na zemi
muž, ktorý mal spadnúť z bicykla. Mestskí policajti zistili,
že 53-ročný muž z obce Veľká
Lomnica je pod vplyvom alkoholu. Následkom pádu bol
dezorientovaný a sťažoval sa
na bolesti na rôznych častiach
tela, preto bola privolaná sanitka, ktorou bol prevezený do
nemocnice.
V SOBOTU 21. októbra
ráno mestskí policajti preverovali oznam, kde ženu
venčiacu svojho psa mal napadnúť a pohrýzť iný pes.
Službukonajúca hliadka zistila, že incident spôsobil pes
77-ročného muža z Popradu,
ktorý svojho psa nemal prihláseného v evidencii psov
a očkovanie u veterinárneho
lekára podstúpil naposledy v
roku 2015. Poškodená 41-ročná Popradčanka po ošetrení v
nemocnici podala oznámenie
pre podozrenie zo spáchania
priestupku porušením ustanovení zákona o podmienkach držania psov.
(msp)

•

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 7 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 7 predajných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné stánky budú
vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Námestí sv. Egídia v
Poprade.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m
G: Predajný stánok č.7, rozmer 1,70 x 1,90 m
Minimálne nájomné za obdobie prenájmu:
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1,2,7) 260 ,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3,4,5,6) 360,- €
Paušálna platba za elektrickú energiu:
- predaj suvenírov 50,- € za obdobie prenájmu,
- predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť) alebo
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, párky v rožku,
bagety a pod. 200,- € za obdobie prenájmu.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.10.2017 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na
internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-102

Na konferencii uviedli do života časopis Reflexie

Katolícka univerzita
v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút
Štefana Náhalku, Katedra manažmentu a mesto
Poprad pripravili minulý štvrtok a piatok
I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Popradské
ekonomické
a manažérske fórum 2017
„Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“.
Konferencia bola venovaná prezentácii aktuálnych
problémov, trendov a výziev
z oblasti podnikania, cestovného ruchu a kvality života
človeka v modernom meste,
obci, regióne.
Na konferencii pokrstili časopis Reflexie - kompendium
teórie a praxe. Názov má
vyjadriť odraz teórie v praxi a prax v teórii autora prof.
Štefana Kassaya, člena Európskej akadémie vied a umení,
vedca, podnikateľa, pedagóga.
Š. Kassay 20 rokov písal pentalógiu Obchod a podnikanie.
Je rozšírená v desiatkach štátov sveta a mali by ju spoznať

aj študenti KU. V KU každý
rok vydajú 20 časopisov, jednu knihu budú tvoriť 4 čísla.
Organizátorka konferencie
Anna Diačiková uviedla: „Reflexie budú napísané zrozumiteľným študentským jazykom
- teória aj prípadové štúdie zo
života firiem, ktoré autor vlastní alebo spoluvlastní. Študenti
budú čítať časopis a zároveň
sa učiť.“ Reflexie uviedol do
života rektor Katolíckej univerzity Jozef Jarab a štátny tajomník ministerstva školstva
Peter Krajňák. Konferenciu
pozdravil aj primátor Popradu Jozef Švagerko. Povedal:
„Mesto ako spoluorganizátor
prispelo k dobrej veci, a keď sa
vzájomne spojíme - akademici, vedci, podnikatelia, štátne
inštitúcie a samospráva, budeme vedieť skúsenosti využiť

26
ANNA
JABLONOVSKÁ
65 r., SĽS
Kandidátka na poslankyňu
do VÚC Prešov za mesto Poprad

Ako predsedníčka klubu osteoporózy, členka výboru zdravotne postihnutých a členka Jednoty dôchodcov, chcem
prispieť k zlepšeniu ich životných podmienok a založiť nadáciu pre seniorov.
Objednávateľ: Anna Jablonovská, Poprad Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515
PP-96

v prospech nášho mesta
aj študentov. Je naším želaním, aby sa Poprad stal
akademickým mestom a
časom tu vznikla fakulta
zaoberajúca sa cestovným
ruchom.“
Počas konferencie Nadácia prof. Štefana Kassaya na
podporu vedy a vzdelávania
ocenila študentku Andreu
Bocanovú (na foto vľavo) za
vynikajúce študijné výsledky
aj za aktivity súvisiace so školským životom. Ocenená študentka povedala: „Veľmi si vážim, že mi cenu odovzdal prof.
Š.Kassay, od ktorého sa my,
študenti máme čo učiť. Jeho životná aj odborná prax je na vysokej úrovni. Knihy, ktoré napísal tiež odzrkadľujú jeho prácu.
Táto konferencia určite prinesie
veľa nového a zaujímavého do
nášho sveta študentského a neskôr tiež profesijného.“ A. Bocanová ukončila prvý stupeň
bakalárskeho štúdia v odbore
manažment podniku a je druháčkou magisterského štúdia
v odbore ekonomika a manažment podniku.
(kpa)

Môžete hlasovať

Zákazníci Tesca môžu odovzdávať svoje hlasy do 31. októbra 2017 miestnym charitatívnym projektom v rámci
programu „Vy rozhodujete,
my pomáhame“. Do projektu
sa prihlásilo takmer 350 mimovládnych organizácií. Hlasovať je možné celkovo za 231
miestnych projektov v 77 regiónoch celonárodne. Každý
víťaz z jednotlivých regiónov
získa od Nadácie Tesco príspevok vo výške 1 300 eur. (ppš)

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory - kanceláriu o rozlohe
16,5 m2, skladový priestor o rozlohe 16,5 m² a k tomu prislúchajúce spoločné priestory o rozlohe
6 m2 na 1. poschodí internátnej budovy SOŠ. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717,
postavená na parcele č. 852/1 so súpisným č. 761 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej
25. Účel využitia: kancelárske priestory a skladové priestory. Priestor sa poskytuje bez vybavenia.
Spôsob nájmu: obchodná verejná súťaž. Minimálna cena nájmu: 48,- Eur/m2/rok/kancelária
(16,5 m2), 28,- Eur/m2/rok/skladové priestory (16,5 m²), 28 Eur/m2/rok/spoloč. priestory
(6 m2). Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o nájom: do 8.11.2017 do 14. hod.
v zalepenej obálke s označením „Prenájom nebytových priestorov - neotvárať“ na adresu školy.
Žiadosť musí obsahovať: * predmet nájmu, * cenovú ponuku - navrhovaná cena nájmu musí byť
uvedená v eurách za m2/rok nájmu za kanceláriu zvlášť, za skladové priestory zvlášť a za spoločné
priestory zvlášť, * účel nájmu, * doba nájmu, * identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), * súhlas s podmienkami
OVS a so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade, že ide o záujemcu - fyzickú osobu nepodnikateľa, * kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk,
predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude
najvyššia ponúkaná cena nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupage.org v časti Prenájom majetku alebo na tel. č. 052/7721876, kontaktná osoba Ing. Martina Hanzelyová. 89/17-R
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KINO TATRAN
25. októbra o 18. hod.
CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL
CESTOU NECESTOU
SK, prezentácie, 180 min., slovenská verzia, MP
Najväčší cestovateľský festival na Slovensku- 2 prezentácie.
Vstupné: 5 € v predpredaji, 6 € na
mieste
26. októbra o 19. hod.
HORA MEDZI NAMI
USA, dráma, 103 min., titulky,
MP12. Vstupné: 5 €
27. októbra o 19. hod. - MATRIX
USA, akčný, 131 min., dabing,
MP12. Vstupné: 4 €
28. a 29. októbra - PAFFCONFESTIVAL FANTASTIKY
Druhý ročník festivalu fantasy a
sci-fi literatúry, filmov, videohier,
anime a ostatných odvetví tejto
fantastickej popkultúry. Bližšie
informácie na plagáte k akcii
30. októbra o 13.30 hod.
PO STRNIŠTI BOS
- PRE SENIOROV
CZ / DK / SK, dráma / komédia,
110 min., česká verzia, MP7
Vstupné: 0,50 €
30. októbra o 19. hod.
ODRAZY - PROJEKT 100
PL, dráma, 98 min., titulky,
MP15, FK
Posledný film A. Wajdu je portrétom vášnivého boja nezávislého
maliara Strzeminskeho so stalinskými doktrínami. Vstupné: 4 €,
2 € s preukazom FK

Program kina
CINEMAX Poprad
Od 26. októbra do 1. novembra
Spievankovo a Kráľovná Harmónia: o 13.50 hod. (hrá sa
len cez víkend a 30.10. - 1.11.)
a o 15.50 hod., Geostorm 2D:
o 17.50 hod., Geostorm 3D:
o 20.10 hod. (nehrá sa 31.10.a
1.11.), Halloween - Annabelle:
Stvorenie zla 2: o 21. hod. (hrá
sa len 31.10.), Predpremiéra Thor: Ragnarok 3D: o 20.30
hod. (hrá sa len 1.1.), Detské
kino - Esa z pralesa: o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend
A 30.10. - 1.11.), My Little Pony
vo filme: o 15.40 hod., Snehuliak: o 18. hod. (nehrá sa 31.10.),
Jigsaw: o 20.40 hod., Artmax
filmy - Záhradníctvo: Dezertér: o 18. hod. (hrá sa len 31.10.),
Alibi na mieru: o 14. hod. (hrá
sa len 29.10. - 1.11.) a o 19.10
hod. (hrá sa len 28.10.), Bajkeri
- o 14.45 hod. (hrá sa len 28.10.
a 30.10. - 1.11.), o 16.10 hod.
(nehrá sa 28.10.), o 17. hod. (hrá
sa len 28.10.) a o 18.20 hod. (nehrá sa 28.10.), Matka! - o 20.50
hod. (nehrá sa 28.10.), o 21.
hod. (hrá sa len 28.10.). Viac
na www.cine-max.sk (ppp)

Pozitívne hodnotenie NÚCEM-u pre popradský gympel

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zaradil Gymnázium
na Ulici Dominika Tatarku v Poprade
medzi sedem gymnázií na Slovensku,
ktoré sa dlhodobo umiestňujú nad
úrovňou očakávania v pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). V rokoch 2015,
2016, 2017 tieto školy dali žiakom
v spomínanom predmete viac, ako sa
predpokladalo.
Pridaná hodnota v predmete je rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej
časti maturity. Pri výpočte pridanej
hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy

Napísali ste nám

výsledky žiakov danej školy v Testovaní
9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri
roky neskôr v externej časti maturitnej
skúšky. Predpokladá sa, že žiaci, ktorí
zo základnej školy prídu s istým percentom úspešnosti v SJL, dané percento
dosiahnu aj pri externej maturite. Podľa
výskumu NÚCEM-u však príspevok
Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade ku vzdelávaniu žiakov
v predmete SJL počas troch rokov bol
opakovane nad úrovňou očakávania.
„Je naozaj potešiteľné, že oficiálna inštitúcia konštatovala takú vysokú mieru

pridanej hodnoty v predmete slovenský
jazyk a literatúra v našej škole. Pridaná hodnota totiž ukazuje, čo dala škola
svojim študentom. Je to nesporne vysoké ocenenie práce našich slovenčinárok,
vedomostí našich študentov a potvrdenie
kvality Gymnázia na Ulici Dominika
Tatarku v Poprade,“ uviedol riaditeľ
školy Dušan Nebus. „Tento vynikajúci
výsledok je zúročením práce našich žiakov a dlhodobého profesionálneho prístupu erudovaných učiteľov SJL k výučbe
materinského jazyka na osemročnom,
štvorročnom a bilingválnom gymnáziu,“
dodala predsedníčka predmetovej komisie SJL a UKL Dana Sivá.
(zus)

Objím svojich starkých, zaslúžia si to Vstupenky na muzikál vyhrali

Staroba nie je choroba, prichádza nenápadne
a pomaly a starí ľudia nie
sú nepotrební a menejcenní. Sú krásni, krásni vďaka
svojej múdrosti. Október
je mesiac, kedy si pripomíname našich starých rodičov a aj jednu zo vzácnych
cností, ktorá je daná človeku. Je ňou úcta k starším.
Milú spomienku na svojich
starkých si pripravili aj deti
hospitalizované
na detskom oddelení Nemocnice
v Poprade. Pozdrav pre babku
a dedka, ktorý je
najjednoduchším
prejavom
ľudskej spolupatričnosti, priateľstva a zdvorilosti
si deti zhotovili
spolu s vychovávateľkou Marce-

lou Spišákovou v školskom
klube detí ZŠ s MŠ pri ZZ
v Dolnom Smokovci - elokované pracovisko Nemocnice Poprad. Deti vyrobili
pozdravy, do ktorých vpísali
krátke básničky o tom, ako
veľmi ľúbia svojich starkých
a tešia sa na ďalšie spoločne
strávené chvíle s nimi.
Eva Lecová

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

ne prenájom nehnuteľnosti

pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad
zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 24,72 €/
rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 8. 11. 2017 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81,
PP-106
052/716 72 93.				

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

Poďakovanie

V nedeľu 15. októbra sa
popradská sála Domu kultúry naplnila seniormi.
Mesto pre nich zabezpečilo
v rámci Mesiaca úcty k starším vystúpenie hudobnej
skupiny ABBA Slovak Revival.
Pred samotným vystúpením bola jednej účastníčke
zástupcom mesta odovzdaná
kytica, ako uznanie za celoživotnú činnosť pre mesto.
Program koncertnej skupiny bol prekrásny kultúrno-umelecký zážitok. Účinkujúci svojimi piesňami

V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená
súťaž o vstupenky na muzikál Na skle maľované. Spomedzi
tých, ktorí sa do nej zapojili, boli vyžrebované: Anna Repčíková, Štúrova ul., Poprad a Slávka Liberdová, L. Svobodu,
Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. Potrebné je
mať pri sebe doklad totožnosti.		
(ppš)

a spôsobom ich podania
vrátili seniorov do 70. rokov
minulého storočia, kedy všetci obdivovali a zbožňovali
skladby slávnej švédskej skupiny ABBA.
Seniori počas celého vystúpenia nadšene tlieskali,
pripájali sa k spevákom a na
záver ich odmenili standing
ovation.
Aj za túto možnosť krásne
stráveného nedeľného popoludnia patrí mestu Poprad
od jeho seniorov úprimná
vďaka.
A. Kupčová

nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2 ktoré sa nachádzajú v budove Reduty, súp. č. 44 na Námestí svätého Egídia v Poprade.
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce sa na
treťom poschodí budovy súp. č. 44 - Reduta, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890.
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie centra podpory pre start-up
a inkubátor. Doba nájmu: Nájomná zmluva na prenájom priestorov
bude uzatvorená na dobu určitú - 10 rokov.
Ročné nájomné: Je stanovené vo výške 1,00 €/predmet nájmu/rok.
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby, spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27.10.2017 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Všetky súťažné podklady sú uvedené
na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-101
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„V živote najdôležitejší je vzťah s ľuďmi - od najjednoduchšej formy, keď sa na okoloidúceho usmejete, až po hlboké putá s rodinou,
priateľmi a láskami.“ 		
Lorna Byrne

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 19. októbra 2017
vo Veľkej s

Jánom Šmihulom,
74-ročným

V piatok 20. októbra 2017
vo Veľkej s

Gabrielou Gorčíkovou,
66-ročnou

V piatok 20. októbra 2017
vo Veľkej s

Milanom Gildeinom,
66-ročným

V piatok 20. októbra 2017
vo Veľkej s

Ing. Vojtechom Beňom,
85-ročným

V pondelok 23. októbra 2017
vo Veľkej s

Miroslavom Barillom,
55-ročným

V pondelok 23. októbra 2017
vo Veľkej s

Michalom Hozom,
52-ročným

V utorok 24. októbra 2017
vo Veľkej s
V utorok 24. októbra 2017
vo Veľkej s

MVDr. Antonom Kelečenim,
76-ročným
Ľubomírom Grigerom,
67-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 25. októbra 2017
o 12.30 hod. vo Veľkej s
V stredu 25. októbra 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Jozefom Kolesárom,
65-ročným
Máriou Ulbrichtovou,
90-ročnou

Spomienka

V sobotu 4. novembra uplynú 2 roky
od úmrtia nášho synčeka
IVANA PIATNICU.
Pripadol mu dielik v kraji prekrásnom,
ďakujeme mu za množstvo jeho dobrodení
a ochotu vždy pomôcť.
Kto ho poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme stratili.
Chýbaš nám dieťa naše.
Mamka s manželom a braček

Spomienka

Mal nás všetkých rád a chcel ešte žiť,
ale prišla chvíľa, keď nás musel opustiť.
Neplačme a nechajme ho tíško spať,
čo mu bolo súdene, muselo sa stať.
V pondelok 23. októbra uplynulo 1. výročie,
čo nás opustil náš milovaný otec a starý otec
ŠTEFAN ČUBAN
S úctou a láskou naňho spomína celá rodina.

Spomienka

V týchto dňoch si pripomíname
smutné 20-te výročie od úmrtia
nášho milovaného
JÁNA ŽELONKU
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami krátku spomienku.
Manželka Eva, syn Peter a dcéra Iveta
s rodinou

Poslanci za Juhy a Kvetnicu zasadali

V priestoroch kancelárie Mestského
úradu v Poprade na Dostojevského ulici,
predminulý týždeň opäť zasadali poslanci volebného obvodu č. 2 za sídliská Juh
a Kvetnicu. V programe riešili rôzne podnety občanov.
Poslanci volebného obvodu v úvode prediskutovali podnety, ktoré boli písomnou
formou vybavené z minulého zasadnutia.
K podnetu poslanca Bohuslava Košického,
ktorý sa týka „zákazu parkovania“ za Výkrikom, žiadajú poslanci aj stanovisko od odboru správy majetku MsÚ.
Na rad prišli nové podnety do občanov.
Poslanec B. Košický žiada riešiť pri oprave
chodníka od podchodu k Výkriku stojatú
vodu v čase dažďa. Upozornil tiež na nerovné podložie pod dlaždicami na chodníku
medzi Xenónom a Národnou bankou. Urgentne je podľa neho tiež potrebné zabezpečiť prístrešok pre občanov, ktorí stoja na
zastávke a čakajú na spoje MHD pred OC
Forum smerom na sídlisko. B. Košický tiež
opakovane upozornil na zlú dopravnú situáciu pri Lidli na sídlisku Juh.

Poslanec Štefan Pčola poukázal na to, že
je potrebné namontovať zrkadlá na Ul. Suchoňovej, pretože z bočných ulíc Šoltésovej
a Podjavorinskej je zlý výhľad a výjazd do
križovatky.
Poslankyňa Alena Madzinová uviedla, že
ju oslovili občania z Ulice Magurskej a Oravskej z mestskej časti Veľká smerom na letisko
z dôvodu zaneseného meliorizačného potoka. Doposiaľ si ho vždy čistili svojpomocne,
no v súčasnosti sú už dôchodcovia, nevládzu
a preto žiadajú mesto o pomoc pri jeho čistení. Ďalej uviedla, že v Spišskej Sobote na cintoríne sa nachádza domček, ktorý je pravdepodobne kultúrnou pamiatkou a ktorý je vo
veľmi zlom stave. Prevádzkovateľ cintorína
by mal preveriť daný stav a domček dať do
poriadku.
Vzhľadom k tomu, že poslanci VO č.
2 budú zasadať k rozpočtu pre rok 2018
v pondelok 6. novembra, žiadajú účasť vedúceho odboru urbanizmu a priestorového plánovania Ľuboslava Mlynarčíka, aby
ich informoval, čo sa plánuje na budúci
rok so sídliskami Juh.		
(jwd)

Týždeň Ligy proti rakovine
s kampaňou „Rozprávajme sa...“

Tohtoročný Týždeň Ligy
proti rakovine prebieha od 23.
do 27. októbra s kampaňou
„Rozprávajme sa...“, ktorá má
podporiť a motivovať ľudí, aby
sa nebáli požiadať o pomoc,
radu a informácie, ak nevedia,
ako vo svojom okolí podpo-

riť onkologického pacienta.
Počas tohto týždňa sa majú
záujemcovia možnosť poradiť
so psychológmi, ktorí budú v
čase od 8. do 20. hod. dostupní na špeciálnej bezplatnej telefonickej linke 0800 11 88 11.
Toto nové telefónne číslo bude

verejnosti dostupné celoročne
aj po skončení Týždňa Ligy
proti rakovine.
V prípade, že nezastihnete psychológa na linke, otázku je mu možné položiť aj mailom na
rozpravajmesa@lpr.sk. (ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 25. októbra - Lekáreň Nemocnice Poprad, vo štvrtok 26. októbra - Včela, v piatok 27.
októbra - Ekolekáreň, v sobotu 28. októbra
- Lekáreň Nemocnice Poprad, v nedeľu 29.
októbra - Aduscentrum, v pondelok 30. októbra - Lekáreň Nemocnice Poprad, v utorok 31.
októbra - Tília a v stredu 1. novembra - Tília.

Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, Včela:
Tatranské nám. 1, Ekolekáreň: OC Forum, Nám.
sv. Egídia, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia
22/49, Tília: Banícka 28. 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
Vo vašom
živote nastane nejaká výraznejšia zmena.
Bude sa týkať rodiny.

Budete
p o c i ť o v ať
rozdiely medzi svojou úrovňou a
úrovňou vašich spolupracovníkov.

Dajte na svoju intuíciu
a vyhnete sa nejakej chybe v práci.
Vôbec v práci sa vám veľmi polepší.

Začnete
niečo nové
vo svojej profesii alebo v štúdiu.
Bude to úspešné.

Všetky ťažkosti budete riešiť zmierlivo a s trpezlivosťou. Okolie to ocení.

Získate nejaké nové
vedomosti, ktoré vám budú na
prospech. Čaká vás nejaká cesta.

Obnovíte
staré známosti, ktoré vám prinesú veľa
príjemných zážitkov.

Rozmyslite
si, kým sa
zamiešate do záležitostí vašich rodinných príslušníkov. Inak hrozí hádka.

Budete mať
starosti s
blízkym príbuzným. Nájdete však
dobré riešenie.

Hrozí vám,
že pre niekoho stratíte hlavu. Len či toho
bude hoden?

Dostanete
romantické pozvanie na rande. Nezadaní sa
môžu tešiť, zadaní budú mať problém.

Nedajte
sa nikým
ovplyvniť. Mohlo by to zle dopadnúť. Dajte na vlastný úsudok.
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Mesto Svit
v zmysle § 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 v zmysle
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit

Mesto Svit
v zmysle § 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 v zmysle
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre
daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 • vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) •
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • bezúhonnosť • počítačové znalosti - používateľ • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového
konania • štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti • písomné
referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
(v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie
rozvoja školy • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • súhlas uchádzača
na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 30. októbra 2017.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ
Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - SŠ Mierová 134, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je
potrebné poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.		
PP-104

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre
daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 • vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) •
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • bezúhonnosť • počítačové znalosti - používateľ • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového
konania • štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti • písomné
referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
(v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie
rozvoja školy • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • súhlas uchádzača
na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 30. októbra 2017.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ
Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je
potrebné poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
PP-105

Inzercia

• Predám

tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, zrubový
- pologuľatý profil, hranoly
a dlážkovicu - dyle na podlahy.
Inf.: č. t. 0908 234 866. 3/17-P
Predám Toyotu Corollu
Verso 2,2 D4D, 100 kW, r. v.
1/2007, naj. 218 000 km, 7
miestne, strešný nosič ThuleWing. Inf.: č. t. 0905 836 420,
0908 260 595.
28/17-P
Predám záhradku so záhradnou chatkou na Západe 2.
Inf. č. t.: 0915 287 566. 29/17-P
Predám písací stôl s rysovacou doskou a sedaciu
súpravu zn. Harfa, rozťahovacia. Lacno. Inf. č. t.:
0904 569 578.
31/17-P
Predám obrábanú záhradu
400 m2 pri Pebeku v Matejovciach za 800 € s malou chatkou. Inf.: č. t. 0902 095 288,
052/772 38 01.
33/17-P
Predám
Toyotu
Yaris diesel, 1.4D, r. v. 2009,
4-dverová, čierna farba, po
výmene rozvodov a spojky, cena dohodou. Inf.: č. t.
0915 917 147.
34/17-P
JÁN PLAČEK, učiteľ hudby na dôchodku stále hráva
na svadbách, narodeninách
a iných akciách vo dvojici

•

•
•
•
•

•

s harmonikárom. Doprava
vlastná. Inf.: č. t. 0902 519 954,
052/776 76 33.
73/17-R
Hľadám prácu v Poprade
na 4 až 6 hodín dopoludnia
v oblasti administratívy, obchodu, prípadne služieb. Inf.:
č. t. 0903 607 733. 75/17-R
Prenajmeme kancelárske
priestory v Poprade, Teplická 34, bývala AB STAVOMONTÁŽE. Jeden mesačný
nájom „grátis“. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
80/17-R
Hľadáme
distribútorov
letákov v meste Poprad a
na sídlisku Západ. Inf.: č. t.
0911 623 572 alebo poprad@
redpost.sk
83/17-R
Pizzéria Utópia v Poprade prijme ihneď vyučeného kuchára. V prípade
záujmu bližšie inf. na č. t.
052/773 22 22 alebo osobne
v prevádzke.
85/17-R
Dám do dlhodobého prenájmu 2-izb. byt s balkónom
v centre Popradu. Inf.: č. t.
0902 866 216.
86/17-R
Hľadáte prácu zaujímavú v stabilnej spoločnosti
s výhodnými platovými
podmienkami? Ponúkame
prácu na pozíciu predajca
KNIŽKOVHO HOTDOGU

•
•

•
•

•
•

v OC Forum Poprad. Práca
je vhodná aj pre brigádnikov. Žiadosti posielajte na
adresu: Mäsovýroba Štefan
Knižka, s.r.o., Mierové nám.
399, 05916 Hranovnica, alebo emailom na: neupauer.b@
stefanknizka.sk
87/17-R
RENAULT POPRAD prijme na zastupovanie upratovačku v termíne od 15. decembra 2017 do 31. januára 2018.
Inf.: č. t. 0905 316 883 alebo
priamo v autosslóne. 90/17-R
Hľadáme vrátnika (informátor, obsluha kotolne, údržba) pre pracovisko Katolíckej univerzity
v Poprade. Pozícia je vhodná
pre dôchodcu. Nástup november 2017. Inf.: č. t. 0917
510 995.		
91/17-R

•

•

OBCHODNÁ
AKADÉMIA

Murgašova 94, Poprad
zverejňuje obchodnú
verejnú súťaž
na prenájom
nehnuteľného majetku.
Bližšie údaje
sú zverejnené na stránke
www.po-kraj.sk.

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 7 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 7 predajných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné stánky budú
vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Námestí sv. Egídia v
Poprade.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m
G: Predajný stánok č.7, rozmer 1,70 x 1,90 m
Minimálne nájomné za obdobie prenájmu:
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1,2,7) 260 ,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3,4,5,6) 360,- €
Paušálna platba za elektrickú energiu:
- predaj suvenírov 50,- € za obdobie prenájmu
- predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť) alebo
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, párky v rožku,
bagety a pod. 200,- € za obdobie prenájmu
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.10.2017 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na
internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-102
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Krátko zo športu

hokejistky pokraču•jú vPOPRADSKÉ
presvedčivých výkonoch v celoštát-

nej časti ženskej hokejovej extraligy.
V sobotu odišli zo Spišskej Novej Vsi
s víťazstvom 9:1. V rámci tretieho kola
privítajú Popradské líšky v sobotu 28.
októbra o 18.45 hod. Ice Dream Košice.
MINULÝ týždeň v stredu sa v Aréne
Poprad odohralo obvodné kolo vo futsale žiakov stredných škôl zápasmi v skupine B. Po Obchodnej akadémii, ktorá
triumfovala v skupine A, sa druhým
postupujúcim do okresného kola stala
SOŠ technická Poprad. V pondelok 23.
októbra sa odohrala aj skupina C, kde sa
najviac darilo SPŠ Poprad. Okresné kolo
je na programe v pondelok 6. novembra
opäť v Aréne Poprad.
STARŠIE žiačky VK Junior 2012 Poprad zvíťazili cez víkend v treťom turnaji
základných ligových skupín východného Slovenska v Košiciach a smerujú do
finálovej osmičky priebežne z prvého
miesta. Posledný turnaj sa bude konať v Poprade v sobotu 11. novembra.
Okrem Popradčaniek súperia o postup
Košice, Stropkov B a Spišská Nová Ves
B. V Košiciach popradské volejbalistky
vyhrali všetky tri zápasy a stratili iba jeden set v dueli so Stropkovom.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže prehrali v rámci 12. kola
6. OMV ligy v Toporci 0:2. V nedeľu 29. októbra privítajú o 14.30 hod.
Spišskú Teplicu.

•

PP-88

•

Hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti s výhodnými platovými podmienkami a s dovolenkovými a koncoročnými
odmenami? My ponúkame prácu pri spracovaní mäsa a
výrobe mäsových výrobkov. Prax nie je nutná, zaučíme Vás. Žiadosti o zamestnanie posielajte/doneste na adresu: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16
PP-98
Hranovnica, alebo emailom: neupauer.r@stefanknizka.sk.

•

•

KARATE klub Shihan Poprad
zbieral predminulý víkend cenné kovy
na dvoch prestížnych medzinárodných súťažiach. V Poľsku vybojovali
Popradčania v konkurencii vyše dvetisíc pretekárov z 29 krajín zlato, striebro i bronz. V Maďarsku boli Shihanisti
súčasťou výberu štátnej reprezentácie
a zásluhou Adama Chudíka priniesli
striebro v kategórii kumite ml. dorastencov do 52 kg.
CEZ víkend si na Majstrovstvách
Slovenska dorastencov v jude v Pezinku výborne počínala Nikola Štefániková z Judo klubu Poprad, ktorá sa pri
účasti cez 120 pretekárov stala v kategórii do 63 kg Majsterkou Slovenska.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
zvíťazili minulý týždeň v stredu v rámci 5. kola SBL doma nad Komárnom
99:74. V sobotu 21. októbra dokázali
zverenci Michala Madzina vyhrať aj
v Handlovej vysoko 102:72. V sobotu
28. októbra hrá Iskra opäť doma o 18.
hod. proti Žiline.
V NEDEĽU 29. októbra sa
v priestoroch jazdeckého kolbiska
v Tatranskej Lomnici uskutočnia jazdecké preteky pod názvom Jazda Sv.
Huberta so začiatkom o 10. hodine.
V SOBOTU 21. októbra sa v Spišskej Belej konalo bežecké podujatie
Goral run 2017. Polmaratónsku trať
dlhú 21,2 km najrýchlejšie zvládol
Roman Švarc z Popradu. Medzi ženami sa z prvenstva tešila Danica
Božová z BK Poprad.
(ppv)

•
•

•
•

Hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti s výhodnými platovými podmienkami a s dovolenkovými a koncoročnými odmenami? My ponúkame prácu pri expedovaní mäsa a mäsových výrobkov. Prax nie je nutná,
zaučíme Vás. Žiadosti o zamestnanie posielajte/doneste na
adresu: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16
PP-99
Hranovnica, alebo emailom: neupauer.r@stefanknizka.sk.

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2 ktoré sa nachádzajú
v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na Štefánikovej ulici v Poprade.
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Nebytové priestory o celkovej výmere 70,96 m2, nachádzajúce sa v budove Zimný
štadión, súp. č. 890, or.č. 46, postavenej na pozemku parc. č.268 KN-C v katastrálnom území Spišská Sobota, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Účel nájmu: zriadenie predajne športového tovaru
Minimálne ročné nájomné: 1 774,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6.11.2017 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo
súťaž zrušiť. Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.
poprad.sk Bližšie informácie: rene.soltes@msupoprad.sk, Ing. René Šoltés, tel.
052/7721405, 0910890265,					
PP-108

PP-109

25. 10. 2017

Strana 10

Deti lanárili na hokej zábavnou formou

Slovenský zväz ľadového
hokeja sa snaží prilákať deti
nielen k hokeju, či korčuľovaniu, ale hlavne k pohybu a zdravému životnému
štýlu aj pomocou projektu
Deti na hokej. Druhý ročník
štyridsiatky podujatí v rôznych kútoch Slovenska zavítal minulý týždeň vo štvrtok
opäť aj do Popradu.
Cieľom projektu Deti na
hokej je zoznámiť tých najmenších s hokejom a ich rodičov s hokejovým prostredím.

V neposlednom rade má za
úlohu pomôcť hokejovým
klubom v materiálnom vyba-

vení, či zvýšiť členskú základňu v najmladších kategóriách.
V Poprade sa na ľadovej plo-

che zimného štadióna zišla
stovka malých korčuliarov.
„Pre nás je hlavným motívom
to, aby sa deti vrátili k hokeju
a športu, ale ak im neprinesieme radosť, tak sa k pohybu
nebudú hrnúť,“ uviedla manažérka projektu Diana Kosová.
Deti si okrem skvelých zážitkov odniesli, malé darčeky
a pozdravil ich aj oficiálny
maskot slovenského hokeja
Goooly. Ku školákom sa v Poprade pripojili aj škôlkari z MŠ
na Podtatranskej ulici, ktorí

nechceli vynechať svoj pravidelný korčuliarsky výcvik.
Toto
hokejovo-zábavné
predpoludnie viedli skúsení
mládežnícki tréneri z Popradu, ktorí pozorným okom
sledovali tie najväčšie talenty. „Zámerom je rozšíriť našu
hráčsku základňu a sami sme
zvedaví, či to deti bavilo a či
sa prídu následne pozrieť
aj na naše ďalšie tréningy
v predprípravkách,“ dodal
šéftréner mládeže HK ŠKP
Poprad Ján Šimko.
(mav)

Cez Inter idú do štvrťfinále, Skalici gól nedali Čierny víkend popradských kamzíkov

Popradskí futbalisti odohrali
minulý týždeň
v utorok zápas
5. kola Slovnaft
Cup-u doma proti Interu
Bratislava a jediným gólom
sa predrali už do štvrťfinále.
V rámci II. ligy narazili opäť
v NTC v sobotu v súboji štvrtého s tretím doma na Skalicu, s ktorou remizovali 0:0.
„Bol to zbytočne nervózny
zápas, ale medzi Popradom
a Skalicou to tak býva. Škoda,
že sme nedokázali skórovať.
Berieme aj bod, ale chceli sme
vyhrať,“ komentoval druholi-

gový zápas so Skalicou tréner
FK Poprad Jaroslav Belejčák.
Výsledky: 5. kolo SP v utorok 17. októbra FK Poprad FK Inter Bratislava 1:0 (1:0),
gól Popradu: 20. Denis Jančo,

Tabuľka II. ligy

13. kolo II. ligy v sobotu 21.
októbra FK Poprad - MFK
Skalica 0:0 (0:0). Program:
14. kolo II. ligy v sobotu 28.
októbra o 14. hod. FC ŠTK
1914 Šamorín - FK Poprad.

Z kuchyne FK Poprad

Z

V

R

P

S

B

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

10
9
8
7
7
7
5
5
5
5
3
4
4
4
3
1

1
1
2
3
2
1
3
3
3
1
5
2
1
1
2
3

2
3
3
3
4
5
5
5
5
7
5
7
8
8
8
9

24:9
34:17
17:9
25:9
19:17
27:17
22:17
19:17
17:24
22:21
20:16
23:43
10:21
11:28
16:19
12:34

31
28
26
24
23
22
18
18
18
16
14
14
13
13
11
6

Juniori: v nedeľu 22. októbra
Pušovce - Poprad B 1:7.
Ženy: v sobotu 21. októbra
Lokomotíva KE - Poprad 3:0.
St. dorast U19: v sobotu 21.
októbra Poprad - Snina 9:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 21.
októbra Poprad - Snina 5:0.
Dorast U16: v sobotu 21. októbra Dravce - Poprad B 1:21.
St. žiaci U15: v sobotu 21.

októbra Poprad - Trebišov 4:0.
St. žiaci U14: v sobotu 21. októbra Poprad - Trebišov 5:1.
Ml. žiaci U13: v sobotu 21.
októbra Trebišov - Poprad 0:5.
Ml. žiaci U12: v sobotu 21.
októbra Trebišov - Poprad
3:16.
Žiačky U15: v nedeľu 22. októbra Humenné - Poprad 0:3.
(ppv)

BAM Poprad

šom v Košiciach proti Good
Angels.
Výsledok: 5. kolo extraligy žien v sobotu 21. októbra
BKM Junior UKF Nitra BAM Poprad 63:79 (29:51),
najviac bodov BAMP: Zuza-

na Ivančáková a Lucia Hadačová - 19.
Program: 6. kolo extraligy žien v nedeľu 29. októbra
o 13. hod. Good Angels Košice - BAM Poprad.

Tabuľka Extraligy žien

Kadetky: v sobotu 21. októbra Trnava B - Poprad
23:89 a v nedeľu 22. októbra
Trnava A - Poprad 49:63.
Žiačky: v sobotu 21. októbra
YAY Košice - Poprad 56:22
a 37:24.
St. mini žiačky: v sobotu
21. októbra Poprad - Čaňa
58:8 a 64:14.
(mav)

1. Lokomotíva KE
2. Sereď
3. Skalica
4. FK Poprad
5. Sp. N. Ves
6. Žilina B
7. L. Mikuláš
8. Bardejov
9. Zvolen
10. Inter BA
11. Pohronie
12. Komárno
13. Trebišov
13. N. Mesto n. V.
14. Šamorín
15. Podbrezová B

Popradské basketbalistky si po
domácom víťazstve nad Slovanom urobili chuť
aj v Nitre, ktorú cez víkend
porazili 79:63. Darilo sa aj
kadetkám a starším mini
žiačkám.
Okrem tretej štvrtiny sobotňajšieho zápasu v Nitre,
ktorú prehrali zverenkyne
Milana Černického 9:22,
mali Popradčanky hru pod
kontrolou. Najbližšie ich
čaká súboj Dávida s Goliá-

Z

V

P

B

1. GA Košice

5

5

0

10

2. Ružomberok

5

3

2

8

3. B. Bystrica

5

2

3

7

4. Šamorín

5

2

3

7

5. Piešťany

3

3

0

6

6. BAM Poprad

4

2

2

6

7. Slovan BA

5

1

4

6

8. Nitra

4

0

4

4

Z kuchyne BAM Poprad

Popradskí hokejisti majú za sebou ďalší nahustený program.
V
Tipsport
Lige
odohrali
tri zápasy za štyri dni. Po
domácom víťazstve nad
slovenskou
dvadsiatkou
nasledovali trpké prehry
v Nových Zámkoch i doma
so Zvolenom.
„Okrem gólu a tlaku v tretej tretine sme hrali veľmi
zle. Zlomovým momentom
boli dve nevyužité presilovky
o dvoch hráčov,“ vyhlásil po
prehre so Zvolenom tréner
HK Poprad Marcel Ozimák.
Výsledky: vložený zápas
13. kola vo štvrtok 19. októbra
HK Poprad - HK Orange 20
5:2 (1:0, 1:2, 3:0), góly Popradu: 12. Dávid Bondra (M.
Jáchym, L. Olejník), 40. Lukáš
Vartovník (P. Lichanec, Š. Fabian), 42. Matúš Paločko (P.
Lichanec, J. McDowell), 54.
Peter König (S. Mlynarovič, P.
Svitana), 55. Radomír Heizer
(J. Majdan, L. Vartovník), 13.
kolo v piatok 20. októbra HC
Nové Zámky - HK Poprad
5:0 (1:0, 2:0, 2:0), 14. kolo v
nedeľu 22. októbra HK Poprad - HKM Zvolen 1:4 (1:1,
0:1, 0:2), gól Popradu: 20.
Andreas Štrauch (P. König, S.
Mlynarovič).

Program: 15. kolo v piatok 27. októbra o 18. hod.
HC 07 Orin Detva - HK Poprad, 16. kolo v nedeľu 29.
októbra o 17. hod. HK Poprad - MHK 32 L. Mikuláš.

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre B

1. Trenčín

15 11 3

0

1

50:18 3 9

2. Košice

15 10 0

1

4

42:33 3 1

3. B. Bystrica

15 9

0

3

3

59:39 3 0

4. Zvolen

15 7

2

2

4

47:40 2 7

5. HK Poprad 16 6

4

1

5

44:40 27

6. N. Zámky

16 6

2

0

8

44:45 2 2

7. Nitra

15 5

2

2

6

56:52 21

8. L. Mikuláš

15 5

1

2

7

36:39 19

9. Žilina

15 5

0

2

8

42:48 17

10. Detva

15 0

0

1

14 18:61

11. SR 20

12 3

1

1

7

1

28:51 12

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v stredu 18. októbra
Poprad - Zvolen 4:1, v piatok
20. októbra Poprad - B. Bystrica 2:4.
Dorast: v sobotu 21. októbra
Poprad - Púchov 3:1, v nedeľu
22. októbra Poprad - Trenčín
2:0.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 21.
októbra Trebišov - Poprad 2:11.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 21.
októbra Trebišov - Poprad 5:5.
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 21.
októbra Poprad - Trebišov 6:1.
Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu 21.
októbra Poprad - Trebišov 22:2.
(mav)
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Výlet pre seniorov
celodenný relax v aquaparku AquaCity Poprad

VSTUPENKA AQUA PACKET ZAHŔŇA
3 VONKAJŠIE TERMÁLNE BAZÉNY S TEPLOTOU VODY 30°C AŽ 38°C
3 BAZÉNY MAYSKÁ PYRAMÍDA
2 KRYTÉ TERMÁLNE BAZÉNY BLUE DIAMOND S NÁPOJOVÝMI BARMI
2 KRYTÉ
(POČAS LETA)
PLAVECKÝ 50M
RELAXAČNÉ BAZÉNY BLUE SAPPHIRE S CHROMOTERAPIOU (LIEČBA SVETLOM)
DETSKÝ BAZÉN TREASURE ISLAND - OSTROV POKLADOV
VEČERNÁ
BAZÉN, PARNÁ SAUNA
360 VODNÝCH ATRAKCIÍ, VÍRIVIEK A PERLIČIEK
CELOROČNÉ TOBOGANY
3D LASER SHOW

AP AQ U A
CKET

CELODENNÝ
VS

TUP

6,50 €

AKCIA PLATÍ PRE SKUPINY MINIMÁLNE 10 SENIOROV VO VEKU NAD 55 ROKOV. VYUŽITE BEZPLATNÚ
ŽELEZNIČNÚ DOPRAVU A RELAXUJTE V AQUACITY POPRAD LEN ZA 6,50 EUR NA OSOBU.
AQUAPARK POPRAD

ŠPORTOVÁ 1397/1

VIAC INFORMÁCIÍ
058 01 POPRAD
TEL.: +421 52 78 51 111

INFO@AQUACITY.SK

WWW.AQUACITY.SK
PP-103
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MÔŽETE
SA NA NÁS
SPOĽAHNÚŤ
OBČIANSKI KANDIDÁTI
NA POSLANCOV VÚC

4

MARIÁN
BARILLA

62 ANNA
SCHLOSSEROVÁ

57

ŠTEFAN
PČOLA

Objednávateľ: Ing. Marián Barilla,
Šrobárova 2664/24, Poprad
Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny
občanov, Podtatranská 149/7, Poprad
IČO: 00619515

PP-92

Nebuďte rukojemníkom psoriázy

Svetový deň psoriázy si celý svet
pripomína 29. októbra. Je to chronické zápalové ochorenie celého
organizmu, ktorým trpí približne
125 miliónov ľudí na svete. Dnes
už ide o známu chorobu, s ktorou
bojujú aj desaťtisíce Slovákov. Toto
imunitné mediované ochorenie
sprevádza vznik psoriatických ložísk na koži, ktoré môžu svrbieť
alebo sa z nich odlupuje koža, a
môže postihnúť aj nechty.
Psoriáza nechtov môže byť príznakom nekontrolovaného zápalu
a ťažších foriem psoriázy. Problémy
s nechtami sa môžu vyskytnúť až u
80-90 percent psoriatických pacientov. Kvôli tomu často skrývajú ruky a
hanbia sa za svoje ochorenie. Tohto

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

roku sa Svetový deň psoriázy zameriava najmä na liečenie tohto ochorenia na nechtoch.
Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy sa bude v piatok 27. októbra
2017 konať Deň otvorených dverí
(DOD) v 9 centrách pre biologickú
liečbu psoriázy a v 9 dermatovenerologických ambulanciách. Odborníci všetkých záujemcov vyšetria,
diagnostikujú a budú hľadať ďalšie
spôsoby liečby. Nie je potrebný žiadny výmenný lístok od všeobecného lekára - stačí sa zaregistrovať na
www.derma.sk.
V Poprade bude DOD v dermatovenerologickej ambulancii MUDr.
Márie Radačovskej v Nemocnici Poprad.		
(ppb)

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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Obchodné centrum Forum oslávilo cez víkend druhé narodeniny. Pri tejto príležitosti pripravilo viaceré podujatia a prekvapenia pre svojich návštevníkov.
V sobotu dopoludnia prilákal zákazníkov svojimi melodickým detskými pesničkami Miro Jaroš (na foto), popoludní vystupovali Eva Máziková a Kristína.
Okrem kultúrneho programu boli pripravené aj zaujímavé sprievodné akcie.
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