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Poslanci sa zaoberali aj cenami nehnuteľností v meste
Októbrové
zasadanie
Mestského zastupiteľstva
v Poprade minulú stredu
konštruktívne prerokovalo
rozsiahly program (o viacerých bodoch informujeme na 2. a 3. strane). Väčšiu diskusiu vyvolali ceny
za predaj pozemkov vo
vlastníctve mesta Poprad v
dvoch návrhoch na vyhlásenie obchodných verejných
súťaží na Novej ul. a Dlhých
honoch.
Poslankyňa Beáta Sichrovská navrhla v prípade parciel na Novej ul. minimálnu
cenu 55 eur/m2 a poslanec Milan Baran v prípade pozemkov
v blízkosti OC Max na Dlhých
honoch 65 eur/m2, čo MsZ
schválilo.
„Keď mesto chcelo odkúpiť pozemky pre nájomné byty od Slovenského pozemkového fondu,
cena bola 55 eur/m2. Nevidím
teda dôvod, keďže ako poslanci
máme čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie nakladať s majetkom mesta, aby mesto predávalo
lacnejšie ako kupuje. Preto mi príde úplne prirodzené a logické, že
pod takúto cenu nemôžeme ísť,“
uviedla B. Sichrovská. Podporila tým aj vyjadrenie primátora
Popradu Jozefa Švagerka, aby

mesto pristúpilo k spracovaniu
nových zásad pre stanovanie
cien pri predaji nehnuteľností vo
vlastníctve mesta Poprad, ktoré
budú pre mesto efektívne.
Iveta Borňáková, poverená vedením odboru správy majetku
MsÚ v Poprade, zhrnula: „Mesto
pri tvorbe cien, ktoré predkladáme zastupiteľstvu pri predaji
nehnuteľností, doposiaľ vychádzalo vždy zo znaleckých posudkov vypracovaných podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR o určovaní všeobecnej hodnoty
nehnuteľností. Takto to ukladá aj
Zákon o majetku obcí. Kedysi, do
roku 2011 malo mesto stanovenú
minimálnu cenu za predaj po-

zemkov v intraviláne mesta na 35
eur/m2. Odkedy je však stanovená
znaleckými posudkami, bola táto
minimálna cena zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta Poprad
vypustená. Chceli by sme predsa
len znovu doplniť do týchto zásad stratégiu tvorby cien, nakoľko
znalecké posudky sa v poslednej
dobe od seba značne líšia.“ Mesto
chce stratégiu správne nastaviť,
preto sa obrátilo o informácie a
pomoc na Slovenský pozemkový
fond (SPF). Existuje aj cenová
mapa nehnuteľností SR, ktorú
vytvára Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, ale
táto ešte neobsahuje dostatok
údajov cien nehnuteľností pre

Poprad. I. Borňáková uviedla,
že mesto Poprad však disponuje materiálom, ktorý bol v
90-tych rokoch podkladom
pre vytvorenie cenových máp
nehnuteľností, ktoré poznala
predchádzajúca, už zrušená,
vyhláška o oceňovaní nehnuteľností. Tento materiál rozdeľoval mesto na určité obvody
z urbanistických hľadísk a
samospráva sa rozhodla použiť ho na zonáciu pre stanovenie minimálnych cien.
Charakterizovala: „Na ňu si
dáme vypracovať znalcom
ocenenie jednotlivých obvodov. Prvým podkladom bude teda
vždy znalecký posudok, druhým
akoby naša vlastná cenová mapa
nehnuteľností, ďalším cenová
mapa cien za prevody realizované v minulých rokoch a štvrtým
verifikácia znaleckého posudku,
z čoho vzíde východisková cena.“
MsZ vzalo tiež na vedomie
správu z preskúmania Územného plánu sídelného útvaru
mesta Poprad. Predseda Rady
pre priestorové plánovanie
mesta Poprad Martin Baloga
konštatoval, že prišlo 293 pripomienok. Veľké množstvo
občanov žiadalo, aby sa nezahusťovali sídliská.
(Pokračovanie na str. 3)

Vianočná výzdoba bude tohto roku zase bohatšia
Vianočná výzdoba mesta bude tohto roku
opäť bohatšia. Rozhodli o tom poslanci na
októbrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade minulú stredu.
S veľmi dobrým ohlasom sa stretli svetelné hviezdy v parčíku pri budove Reduty, ktoré mestu vlani poskytol dodávateľ
vianočnej výzdoby bezplatne. Poslanci
„odklepli“ zakúpenie tejto hviezdnej kompozície za 8 500 eur. Na zakúpenie nových
prvkov vianočnej výzdoby schválili 11 500
eur. Pôjdu hlavne na rozšírenie výzdoby
i na pešiu zónu Mnoheľovej ulice a tiež
na výmenu a doplnenie svetelných reťazí
na Námestí sv. Egídia.
Primátor Popradu Jozef

Švagerko dodal: „Mnoheľova ulica je prirodzený koridor pre ľudí prichádzajúcich z
vlakov a autobusov do centra mesta, preto si
skvalitnenie výzdoby zaslúži. Na budúci rok
uvažujeme i o posunutí výzdoby k Podtatranskému múzeu, ktoré má byť už po rekonštrukcii a k OC Forum.“ Samospráva chce
zlepšiť vianočnú výzdobu aj v mestských
častiach, aby mohli takisto sviatočnejšie
precítiť atmosféru Vianoc.
Ako doplnila Iveta Borňáková, poverená vedením odboru správy majetku MsÚ,
mesto ročne vynakladá na vianočné osvetlenie približne 40 tisíc eur, v čom sú i náklady na montáž, demontáž a opravy. Ako každoročne, aj tohto roku sa vianočná výzdoba
rozsvieti na Mikuláša.

Poslanec Ondrej Kavka v tejto súvislosti
informoval: „Na stretnutí zástupcov prevádzok a obchodov v centre mesta „padla“
požiadavka, či by mesto nemohlo predĺžiť
svietenie vianočnej výzdoby na námestí aspoň do konca januára. Doteraz žiarila len
do 6. januára. Otvorením nového veľkého
obchodného centra prichádza na námestie
viac ľudí a bolo by pekné, keby bolo dlhšie
vysvietené.“ Približne tretina podnikateľov
z námestia kvôli nárastu zákazníkov už prispôsobila svoje otváracie doby do 19. hod.,
v piatok a sobotu majú niektorí otvorené až
do 20. hod. Primátor Popradu povedal, že
mesto bude rokovať o možnom predĺžení
svietenia vianočnej výzdoby, ale bude prihliadať na finančné náklady.
(mar)
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Stručne

ZAJTRA 5. novembra o 19.
hod. sa bude v Kinoklube Film
Europe, ktorý pôsobí v Tatranskej galérii v Poprade premietať film s názvom Taxi.

•

RODINY s deťmi môžu
prísť stráviť nedeľné popoludnie do Tatranskej galérie
v Poprade. 8. novembra od 14.
do 16. hod. sa tam budú konať
nedeľné tvorivé dielne.

•

V PODTATRANSKEJ knižnici na sídlisku Západ v Poprade
bude v piatok 6. novembra o 17.
hod. sprístupnená výstava fotoklubu I Love Photography n.o.
s názvom ILP - Foto 9.

•

DNES 4. novembra uvedú
v Základnej škole vo Veľkej
do prevádzky výdajný automat
prírodných ovocných štiav.

•

OBČANIA, ktorí majú záujem darovať krv tak môžu
urobiť aj na výjazdových odberoch krvi Národnej transfúznej služby Poprade. V utorok
10. novembra od 8. do 11. hod.
v Súkromnej strednej odbornej škole vo Veľkej a vo štvrtok
12. novembra tiež od 8. do 11.
hod. v Strednej zdravotníckej
škole v Poprade.

•

PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude 10. novembra
od 7. do 13.30 hod. v Spišskej
Sobote na Prešovskej ul. v úseku od č.d. 1 po 27, párne č. v
úseku od č.d. 30 po 52, Ulica
Velická č.d. 3520, 55, 4002,
4822, 4110, 1A, Ulica Gerlachovská celá, Ulica Slobody v
úseku od č.d. 2 po 22 a Vagonárska ul. v úseku od č.d. 33
po 47, 2385, ČOM 546308.

•

V PODTATRANSKOM
osvetovom stredisku, ktoré
sídli na Sobotskom námestí
v Spišskej Sobote je od včera
3. novembra do 30. novembra
inštalovaná fotografií z celosvetovej fotografickej súťaže
z Nowého Targu Krajobraz
gorski.

Bezplatná mediačná poradňa pre Popradčanov

Mesto Poprad a mediátori Mediačného centra Poprad zapísaní
v zozname mediátorov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti
SR podpísali v októbri 2015 Memorandum o spolupráci. V súlade s textom memoranda sa obe
strany dohodli na zriadení mediačnej poradne, v ktorej budú
mediátori k dispozícii obyvateľom mesta Poprad každý prvý
štvrtok v mesiaci, vždy v čase
od 14. do 16. hod. v priestoroch
MsÚ v Poprade. Prvá mediačná
poradňa bude otvorená už 5. novembra 2015.
„Cieľom našej vzájomnej spolupráce je zabezpečiť lepší prístup k
spravodlivosti prostredníctvom alternatívnej možnosti riešenia sporov, t. j. formou mediácie a zabezpečiť efektívnejšiu vymožiteľnosť
práva pre obyvateľov mesta Po-

prad. Mediátori pomôžu sporiacim
sa stranám reflektovať súčasný stav
a poukázať na právne následky ich
rozhodnutí. Mediácia nie je zameraná na minulosť, ale pomáha
riešiť súčasný stav so zameraním
na zachovanie budúcich dobrých
vzťahov. Naši mediátori sa budú
spolu s mestom Poprad ako otvorenou a zodpovednou samosprávou
zároveň snažiť zabezpečovať primárnu prevenciu v oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí
realizovaním prevenčných programov školskej a rovesníckej mediácie,“ uviedla Dagmar Tragalová,
riaditeľka Mediačného centra
Poprad. Zo vzájomnej spolupráce
samosprávy a mediátorov by mali
profitovať v prvom rade samotní
obyvatelia mesta. „Na mediácii je
dôležité, že dokáže súperenie zme-

niť na spoluprácu, že dokáže zlepšiť
komunikáciu medzi oboma stranami a zlepšiť vzájomné vzťahy. Aj
preto verím, že tak ako sa osvedčila
bezplatná právna poradňa, ktorú
zabezpečujú mestskí právnici pre
Popradčanov každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14. do 16.
hod., tak si svojich klientov nájde
aj bezplatná mediačná poradňa,“
uviedol primátor Popradu Jozef
Švagerko.
Mediáciou je možné riešiť susedské spory, konflikty občanov so
susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami či obecným
úradom, rodinnoprávne spory,
obchodné záväzkové spory, environmentálne konflikty, spory
vzniknuté z pracovnoprávnych
vzťahov, spory vzniknuté v školskom prostredí. Podrobnejšie na
www.poprad.sk.
(mag)

Dobrovoľná zbierka pre psí útulok

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psy v Poprade schválilo mestské
zastupiteľstvo na zasadaní minulý týždeň. Prednosta
MsÚ Róbert Bujalka vysvetlil: „Zbierka rieši situáciu,
keď chce niekto prispieť na psí útulok malou sumou.
Číslo účtu je zverejnené na webovej stránke mesta. Peniaze poslúžia na poskytovanie kvalitnejšieho krmiva,
starostlivosti aj na prípadné opravy. Vyzbierané fi-

nančné prostriedky nebudú použité na úhradu mzdových nákladov.“ Dobrodinci môžu útulku darovať
tiež deky alebo krmivo pre psy.
Od 1. septembra 2015, kedy mesto prevzalo prevádzkovanie mestského útulku pre psy pod svoju
správu, už zrealizovalo viacero vylepšení a úprav v
kotercoch, v kancelárskej miestnosti, deratizáciu atď.
Ešte tohto roku plánuje vymaľovanie kotercov. K ďalším skvalitneniam dôjde v budúcom roku.
(mar)

Polícia po dvoch rokoch násilníka odhalila

Zo znásilnenia spred dvoch rokov obvinila polícia 25-ročného muža z Popradu - Matejoviec.
Koncom júna 2013 prechádzala približne o pol
druhej v noci podchodom pod železničnou traťou
v Poprade mladá žena. Za podchodom ju obvinený napadol. Napriek tomu, že sa bránila, znásilnil
ju. Poškodenej spôsobil pomliaždenie hlavy, tváre,
krku, zápästia, driekovej chrbtice a zlomeninu nosových kostí s dobou liečenia 21 dní.
Popradskí kriminalisti na prípade pracovali dva
roky. Na mieste činu pri zaisťovaní stôp získali
dostatočný dôkazový materiál na obvinenie násilní-

ka. DNA zaistenej spermy bola vložený do národnej
DNA databázy. Zhodný profil v tom čase zistený nebol.
Tohto roku popradskí policajti objasnili krádež
stredových portálov na vagóny v jednej z popradských firiem. Medzi piatimi páchateľmi bol aj spomínaný 25 ročný muž z Matejoviec. Pri vyšetrovaní krádeže mu zobrali i vzorku DNA a následne sa
zistilo, že je zhodný s profilom stopy zaistenej pri
vyšetrovaní znásilnenia spred dvoch rokov.
Popradskí kriminalisti uplynulý týždeň podozrivého zadržali. V prípade dokázania viny mu hrozí trest
odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
(krp)

•

NA Slovensku dovolenkovalo v júli a v auguste cez 979
tisíc ľudí. Počet turistov počas
spomínaných dvoch mesiacov
sa medziročne zvýšil o takmer
pätinu. Najväčší podiel na
tom majú obyvatelia SR, keďže až 549 tisíc Slovákov si cez
prázdniny vybralo na oddych
Slovensko.
(ppš)
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Poslanci sa zaoberali aj cenami nehnuteľností v meste

(Dokončenie zo str. 1)

Poslanec Milan Baran podčiarkol dôležitosť digitalizácie ÚPN SÚ, generel zelene a takisto generel
dopravy, ktorú pokladá za Achilovu pätu mesta.
Medzi body programu patril tiež rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu mesta
Poprad za 1. polrok 2015. Vedúca ekonomického odboru MsÚ Jitka Púčiková zhrnula, že k 30. júnu 2015
zostal rozpočet vyrovnaný v celkovej výške 35,3 mil.
eur. Pôvodne bola výška 34,7 mil. eur. V priebehu
prvého polroka však bolo uskutočnených 22 úprav rozpočtových opatrení a celkovo bol rozpočet zvýšený
o 618 tisíc eur. Príjmy mesta v 1. polroku boli dosiahnuté na viac ako 49 perc., čerpanie výdavkov bolo na
takmer 40 perc. rozpočtu. „Môžeme konštatovať, že
výsledok rozpočtového hospodárenia za prvý polrok po
úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov predstavuje prebytok vo výške 3,2 mil. eur,“ zhrnula J. Púčiková. Primátor doplnil údaje už aj o plnenie príjmov
za tri štvrťroky, ktoré dosiahlo 72,96 perc. a výdavkov
vo výške 61,41 perc. z celoročného rozpočtu.
Pri správe o zistených priestupkoch a ich riešení Mestskou políciou Poprad za tretí štvrťrok

sa viacerí poslanci pozastavili nad alkoholovými
excesmi mládeže. Zastupujúci náčelník MP Milan
Slota podotkol, že v minulých dňoch skontrovali
tri kluby a pohostinstvá, na ktoré je najviac sťažností od občanov kvôli rušeniu nočného kľudu i
neprístojnému správaniu sa podguráženej mládeže: „Skontrolovali sme 39 osôb a zistili sme požitie
alkoholu u 12 mladistvých.“
V interpeláciách vystúpilo päť poslancov. Z rokovania poslanci stiahli návrh VZN o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad, VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad,
návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Poprad na základe vyhlásenej obchodnej verejnej
súťaže - novovytvoreného pozemku v k.ú. Poprad
a návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad
- budovy telocvične a priľahlých pozemkov na Ul.
Francisciho v Poprade.
Všetky prijaté uznesenia budú uverejnené na
www.poprad.sk.			 (mar)

Mesto chce zachovať cenovú
dostupnosť sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych
služieb na roku 2015-2020 patril medzi dôležité dokumenty,
ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom októbrovom rokovaní. Mesto ho vypracovalo na základe Národných
priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020, ktoré
vyhlásilo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Sú štyri - zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade
s potrebami cieľových skupín a
komunít, podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z
inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť, podpo-

riť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce
v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby a zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Predkladateľ, viceprimátor Pavol Gašper ozrejmil: „Z národných priorít vyplynuli základné
ciele pre naše mesto - mali by sme
sa zaoberať zriadením stacionára
pre vekovo mladšie skupiny, zriadiť denné centrum pre seniorov
na sídlisku Juh, zriadiť nízkoprahové denné centrum pre osoby
v nepriaznivej sociálnej situácii
a osoby bez prístrešia, čo sa týka

predovšetkým Matejoviec. Tiež
potrebujeme zintenzívniť sociálnu
prácu v teréne pre marginalizované rómske skupiny a v neposlednom rade všeobecne rozšíriť kapacity sociálnych služieb v meste,
čo prirodzene súvisí so starnutím
obyvateľstva. Jedna z najvážnejších výziev bude zachovať v meste cenovú dostupnosť sociálnych
služieb.“
P. Gašper pokladá komunitný
plán sociálnych služieb za jeden
z troch najdôležitejších plánovacích dokumentov mesta - spolu
s Územným plánom sídelného
útvaru mesta Poprad a Programom rozvoja mesta.
(mar)

Dobre nastaviť systém starostlivosti o cintoríny

Novým konateľom (štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti) Pohrebno-cintorínskych
služieb Poprad sa od 1. novembra 2015 stal František Švirloch (na foto vľavo). Jednohlasne ho na
tento post schválili poslanci na októbrovom zasadaní MsZ po tom, čo sa oboznámili s výsledkami
výberového konania, do ktorého sa prihlásilo deväť uchádzačov.
F. Švirloch okrem iného povedal: „Želám si, aby
úroveň poskytovania pohrebno-cintorínskych služieb
trvalo stúpala.“ Primátor J. Švagerko dodal: „Verím,
že nový konateľ sa postará, aby naše cintoríny, nielen
vo Veľkej, ale aj v iných mestských častiach, vyzerali dôstojnejšie. V prvom rade treba zlepšiť poriadok,
ochranu, ozvučenie domov smútku, rozšíriť kapacitu
vo Veľkej, chceli by sme sa pustiť do chodníkov a aj
Matejovce by tiež chceli rozšíriť cintorín.“ Popradský
primátor chce dobre nastaviť systém starostlivosti o
cintoríny, čím reagoval aj na list pobúrenej občianky,

•

EURÓPSKY parlament v utorok minulý týždeň schválil zákaz
roamingových poplatkov v EÚ od
júna 2017. Poslanci tiež v konečnom hlasovaní o texte takzvaného
telekomunikačného balíka prijali
jasné legislatívne pravidlá týkajúce sa práva na prístup k internetu
a k jeho obsahu.
PRAVIDELNÁ jesenná technická údržba lanoviek v Tatranskej Lomnici bude prebiehať od
9. do 13. novembra a od 18. novembra do 4. decembra. Na Štrbskom Plese sa lanovky opravujú
od 2. do 13. novembra a od 18.
do 20. novembra. Pozemná lanová dráha Starý Smokovec - Hrebienok bude v technickej údržbe
do 6. novembra a od 9. do 11.
novembra.
ZDRUŽENIE
Euroregión
Tatry so sídlom v Kežmarku organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum. Uskutoční sa dnes
4. novembra v Spišskej Novej
Vsi. Záštitu nad fórom prevzalo
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky vo Varšave.
Fórum prispieva k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom.
PRVÉ cestovateľské stretnutie v art café Groteska v ďalšej
sezóne sa uskutoční v stredu 4.
novembra o 19. hod. Martin Murár, profesionálny inštruktor horolezectva a skialpinizmu bude
hovoriť o tajomných výškach a
hĺbkach Mexika.
NOVINKOU
tohtoročnej
jesene v hotelovom spa Grand
hotela Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese je využívanie olejov a kozmetiky vyrobenej z tatranských bylín a plodov tatranskej
prírody.
V MÚZEU tatranskej kinematografie a fotografie vo vile Alica
v Starom Smokovci bude počas
novembra inštalovaná výstava
poštových známok, ktoré rozprávajú príbeh Tatier po celom svete
s názvom Tatry ako motív poštovej známky.
HOCI sú od nedele 1. novembra turistického chodníky
vo Vysokých Tatrách pre turistov
uzavreté, osem bezbariérových
chodníkov ostane počas zimnej
sezóny otvorených. Turistom so
zníženou schopnosťou pohybu
budú prístupné iba dovtedy, kým
nenapadne sneh. Celková dĺžka
bezbariérových chodníkov na
území TANAPu a Pieninského
národného parku je viac ako 31
kilometrov.
(ppš)

•

•

•
•
•
•

ktorá poukázala na množstvo popadaného lístia a
plné kontajnery týždeň pred Dušičkami. Kvôli zvýšenému pohybu ľudí nebolo vhodné púšťať mechanizmy počas víkendu. Kontajnery boli vyvezené ešte
v piatok a hneď v pondelok. Hrabanie lístia zabezpečili nielen PCS, ale prišli aj členovia Klubu Veličanov
a žiaci z miestnej základnej školy.
(mar)
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V utorok minulý týždeň Základná škola s materskou školou v Matejovciach pripravila slávnostnú akadémiu pri príležitosti Európskeho
dňa rodiny. Cieľom bolo podporiť spoluprácu rodiny a školy. V úvodnom príhovore riaditeľ školy Peter Husár vyzdvihol význam rodiny v súčasnosti. Deti potešili zaujímavými vystúpeniami svojich rodičov, ktorí sa v hojnom počte prišli na ne pozrieť.
FOTO - Silvia Šifrová

Po meste sa prechádzali strašidlá

Materská škola na Okružnej ulici v Poprade sa tradične každý rok pripája k
Svetovému dňu zdravej výživy. V stredu 21. októbra zorganizovala viacero
aktivít zameraných na túto tému. Už od samého rána deti pripravovali pod
vedením pani učiteliek rôzne ovocné a zeleninové dobroty. Deťom sa vydaril dezert z piškót a banánov, ovocné lodičky - ražniči, zdravé šaláty, ovocné
a zeleninové misy bohaté na vitamíny. Pri zhotovovaní rôznych postavičiek
z ovocia a zeleniny prejavili bohatú fantáziu všetci, dokonca aj rodičia.
Celá škôlka sa v tento deň preniesla do Vitamínkového údolia. Zdobili ho
pekné detské práce z výtvarnej a pracovnej výchovy. Deti si pozorne vypočuli poučnú rozprávku „Čudná torta“, potom vystúpili jednotlivé triedy so
zaujímavým programom. (har)
FOTO - z archívu MŠ Okružná

Popradský mládežnícky parlament zorganizoval v sobotu
podvečer zaujímavé podujatie, ktoré malo v našom meste premiéru. Halloweensky
pochod prilákal na námestie
množstvo masiek od výmyslu
sveta a strašidelná atmosféra
sa dala krájať.
„Mladých ľudí láka akákoľvek akcia. Vôbec som nečakala
takú účasť detí a tiež dospelých. Tento nápad vznikol iba
pred dvoma týždňami a preto
nás teší, že to takto dopadlo,“
povedala Kristína Mlynárová
z Popradského mládežníckeho parlamentu.
Masky medzi sebou súťažili pred porotou o najoriginálnejšie
stvárnenie. Vecné ceny získali tri dievčatá a traja chlapci. Absolútnou víťazkou sa stala Dominika Bednárová (na foto vľavo)
v podobe slamenej vdovy. „Príprava mi trvala dve hodiny a som
rada, že sa to vyplatilo. Som fanúšikom Halloweenu, páči sa mi
takáto atmosféra,“ uviedla.				 (mav)

Jedinečný
dvojkoncert

Vymazali pokuty

Všetky regionálne knižnice
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
sa 27. októbra zapojili do Dňa
Prešovského kraja avizovaným
bezplatným zápisom nových čitateľov a odpustením pokút za oneskorené vrátenie vypožičaných
kníh a iných dokumentov.
Sedem knižníc v Prešove, Poprade, Bardejove, Starej Ľubovni, Humennom, vo Svidníku a Vranove
nad Topľou v tento deň navštívilo
2 004 čitateľov. Knižnice spolu pripravili 23 podujatí - informačné
výchovy pre žiakov, besedy o knihách regionálnych autorov, predstavenie aktivít mladých Rómov,
burzy kníh a ďalšie.
Počas Dňa PSK sa do knižníc
zapísalo až 448 nových čitateľov,
z toho polovica priamo v krajskom meste. Celkovo knižnice
počas tohto dňa odpustili sankcie
vo výške takmer 600 eur. Najvyššia odpustená pokuta dosiahla
sumu 22,40 eur.
(vef)

Podtatranské osvetové stredisko zrealizovalo v polovici októbra
projekt - umelecký plenér Dotyky s umením akademického sochára
Tibora Bartfaya. Zúčastnili sa na ňom študentky 4. ročníka Strednej
umeleckej školy v Kežmarku a pod vedením lektorky, akademickej
maliarky Evy Končekovej sa zdokonaľovali v technikách kresby pastelom, akrylovými farbami, kombinovanými technikami a v obľúbenej majstrovej technike koláže a kolorovanej koláže. Témou bola
krajina - historické dominanty Sp. Soboty.
Projekt bol realizovaný aj s finančným príspevkom Ministerstva
kultúry SR.			
FOTO - Vladimír Vlado

Umelecká agentúra Bell
Canto uvedie v utorok 17.
novembra o 18. hod. v Kongresovej sále Grand hotela
Bellevue v Hornom Smokovci
exkluzívny dvojkoncert dvoch
vokálnych a´capella skupín s
názvom Magické hlasy. Ako
predkapela sa predstaví známa a úspešná formácia Close Harmony Friends, ktorá
v tomto roku oslavuje svoje
25. výročie. Hlavným hosťom
programu bude Cadence z Kanady, ktorá patrí medzi 5 najlepších mužských vokálnych
formácií na svete.
Vstupenky sú v cene 18 eur
v predpredaji, 20 eur v deň
koncertu. (Predpredaj: Kníhkupectvo Christiania, Nám. sv.
Egídia, 052/7722944, umelecká
agentúra Bell Canto 0903 966
327, www.ticketportal.sk. PP-112
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V Tatrách je unikátna krížová cesta

Zo Starého Smokovca vedie
niekoľko turistických trás.
Popri náučnom chodníku
vyrástla najvyššie položená
kalvária na Slovensku aj v
strednej Európe. Vo štvrtok
popoludní odhalili jej posledné štrnáste zastavenie. Vytvorenie kalvárie zastrešili Kúpele Nový Smokovec, Tatranská
galéria v Poprade, mesto Vysoké Tatry a Spišská diecéza.
Nadväzuje na niekoľkoročné
podujatie Umelci Tatrám.
Riaditeľka Tatranskej galérie
a tiež kurátorka kalvárie Anna
Ondrušeková objasnila, že na
tomto diele sa podieľali umelci
zo Slovenska aj z Poľska. Vytvorili ucelenú kalváriu, kde
každé zo 14 zastavení je osobitým umeleckým dielom. Je to
ekumenická kalvária, pretože
umelci sú rôzneho vierovy-

znania a aj bez
vyznania.
„Je
prístupná každému človeku,
ktorý príde do
hôr a chce sa
zastaviť, pouvažovať nad svojimi krížmi, nad
svojím bôľom.
Keď človek vyjde
na Peknú vyhliadku, ktorá je
miestom posledného zastavenia krížovej cesty a rozhliadne
sa, aj tá kalvária v ňom vyvolá
optimistickú náladu - opačne,
ako je to s celým utrpením človeka alebo aj Božieho syna,“
povedala A. Ondrušeková.
Jednotlivé sochy sú výpoveďami umelcov, ich pocitmi pri
zobrazení etáp krížovej cesty.
Podľa autora posledného zastavenia sochára Ivana Novot-

ného (na foto), každý máme
určitý úsek, aj kalvária bola
istý časový úsek, Ježiš sa v ňom
14-krát zastavil. My v živote takisto. Niekoľkokrát sa zastavíme. Urobíme nejakú drobnosť
a myslíme si, že toto je dôležité,
že toto je to zastavenie, ale až
ku koncu života zistíme dôležitosť svojich zastavení vo svojej
vlastnej kalvárii.
Podľa autorov je na každom
z nás, ako sa so svojou kalvá-

riou vysporiada a aký postoj
k nej zaujme. Kalvária symbolizuje nesenie vlastného kríža pochopením zmyslu utrpenia,
ale aj oslobodzujúcej nádeje,
ktoré pozemský život očisťujú a
povznášajú.
Na začiatok tejto tatranskej
krížovej cesty sa dostaneme po
prejdení niekoľkých desiatok
metrov asfaltovej cesty, vedúcej
na Hrebienok. Chodník je dlhý
približne kilometer.
(kpa)

Dva divadelné zážitky v jednom mesiaci

Pre prvákov bilingválnej sekcie Spojenej
školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade bol október akýmsi „mesiacom divadla“.
V jeho prvej polovici si v Dome kultúry v
Poprade pozreli antickú tragédiu Antigona,
ktorú im predviedli starší spolužiaci zo zoskupenia Divbilinky (na foto). Za túto inscenáciu
získali mladí ochotníci tretie miesto na celoslovenskej súťaži Zlatá tehlička.
Druhú októbrovú dekádu začali bilingvalis-

ti zájazdom do Martina. Ich program v srdci
Turca bol bohatý - navštívili Slovenskú národnú knižnicu, spolu s fundovanou sprievodkyňou z literárneho múzea si prezreli
Národný cintorín a do Slovenského komorného divadla zavítali na Hamleta. Slávne
dielo Shakespeara videli v netradičnom modernom spracovaní, ktoré im azda viac priblížilo hrdinu, ktorý už stáročia rieši dilemu:
Byť či nebyť?			
(zsu)

Po roku opäť zapálili Svetielko nádeje

Združenie Nádej na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade pomáha plniť
sny. Také celkom obyčajné, ktoré sa môžu zdať zdravým až banálne, ale pre hendikepovaných
sú veľké. Splnenie každého želania, aj toho jednoduchého,
vie priniesť obrovskú radosť.
Tak priniesla radosť obyvateľom Denného stacionára

- Domova sociálnych služieb
na Francisciho ulici módna
prehliadka. Bola vyvrcholením
benefičného koncertu Svetielko nádeje, ktorý usporiadalo
ZPMP Nádej v utorok minulý
týždeň v priestoroch popradského domu kultúry. Samozrejme, aj ďalšie vystúpenia
vítalo publikum s nadšením.
Rozprávač Jožko Jožka, brušné tanečnice Bella Arabia,
DFS Venček, TK Super a
hudobná skupina Traky sa
postarali o výbornú náladu. Pozvanie na podujatie
prijali zástupcovia okresu,
mesta, ktoré zastupoval viceprimátor Pavol Gašper i
vedúca a pracovníčky sociálneho odboru MsÚ, prišli aj viacerí poslanci Prešovského samosprávneho
kraja a zároveň mestskí
poslanci, poslanec NR SR
Peter Šuca, riaditelia rôznych zariadení sociálnych

služieb a ďalší.
Riaditeľka
DSS
Agnesa Zelená podotkla: „Vždy hľadáme niečo nové na
benefičný koncert. K
módnej prehliadke
ma inšpirovala modelka z Ameriky s
Downovým syndrómom. Obyvatelia nášho stacionára sa na to veľmi tešili. Mali sme
aj jeden svadobný pár, veď každé
dievča túži byť v bielom. Tušili sme, že sa to bude páčiť. Pred
týždňom sme mali Miss nášho
zariadenia a Mister sympatia, čo
sa tiež veľmi osvedčilo.“
Denný stacionár na Francisciho ulici funguje už 9, ZPMP
Nádej 22 rokov. Nachádzajú v
nich pomoc ľudia s mentálnym
postihnutím, z ktorých každý
má svoj neraz smutný životný
príbeh. Organizátori chceli benefičným koncertom poukázať
na to, že aj takto zdravotne po-

stihnutí ľudia sú medzi nami a
máme ich akceptovať takých, akí
sú. Zároveň sa účastníci mohli
presvedčiť, akí sú šikovní nielen
pri tanci a módnej prehliadke,
ale aj pri tvorbe zaujímavých
ručne spracovaných výrobkov.
Robia ich mladí ľudia zo združenia Nádej, ktorí navštevujú
denný stacionár. V súčasnosti
jeho služby využíva 27 klientov.
Riaditeľka dodala, že najbližšie
opäť niečo vylepšia - pripravujú odstavnú parkovaciu plochu,
ktorú potrebujú najmä kvôli bezpečnosti a zlepšeniu prístupu do
ich zariadenia.
(mar)
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Poďakovanie

Mestský úrad Poprad, odbor
sociálny vyslovuje úprimné
poďakovanie všetkým sponzorom podujatia Tretí vek sa zabáva, ktoré sa konalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
v stredu 21. októbra 2015:
Slovenské liečebné kúpele
Piešťany, Kaufland Poprad, VEOLIA energia Poprad, Ovocie
zelenina u Poliaka Poprad, Baliarne obchodu Poprad, Sintra,
Boom Snacks Slovakia, Cukrárenská výroba Dlubačová, Pekáreň Gros Kežmarok, Mäsovýroba Štefan Knižka, Nemocnica
Poprad, Brantner Poprad, Milk
- Agro, Darčekovo Poprad,
Kuchynka - Miriam Nagyová,
Správa mestských komunikácií Poprad, Fertex Poprad, Poľovnícke potreby – Ivan Garaj,
Moment – Dušan Husár, Crazy
darčeky, Unijunior - šport - Ing.
Juraj Pavličko, Kolortex Poprad,
Eleven 11 - Róbert Javorský,
Fotocentrum Poprad - Tibor
Friedman, JM Poľovníctvo,
Espé, DUA, Unizdrav, Wella
Kozmetika, Morimus - Jozef
Chmelár, Lekáreň Zlatý had,
Kvetinárstvo Tinka, Fokus očná
optika, Očná optika - Allstars,
Lekáreň Altea, Lekáreň Dr. Max,
Cafe - restaurant Zvonica, Darčeky - Erik Bitto, TatraVea - fine
Bottles, Elektromont - Monika
Marcinková, Cyprianus, Foto Kino Ján Plačko, Kníhkupectvo
Christiania, OK Sport, Očná optika Optica, Lekáreň Sunpharma, Cukrovinky TOL, Čarovný domček Poprad, Pulzar, JN
optik service, Haliganda Pub/
Restaurant, Daivin Obuv - Kožušiny, Praktik Tatry, Lekáreň
Corrib, Záhradkárske potreby
- Bohumil Košický, Oriflame,
Lekáreň Primula, Sklenárstvo
Ján Kočiš, Bell Glass, Farby Laky
- Branislav Šiffel, H - Galant Stanislava Husárová, Oprava
a predaj hodín - Pitko Miro,
Exes športový textile, Interiér
Tatry, Café - Restaurant U Septima, M+2L - Mária Teplická,
Trendlux, DRINK and DECOR
edym Poprad, Kvetinárstvo Astra, Nord Blanc Poprad - Ing.
Igor Tropp, IGV Trade, MIPA
Drogéria, Lusy butik, Heineken
Poprad, AquaCity Poprad.
Zároveň ďakujeme študentom
Súkromnej strednej odbornej
školy v Poprade - Veľkej za profesionálnu obsluhu pod vedením majstrov odborného praktického výcviku.
(osm)

Za Júliusom Maličkým

Deň po svojich 94-tych narodeninách navždy odišiel z kruhu
svojich blízkych, priateľov a známych Popradčan Július Maličký.
V piatok 30. októbra sa s ním
naposledy rozlúčili všetci, ktorí
s úctou a láskou spomínajú na tohto skromného,
láskavého a aktívneho človeka.
J. Maličký bol za svoju obetavú prácu pre iných i
pre rozvoj nášho mesta viackrát ocenený, okrem iného v roku 1996 Cenou mesta Poprad a v roku 2004
aj mimoriadnou Cenou mesta Poprad. Viceprimátor
Popradu Pavol Gašper v mene mesta vyjadril na poslednej rozlúčke poďakovanie: „Jeho láska k športu
zanecháva v meste stopu nestora popradského hokeja,
kedysi aktívneho hráča, trénera mládeže, ktorý všetko
športové dianie zapísal na stránky kroniky hokejového
klubu. Bol tiež dlhoročným kronikárom mesta a jeho
zápisy tu zostanú aj pre tých, ktorí prídu po nás.“ J. Maličký sa podieľal i na príprave Biografického slovníka mes-

ta Poprad, na zriadení Športovej siene mesta Poprad,
vydaní publikácie Hokej pod Tatrami v rokoch 19261986, bol členom Klubu Popradčanov a ďalšie.
Keď J. Maličký oslavoval okrúhlu 90-ku vyjadril vďaku za krásny život, ktorý prežil vďaka svojej
manželke, deťom, vnúčatám a pravnúčatám. Zostal
za ním láskou a činorodou prácou naplnený život. Česť jeho pamiatke!		
(mar)

Babička Prešovského kraja je už známa

Bardejovská Základná umelecká škola ožila 22. októbra
2015 nielen smiechom žiakov,
ale i seniorov, zúčastňujúcich
sa podujatia organizovaného
Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Bardejove s názvom Babička
Prešovského kraja 2015.
Prvé podujatie organizoval
Poprad v roku 2013, druhý ročník s pozmeneným názvom „Babička Spiša a Šariša 2014“ Stará
Ľubovňa. Štafetu prevzala a o 3.
ročník prejavila záujem OO JDS
v Bardejove. Súťaž dostala nový
názov „Babička Prešovského
kraja 2015“. Z 11 okresov, kde
sú organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, svoje babičky
prihlásilo len 5 okresov - Barde-

jov, Kežmarok, Prešov, Poprad
a Svidník. Súťaže sa zúčastnilo 10
babičiek z toho 6 z okresu Bardejov. Titul zlatá babička získala
Helena Semaneková - Bardejovský okres, striebornú korunku
Božena Tomková - Kežmarský
okres a bronzovú Elena Kmecová

- okres Svidník. Babička Helena
Semaneková svojím šarmom, humorom i spevom získala i ocenenia: sympatie publika, najstaršia
babička a babička sympatia internetovým hlasovaním.
OO JDS Poprad reprezentovala pani Mária Lenková
(na foto s viceprimátorom
Popradu Pavlom Gašperom),
ktorá v bodovaní zaostala
len tesne za víťazkami a jej
vlastnoručne vyšívané ľudové
kroje na bábikách boli veľmi
obdivované. Viceprimátor sa
osobne podujatia zúčastnil a
povedal: „Na seniorské podujatia chodím, pretože sú pekné,
zaujímavé, organizačne dobre
pripravené a sú pre mňa zážitkom.“
Anna Gordiaková

Zdravotne postihnutí o svojich problémoch

Slávnostná členská schôdza Regionálneho
združenia zdravotne postihnutých Prešovského
kraja, základnej organizácie v Poprade pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnila v
polovici októbra za účasti 40 členov a hostí.
Základná organizácia Poprad poďakovala zástupkyniam Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočky Poprad Eve Podhájeckej a Zuzane Volkovej za
odpovede na otázky najmä v oblasti
doplatkov za lieky, rôznych ďal- Napísali
ších doplatkov, ktoré lekári od pacientov vyberajú, o
podmienkach liečby v zahraničí, úhrad za stomatologické výkony a zabezpečenie kompenzačných pomôcok. Členovia upozornili na skoré čakanie v akomkoľvek počasí, najmä pred súkromnými ambulanciami,
aby dostali poradie na vyšetrenie, keďže nemajú financie na prednostné ošetrenie. Okrem iného žiadali,
aby poisťovňa preplácala aj kvalitné lieky, nielen najlacnejšie a svoje úsilie zamerala na pomoc pacientovi.
Členovia sú tiež toho názoru, že zdravotné poisťovne by mohli uhrádzať aj alternatívnu liečbu, prírodné
minerály a vitamíny - hlavne pacientom s civilizačný-

mi chorobami, ktorých „vďaka“ nezdravému životnému prostrediu a strave pribúda. Kriticky sa vyjadrovali
na nedodržiavanie vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.
o bezbariérovosti. V Poprade revitalizujú mnohé predajne, parkoviská a verejné priestranstvá a vyhláška
sa neraz obchádza. Kritika bola na svojvoľné zrušenie
vyhradených parkovacích miest pre imobilných občanov a na rušenie daňových úľav pre ZŤP občanov,
ako aj na kompenzácie poskytované
ste nám ÚPSVaR a zbytočné preverovanie
zdravotného postihnutia (napr. pri strate končatiny,
trvalého poškodenia zdravia, a pod.).
Členská schôdza ďalej informovala o Národnom
programe aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
a Národnom programe rozvoja sociálnych služieb
na roky 2015 - 2020, prerokovala správu o činnosti,
správu o hospodárení, plán činnosti, schválila kooptáciu 2 členov do revíznej komisie a 6 delegátov
na riadny Snem RZZP PK v Kežmarku, ktorý sa
konal v minulých dňoch.
Juraj Balta
predseda RZZP PK ZO Poprad
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme si ich
získali.				
J. J. ROUSSEAU

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 4. novembra má meniny Karol, zajtra 5. novembra Imrich,
v piatok 6. novembra Renáta, v sobotu 7. novembra René, v nedeľu 8.
novembra Bohumír, v pondelok 9. novembra Teodor a v utorok 10.
novembra Tibor.

MANŽELSTVO UZAVRELI
17. októbra 2015 - Martina Birková a Eric Norman Wiltsher, Michaela Suranovská a Ing. Radoslav Stašák, Klaudia Šulíková a Jaroslav Lokšinský, Martina Kulpová a Peter Lajčak.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Spišskej Sobote v roku 2015 oslavujú životné jubileum
títo členovia: 85 rokov - František Lopušek, 80 rokov - Anna Plošticová,
75 rokov - Fabián Gordiak, Marián Kukura, Vlasta Martinková a Jozef
Valuš, 70 rokov - Alojz Kostka, Júlia Šimkovičová, Viera Vaculčiaková,
Ľudmila Žáková, 65 rokov - Mária Hoššová, Anna Ivančáková, Anna
Kocsisová, Sidónia Pechová, Mária Piovarová, 50 rokov - Eva Hanáková.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 30. októbra 2015
vo Veľkej s

Júliusom Maličkým,
94-ročným

V piatok 30.októbra 2015
vo Veľkej s

Paulínou Kollárovou,
85-ročnou

V sobotu 31. októbra 2015
vo Veľkej s

Teréziou Kubašovou,
83-ročnou

V utorok 3. novembra 2015
vo Veľkej s

Júliou Bezdedovou,
56-ročnou

V utorok 3. novembra 2015
vo Veľkej s

Alžbetou Piváčekovou,
84-ročnou

V utorok 3. novembra 2015
vo Veľkej s

Jozefom Kolárikom,
75-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 4. novembra 2015
o 13. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 5. novembra 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Annou Frajštákovou,
87-ročnou
Františkom Gasidlom,
88-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 5. novembra do 11. novembra

Peanuts: SNOOPY a CHARLIE
BROWN vo filme 2D - o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend), Peanuts: SNOOPY a CHARLIE
BROWN vo filme 3D - o 16. hod.,
Spectre - o 18. hod. (nehrá sa
5.11.) a o 21. hod. (nehrá sa 5.11.),
Spievankovo 5: O povolaniach o 13.40 hod. (hrá sa cez víkend),
o 16.10 hod. a o 17.50 hod. (nehrá

sa 5.11. a 10.11.). Husia koža o 15.20 hod., Fakjú pán profesor
2 - o 17.30 hod., Spectre - o 20.
hod., Predpremiéra - Prečo som
nezjedol svojho ocka 2D, 3D o 14. hod. (hrá sa len cez víkend),
Legendy zločinu - o 19.40 hod.
(nehrá sa 5.11. a 10.11.), ARTMAX OPERA - Aida zo Sydney o 19. hod. (hrá sa 10.11.), Spectre
- o 18. hod. (hrá sa len 5.11.)
a o 21. hod. (hrá sa len 5.11.).
Viac na www.cine-max.sk (ppp)

Hľadá domov

V popradskom útulku pre psov
je na adopciu:
Trudy je približne 3-ročná
sučka malého vzrastu. Je citlivá,
jemná a nežná. Dlhé týždne sa túlala po meste Poprad. Bála sa, neverila ľuďom a nedala sa odchytiť.
Po náročných dňoch, ktoré strávila sama na ulici ju odchytili milí
ľudia dovolenkujúci pod Tatrami.
Dostala sa do útulku, kde čaká na
svoju novú milujúcu rodinku. Je

vhodná predovšetkým do bytu, k
starším, ale aj deťom. Je nekofliktná, veľmi pokojná, nenáročná,
znesie sa s inými psíkmi. Túži len
po jednom - láske, ktorú novým
majiteľom v plnej miere opätuje.
Kontakt: 0910 890 208. (vpa)

Kultúrny program mesta Poprad
Nedeľa 8. novembra o 10. hod./divadelná sála DK v Poprade

JANKO HRAŠKO

Commedia Poprad				

Vstupné: 1,50 €

Piatok 13. november o 19. hod./ divadelná sála DK

DARČEK/JOZEF PROČKO & ANDREA PROFANTOVÁ

Jedinečná komédia, v ktorej obyčajný banán takmer spôsobí rozpad
manželstva.				
Vstupné: 9 €

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 4. novembra - Lekáreň
Nemocnice Poprad, vo štvrtok
5. novembra - Styrax, v piatok
6. novembra - Včela, v sobotu 7. novembra - Altea,
v nedeľu 8. novembra - Dr.
Max - Monaco, v pondelok 9.
novembra - Lekáreň Nemocnice
Poprad a v utorok 10. novembra
- Sunpharma - Kaufland.
Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka ul. č. 2, Styrax: L. Svo-

bodu 3782, č. t. 773 22 78, Včela:
Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67,
Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772
42 22, Dr. Max - Monaco:
Francisciho ul., Sunpharma:
Kaufland. Moyzesova 3, č. t.
788 03 36.
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
Mimoriadne
úspešné obdobie využite ako sa dá. Možný je
významný postup v zamestnaní
alebo štúdiu.
Veľa radosti a
šťastia. Predovšetkým sa budete tešiť v rodine,
ale dariť sa vám bude aj v práci.
Pôjdete niekam na cestu,
z ktorej si prinesiete veľa užitočného. Získate aj nové kontakty.
Neopakovateľné chvíle
s rodinou vám prinesú veľa novej
energie a optimizmu.
Využite príležitosť, ktorá sa
vám nečakane ponúkne a pustite sa
aj do nových projektov.
Vyhýbajte sa
negat ív ny m
ľuďom, ktorí by vás iba znechutili
klebetami.

Tento týždeň
bude naplnený mnohými aktivitami, ale aj problémami, ktoré budete riešiť.
Dajte na rady
iných, ktorí
to s vami myslia dobre. Dobrá rada
vám prinesie v niečom prospech.
Budete sa tešiť z nového
partnerského vzťahu, ktorý vás očakáva už v najbližších dňoch.
S peniazmi
nakladajte
šetrne, lebo zanedlho budete potrebovať väčšiu čiastku.
Dávajte si pozor na reči, ale
aj na vzťahy, ktoré by mohli ohroziť
vašu povesť.
Veľmi priaznivé dni využite
na nové plány a na presadenie vašich zámerov.
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Pobyty pre sociálne
slabšie rodiny zadarmo

Už v lete mohli sociálne slabšie rodiny využiť letné tábory
pre deti v štátnych zariadeniach
zadarmo. Pokračovaním tohto
projektu sú rekreačné pobyty pre
rodiny s nezaopatrenými deťmi
a sústredenia pre záujmové a
športové združenia zamerané na
prácu s deťmi a mládežou.
Takéto krátkodobé pobyty
môžu využiť už od konca októbra
až do marca 2016 v šiestich štátnych zariadeniach Ministerstva
vnútra SR zadarmo. Ide o pobyty
v dĺžke štyri až sedem dní. Štát
hradí ubytovanie a plnú penziu,
dopravu si každá rodina alebo organizácia platí sama.
Pre rodiny je podmienkou pridelenia bezplatného poukazu čistý
príjem posudzovanej domácnos-

ti za predchádzajúci kalendárny
mesiac, ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou
podmienkou je, že každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti
žiadateľa, si musí riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo prihlásené.
Bližšie informácie, ako aj potrebné tlačivá záujemcom poskytne sociálny odbor MsÚ v
Poprade. Informácie je možné
získať aj prostredníctvom e-mailu
socialne@msupoprad.sk. Tlačivá
sú sprístupnené i na Okresnom
úrade v Poprade a Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Poprade alebo tiež na na bezplatnom
telefónnom čísle MV SR v pracovných dňoch od 8. do 18. hod.
0800 222 222.
(ppp)

Inzercia

jem 220/212 dm3, objem mrazničky 62/59 dm3. Inf.: č. t. 0907
654 229 po 19. hod.
72/15-P
Predám
Renault
Kango 1.5 dci, r. v. 2003, naj.
160 000 km, plechová nadstavba, cena 1 600 €. Inf.: č. t.
0915 917 147.
73/15-P
Predám zachovalý bavlnený béžovo-hnedý koberec 4 x
4,20 m. Cena 30 eur. Inf. č. t.:
0907 282 097.
74/15-P

•

P r e daj

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám slnečný prerobený 3-izb. byt s rozlohou 102 m2
v centre mesta Svit. Inf.: č. t.
0903 812 456.
66/15-P
Predám 3-izb. byt po čiastočnej rekonštrukcii na Školskej
ul. v Hnúšti, vymenené plastové
okná, nové plávajúce podlahy
v celom byte, prerobené kúpeľňové jadro, nová kuchynská linka, cena bytu 17 000 €. Inf.: č. t.
0917 832 151.
70/15-P
Predám vykurovacie teleso zn. Planeta Super-Therm de
Luxe 2001, ktoré je zároveň aj
klimatizáciou. Inf.: č. t. 0907
654 229 po 19. hod.
71/15-P
Predám kombi chladničku ob-

•
•
•
•

•
•
•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
98/15-R

•

Mäsovýroba Štefan Knižka
prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu ROZRÁBKAR. Požadujeme prax min. 2
roky, čistá mzda 800 €. Inf.: č. t.
0905 369 322.
102/15-R

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc. č. KN-E 3093/1
o výmere 268 m2 v podiele 1/2 za účelom jeho užívania ako záhrady.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozemky na
záhradkárske účely a účely včelárenia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č.
PP-122
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 11. 2015 o 12. hod.

Mesto Poprad

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

výberové konanie na obsadenie funkcie
konateľa obchodnej spoločnosti:
TV Poprad, s.r.o.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- prax v oblasti médií minimálne 3 roky
- bezúhonnosť
- organizačné a komunikačné schopnosti
- flexibilita
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
- vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
- písomný návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania poskytovaných
služieb
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 20. 11. 2015 o 12. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „výberové konanie - TV Poprad, s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
PP-123

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad - časť pozemku parc. č. KN-C 592
o výmere 79 m² za účelom užívania parkovacích miest
k bytovému domu „Filip“.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 6,10 €/m²/rok
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle znaleckého posudku č. 35/2011
vypracovaného Ing. Róbertom Rodákom.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č.
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 11. 2015 o
12. hod.
PP-117
občanov mesta. Vydáva Redakcia PopP O P R A D -radtýždenník
- noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta

Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul.
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Laurenc Dívald si sen na Havaji užíval

O ceste 70-ročného Popradčana Laurenca Dívalda na
Havaj sme už písali v minulých vydaniach novín Poprad.
Minulý rok v lete začal snívať
sen o účasti medzi elitou „železných mužou“ a tajná túžba
sa v polovici októbra stala
skutočnosťou. Na úplný vrchol
pyramídy súťaže Iron man nedosiahol, ale siedme miesto
v kategórii od 70 do 74 rokov
je obrovským úspechom.
Na Havaji sa stal najstarším
slovenským pretekárom histórie.
Úspešne sa popasoval s plávaním, bicyklovaním i maratónom a do cieľa dobehol v čase
14 hodín 51 minút a 32 sekúnd.
V absolútnom poradí to v konkurencii 2 400 pretekárov stačilo
na 1 705. miesto. Medzi mužmi
skončil na 1 424. a vo svojej kategórii na krásnom 7. mieste! „Je

to pre mňa úspešný koniec sezóny.
Chcel som skončiť do 15. miesta
a podarilo sa,“ povedal Laurenc
Dívald. Napriek úspešnému
výsledku bol na seba aj trochu
kritický. „Dosiahol som slabý
čas. V Európe sa mi podarilo ísť
aj pod 13 hodín,“ zdôraznil. Na

štart sa postavilo v jeho kategórii
28 víťazov tzv. Svetového pohára.
Osem z nich to zabalilo, ostatní
bojovali o limit. „Nad očakávanie
som zvládol maratón. Po bicykli
som bol totiž až na 13. mieste,“
prezradil popradský iron man.
Podľa L. Dívalda je ťažšie sa

na Havaj vôbec kvalifikovať, ako
tam uspieť. „V našej kategórii
je na svete okolo 250 kvalitných
seniorov, z ktorých chce každý ísť
na Havaj. Podmienka je krutá,
každý musí nejaký zo svetových
pretekov vyhrať. V Klagenfurte som skončil druhý a tak som
musel ísť ešte do Maastrichtu,
kde sa mi to konečne podarilo,“
uviedol.
Za zmienku stojí aj iný triumf
tohto nezlomného športovca.
Vo svojej vekovej kategórii sa
ocitol na 1. mieste v rámci svetového rebríčka. „Nie je to úplne vyjadrenie moje výkonnosti.
Pretekár, ktorý skončil na treťom
mieste absolvoval tri preteky
a dva z nich vyhral. Ak by dokončil ten tretí, bol by lepší ako ja,“
športovo priznal L. Dívald, ktorý svoj ďalší športový sen zatiaľ
nechcel prezradiť.
(mav)

Dve nuly Kostúra

Hokejisti HK Poprad odohrali v závere minulého týždňa
tri ligové zápasy. Ústrednou
postavou dvoch z nich bol
brankár Matúš Kostúr, ktorý vychytal čisté konto proti
Orange 20, aj proti Martinu.
Výsledky: vložený zápas 17.
kola vo štvrtok 29. októbra HK
Orange 20 - HK Poprad 0:5
(0:0, 0:2, 0:3), góly Popradu:
28. Arne Kroták (J. Kasík, B.
Rapáč), 37. Jaroslav Kasík (B.
Rapáč, Ľ. Bartečko), 50. Lukáš
Hvila (O. Rusnák, A. Kroták),
51. Ľubomír Dinda (R. Suchý,
B. Rapáč), 59. Lukáš Hvila (R.
Rapáč). 17. kolo v piatok 30.
októbra ŠHK 37 Piešťany - HK
Poprad 4:2 (2:1, 0:0, 2:1), góly
Popradu: 11. Richard Rapáč (B.
Rapáč, R. Heizer), 44. Radomír
Heizer (P. Števuliak, A. Štrauch).
18. kolo v nedeľu 1. novembra
HK Poprad - MHC Martin 4:0

(1:0, 1:0, 2:0), góly Popradu: 9.
Lukáš Hvila (R. Suchý, L. Paukovček), 28. Branislav Rapáč (A.
Kroták, R. Heizer), 46. Richard
Rapáč (Ľ. Malina), 56. Branislav
Rapáč (R. Heizer, J. Kasík).
Program: 19. kolo v utorok
10. novembra o 17.30 hod. HK
Poprad - HKM Zvolen. (ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
		

Z

Pp P

S

B

1. Zvolen

19 11 2

V

Vp

2

4

74:40

39

2. Nitra

19 10 2

0

7

61:48

34

3. B. Bystrica 19 8

3

3

5

49:35

33
33

4. Trenčín

20 8

3

3

6

47:48

5. Poprad

20 8

2

4

6

63:56

32

6. Martin

19 8

3

0

8

46:44

30

7. Košice

19 7

2

4

6

43:35

29

8. Piešťany

19 7

3

1

8

48:49

28

9. Skalica

20 7

0

3

10 41:70

24

10. Žilina

19 5

2

3

9

38:50

22

SR 20

13 1

1

0

11 12:47

5

Verejné korčuľovanie, ktoré v sobotu pripravilo mesto Poprad na zimnom
štadióne pre všetkých zdarma, malo úspech. Zhruba 150 korčuľujúcich
ľudí si užívalo ľad bez prestávky dve hodiny. FOTO - Marek Vaščura

V pondelok sa v Aréne Poprad po druhýkrát konalo Okresné kolo vo
futsale dievčat zo stredných škôl. Je to zatiaľ jediný turnaj svojho druhu na Slovensku a futsal začína byť medzi dievčatami stále populárnejší. Z deviatich prihlásených tímov sa turnaja zúčastnilo sedem.
Najviac sa darilo družstvu Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade,
ktoré prehralo iba jeden zápas v skupine. Na druhom mieste skončila
Stredná zdravotnícka škola Poprad a tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Poprad.		
FOTO - Marek Vaščura
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S Popradom sa lúčili prehrou

FK Poprad

Futbalisti FK Poprad zvíťazili
v nedeľu v 15. kole DOXXbet ligy
Východ na ihrisku Tepličky nad
Váhom nad domácim tímom 4:2
a poskočili v tabuľke na 4. priečku.
Výsledok: 15. kolo v nedeľu 1. novembra OFK Teplička nad Váhom
- FK Poprad 2:4 (0:3), góly Popradu: 31. a 54. Marián Ferenc, 40. Vladislav Palša, 45. Marko Lukáč.
Program: 16. kolo v sobotu 7.
novembra o 13. hod. FK Poprad FK Haniska.
(ppv)
Tabuľka DOXXbet ligy Východ
		

Z V R P

S

B

1. VSS Košice

15 11 1 3 29:9

2. Bardejov

15 8 4 3 27:17 28

3. Prešov

15 7 5 3 29:14 26

4. Poprad

15 7 2 6 24:18 23

5. L. Mikuláš

15 6 5 4 21:15 23

6. Zvolen

14 7 2 5 22:17 23

7. Haniska

15 6 3 6 15:18 21

34

8. Lokomotíva KE 14 5 3 6 19:21 18
9. D. Kubín

15 5 1 9 15:24 16

10. Sp. N. Ves

15 4 3 8 17:29 15

11. Teplička n. V.

15 3 3 9 14:31 12

12. R. Sobota

15 3 2 10 9:28

11

Iskra Svit

Basketbalisti BK Iskra Svit prehrali minulý týždeň v stredu v Prievidzi s domácim družstvom 59:87
a v sobotu podľahli nešťastne doma
aj Leviciam o jediný bod 75:76.
„Dnes sme mali ideálnu príležitosť
poraziť kvalitného súpera. Podarilo
sa nám otočiť nepriaznivý stav, ale za
niekoľko sekúnd sme si sami prehrali
zápas,“ hodnotil sobotňajší duel tréner Svitu Rudolf Jugo.
V sobotu 7. novembra privítajú
Sviťania doma o 18. hodine VŠEMvs
Karlovka Bratislava.
(ppv)

•

HOKEJISTKY ŽHK Poprad
si opäť schuti zastrieľali. Tentokrát v rámci 7. kola 1. ligy rozdrvili v sobotu poľskú Krynicu
na jej ľade 14:1 a naďalej kraľujú
tabuľke bez prehry so závratným
skóre 78:6.
FUTBALISTKY FK Poprad
odohrali napínavý duel 10. kola
II. ligy Východ na ihrisku Spišskej
Novej Vsi, keď favorizovaným súperkám podľahli 1:3. Cez víkend
sa na domácom ihrisku vo Veľkej
predstavia v posledných zápasoch
jesene hneď dvakrát proti tímu FK
LAFC Lučenec. Zápas 11. kola je
na programe v sobotu 7. novembra o 15. hod. a dohrávka 1. kola
v nedeľu 8. novembra o 13. hod.
VOLEJBALISTI a volejbalistky VK Junior 2012 Poprad majú za
sebou ďalší súťažný víkend. Staršie
žiačky v sobotu doma zdolali Lendak 3:0 a 3:1. Mladšie žiačky hrali

•

•

Budúce hviezdy Manchestru
United, ktoré si opäť rozložili
svoj stan pod Tatrami, ukončili
tréningový kemp priateľským
stretnutím minulý týždeň v utorok v NTC Poprad proti rovesníkom z DAC Dunajská Streda.
Pred 1 350 divákmi podľahli
slovenskému súperovi 1:3, no
sú o niekoľko nových zážitkov
bohatší.
„Prehra bola veľkým ponaučením pre hráčov, ale zároveň sme
si to užívali. Toto tréningové centrum rastie do krásy a odporúčam
ho všetkým klubom na prípravu,“
povedal po zápase tréner Manchestru United U17 Paul McGuiness. „Chcem poďakovať za to, že
sme mali možnosť zahrať si proti
poprednému európskemu tímu.
Dúfam, že Manchester si zapamätá názov nášho klubu, a že si proti
sebe ešte niekedy zahráme,“ vyslovil želanie tréner DAC D. Streda
U17 Jozef Olejník.

Prítomný na zápase bol i primátor mesta Poprad Jozef Švagerko,
ktorý sa spoločne s organizátorom podujatia a majiteľom AquaCity Poprad Janom Telenskym
zhostil slávnostného výkopu. „Bol
to pre nás všetkých zážitok. Verím,
že oba tímy nezabudnú na Poprad
a budú sa sem stále radi vracať,“
uviedol J. Švagerko. „Zakaždým,
keď sem chlapci z Manchestru prídu, tak sa veci vylepšujú. Chystáme sa stavať ďalšie ihrisko a potom

BAM Poprad

Popradské basketbalistky v sobotu dokázali Banskej Bystrici vrátiť požičané spred dvoch týždňov aj
s úrokmi.
Výsledok: v sobotu 31. októbra BK ŠKP 08 Banská
Bystrica - BAM Poprad 46:59
(11:19, 12:9, 12:13, 11:18),
najviac bodov BAMP: Lucia
Hadačová - 16.
Program: v sobotu 7. novembra o 17.30 hod. BAM Poprad MBK Ružomberok.
(ppv)

Hokejový turnaj

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

10/0

100

2. Piešťany

8/1

88,89

3. Ružomberok

8/2

80

4. Šamorín

4/6

40

5. Poprad

3/7

30

6. B. Bystrica

3/7

30

7. Slovan

3/7

30

8. Cassovia KE

0/9

0

Od štvrtka 5. do soboty 7. novembra sa na Zimnom štadióne mesta
Poprad uskutoční hokejový Turnaj
4 krajín hráčov do 20 rokov za účasti výberov Slovenska, Nemecka,
Švajčiarska a Nórska.
Program: Vo štvrtok 5. novembra
o 13.30 hod. Nórsko - Švajčiarsko
a o 17. hod. Slovensko - Nemecko.
V piatok 6. novembra o 13.30 hod.
Nemecko - Nórsko a o 17. hod.
Slovensko - Švajčiarsko. V sobotu
7. novembra o 11. hod. Švajčiarsko
- Nemecko a o 14.30 hod. Slovensko - Nórsko.
(ppp)

Krátko zo športu
„šestkový“ volejbal v Spišskej Novej Vsi. Poraziť dokázali dievčatá
z Bardejova 2:0, týmto pomerom
však podľahli domácim hráčkam
a dievčatám zo Sniny. V sobotu
mali domácu premiéru starší žiaci, ktorí dvakrát zdolali VK Mirad
PU Prešov pomerom 3:0. V najbližšom programe sa predstavia
popradské kadetky v nedeľu v telocvični SŠ Letná proti KV MŠK
Kežmarok.
V SOBOTU 7. novembra
štartuje nová futsalová sezóna
2015/2016 aj pod Tatrami. FC K_
Corp Poprad sa tentokrát predstaví v boji o postup medzi elitu
v II. slovenskej futsalovej lige Východ. Svoju púť začína v prvom
kole v Aréne Poprad o 20. hod.
proti FK Prešov.
KONTROLNÝ zraz sloven-

•

•

skej futbalovej reprezentácie do 15
rokov sa v NTC Poprad uskutoční
od 9. do 11. novembra. V utorok
10. novembra si v rámci stretnutia
zahrajú aj modelový zápas.
VÝZNAMNÝ úspech zaznamenali v polovici októbra víťazné
družstvá a jednotlivci z okresu
Poprad na krajskom kole v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni. V
každej zo štyroch kategórií stáli na
stupňoch víťazov, dokonca v kategórii družstiev základných škôl
na najvyššom stupienku zásluhou
ZŠ F. Kráľa vo Veľkej medzi chlapcami a 8r Gymnázia D. Tatarku
Poprad medzi dievčatami. Obe
družstvá nás práve dnes reprezentujú na školských majstrovstvách
Slovenska v Bratislave.
PRE ďalšiu medailovú žatvu si
popradskí karatisti vycestovali do

•

•

aj halu. V budúcom roku by sme
chceli zorganizovať turnaj, ktorého
by sa okrem Manchestru zúčastnili
aj tímy z Talianska a samozrejme
Slovenska,“ doplnil J. Telensky.
Radosť z napredovania futbalového stánku v Poprade vyjadril
aj generálny sekretár SFZ Jozef
Kliment. „Verím, že smelé plány
sa budú aj naďalej takto vyvíjať
a v budúcnosti budeme môcť na sústredení privítať aj A-tím Manchestru United,“ uzavrel.
(mav)

Poľských Beskyd, kde sa v polovici októbra konal IX. International
Grand Prix Bielsko Biala - POLISH OPEN. Igor Hauser vybojoval zlato v kategórii kumite mladších dorastencov. Popradský klub
získal ešte dve strieborné a sedem
bronzových medailí.
V PONDELOK 26. októbra
sa odohralo 3. kolo Firemnej ligy
v bowlingu skupina A - 1. liga. Víťazom sa stalo družstvo Hurricanes. Na druhý deň sa odohralo aj
3. kolo Firemnej ligy skupina B 2. liga. Víťazom sa stalo družstvo
Autodiely.
CELOROČNÁ séria podujatí Tatry v pohybe pokračuje
aj v jesenných a zimných mesiacoch. Pre milovníkov aktívneho pohybu pripravili organizátori na sobotu 7. novembra
zaujímavé podujatie s názvom
Steeplechase run.
(ppv)

•
•
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Biopark otvoril obchod v Poprade

Slovenská sieť bio obchodov Biopark otvorila koncom
októbra novú predajňu v novom nákupnom centre Forum
Poprad. Pod značku Biopark
aktuálne patrí šesť prevádzok
v Bratislave a predajne má aj
v Košiciach, či Žiline.
Okrem kamenných prevádzok
ponúka Biopark vybrané produkty aj cez e-shop. „Na Slovensku
je stále viac ľudí, ktorí pri nákupoch berú ohľad na zdravie, etiku
a ekológiu. Verím, že aj v krásnom
meste pod Tatrami si náš koncept
nájde mnoho spokojných zákazníkov,“ uviedol generálny riaditeľ
Bioparku Tomáš Kubala.
Okrem klasického sortimentu
obchodov Biopark, ktorý tvoria
biopotraviny, prírodné výživové
doplnky, biokozmetika, ekologické čistiace prostriedky a knihy, nájdu zákazníci v Poprade
aj viaceré zaujímavé novinky:
rozšírenú ponuku čerstvého bio

ovocia a bio zeleniny z certifikovaných ekofariem, liečivé bylinné
extrakty a tinktúry z neďalekej
biofarmy pod Tatrami, či na Slovensku ručne vyrábanú prírodnú
kozmetiku s účinnými látkami
z bioprodukcie. Počas otváracieho víkendu, ale aj minulý piatok
bola pre zákazníkov novej prevádzky Biopark Forum Poprad
pripravená ochutnávka lokálnych
bioproduktov zo Zdravej pekárne Košice a tradičných mliečnych
výrobkov z ekofarmy PD Važec
pod Kriváňom.
Prevádzkový riaditeľ siete Biopark Ali Macsai tvrdí, že podtatranský región patrí k tým, kde
bioprodukcia narastá. „Pribúdajú
výrobcovia, ktorí sa vybrali tŕnistou
cestou byrokraticky náročnej BIO
certifikácie. Spokojní budeme, keď
bioprodukcia nahradí konvenčnú
a poľnohospodárstvo sa vráti k prirodzeným metódam pestovania
a chovu,“ uzavrel.
PP-121

V Sobote žiarili lampióny

Už niekoľko rokov v jesennom
čase organizuje Základná škola s
materskou školou na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote lampiónový sprievod.
Riaditeľka Adriana Oravcová
objasnila: „Lampióny symbolizujú
vieru v naplnenie ľudských snov
a želaní a ich svetlo by malo odohnať od nás všetko zlé a dopriať
nám hlavne zdravie, šťastie, lásku.
Myšlienka lampiónového sprievodu vznikla približne pred piatimi
rokmi. Je to hlavne podujatie našej
materskej školy, ale každoročne sa
pridávajú aj mladší žiaci zo základnej školy.“ Deti v sprievode rodičov
či starých rodičov putovali minulý utorok od školy na Sobotské
námestie, kde sa ich zhromaždilo
ako každoročne 70-80. Spoločne
vypustili balón šťastia, pri ktorom
si mal každý priať splnenie nejakej
svojej túžby. Predseda Klubu Sobotčanov Adrián Kromka pri tejto

príležitosti poďakoval škole, rodičom aj deťom, že opäť po roku prišli do sprievodu a radil im: „Keď si
budete niečo želať, dajte si veľký cieľ,
tak ako sme si my s pani riaditeľkou
minulého roku dali a splnil sa nám
- škola má nové ihrisko.“ (mar)

Vrtuľník zasahoval

Leteckí záchranári z Popradu
leteli minulý týždeň vo štvrtok
do Vysokých Tatier dva razy.
Ich prvý let smeroval do Lomnického sedla k 35-ročnému turistovi. Počas túry pocítil náhlu
nevoľnosť a upadol do bezvedomia. Do terénu bol na lane vysadený lekár aj záchranár Horskej
záchrannej služby. Pri ich príchode bol už turista pri vedomí.
Po neodkladnom ošetrení ho
v transportnej sedačke evakuovali z terénu a s podozrením na

epileptický záchvat previezli do
Popradu.
Následne bola posádka vrtuľníka privolaná opäť do Tatier.
Ich pomoc potreboval turista,
ktorého počas túry v Štôlskej
doline zasiahla väčšia uvoľnená
skala. Turista mal pomliaždeniny, poranené rebrá aj dolnú
končatinu. Lekár so záchranárom mu zranenia na mieste
ošetrili. Následne ho vrtuľníkom previezli do popradskej
nemocnice.
(zut)

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1
celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch
za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach
15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri
občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa
nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

PP-124
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Kachle a sporáky z KINEKUSU presne podľa vášho vkusu

S príchodom chladnejších
dní sa vykurovanie stáva dôležitou otázkou pre mnohých občanov. Útulné a komfortné bývanie je bez príjemného tepla
nepredstaviteľné. Dobre o tom
vedia i v predajni KINEKUS v
Poprade na Dlhých honoch.
Pre rastúci záujem zákazníkov
o kachle a sporáky v tomto období pripravili lákavú a výhodnú
ponuku rôznych vykurovacích
telies, ale aj doplnkov k nim. Slavomír Kuchár, vedúci prevádzky
KINEKUSu v Poprade, uviedol:
„Momentálne máme k dispozícii
približne dvanásť druhov sporákov, niekoľko druhov kachieľ a
krbových pecí. Zákazníci si môžu
vybrať rôzne modely. Pri výbere
im vieme poradiť. Dôležité je, aby
vedeli, koľko priestoru potrebujú
vykúriť, od čoho sa odvíja potrebný výkon daného modelu. Ďalej,
kde a aký majú vývod do komína, či chcú mať zároveň aj ohrev
vody, či chcú na sporáku tiež variť
a pod. Čím viac informácií nám
zákazníci poskytnú, tým lepšie im
vieme odporučiť tie správne kachle
či sporák podľa ich požiadaviek.“
V súčasnosti sa stále veľmi
dobre predávajú sporáky v bielej

farbe, ale zákazníci si ich môžu
vybrať i v dekóre iných farieb.
Novinkou, ktorá sa dobre ujala, je
dodanie rúry a dymového kolena
v rovnakom dekóre. V popradskej
predajni KINEKUS vsadili predovšetkým na slovenského osvedče-

sporákom našich starých materí. Je
to najmä ekonomickou situáciou,
keďže vykurovanie drevom je najlacnejšie. Niektoré sporáky a kachle
už majú aj možnosť tzv. výmenníka teplej vody, vďaka čomu je možné pripojiť na ne vodné radiátory

ného výrobcu z Fiľakova, kde je
zaručená vysoká kvalita. Okrem
tradičných sporákov klasického
formátu, ktoré sú stále obľúbené,
reagovali výrobcovia kachlí a sporákov i na najmodernejšie trendy. Prispôsobili dizajn súčasným
požiadavkám zákazníkov, najmä
v imitácii obloženia keramikou,
liatinou, farebným plechom...
„Naše doterajšie skúsenosti ukazujú, že sa zákazníci často vracajú k

a tak rovnomernejšie vykúriť viac
miestností. Okrem veľkého výberu
kachieľ a sporákov, ponúkame k
nim aj dymové rúry, kolená, dvierka, rošty, krbové náradie, noše na
drevo a ďalšie. Zákazníci u nás
teda môžu kúpiť od sporáka, cez
kolená až po komínovú techniku
na čistenie, všetko. Treba dodať,
že komín je veľmi dôležitý a predtým, než investujete do sporáka,
musí byť v poriadku,“ vysvetlil

S. Kuchár. Pre svoju klientelu zabezpečili takisto cenovo výhodné
brikety a drevené peletky v menších baleniach. Revolúciou vo vykurovaní je čarovná patentovaná
mriežka od špecialistu na vysoké
teploty (aj v raketovom priemysle). Znižuje spotrebu dreva v
sporákoch, krbových kachliach
i krboch. V Kinekuse Poprad si
ju môžu zákazníci zakúpiť len za
19,90 €.
S nástupom vykurovacej sezóny pripravil KINEKUS pre zákazníkov už v októbri a takisto i
na november, široký sortiment
kachlí a sporákov. V týchto dňoch
budú tiež ponúkať novú službu nákup cez Quatro na splátky.
Ak potrebujete dobrú radu,
príďte do Kinekus Poprad, kde
na vás čaká na ploche 1200 m2
široký sortiment domácich potrieb, záhradného, stavebného a
ďalšieho náradia, železiarstva, potrieb pre dom, byt, stavbu, dielňu
a záhradu. Predajňa KINEKUS
v Poprade je otvorená denne od
7. do 19. hod. a bude otvorená
až do Vianoc nepretržite každý
deň. KINEKUS Poprad - najlepšie ceny vykurovacej techniky v regióne!
PP-116

Tatranská akadémia n.o.

Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Hľadáte modernú, dynamickú a kvalitnú strednú školu?
Táto stredná škola ako jediná v Slovenskej republike
ponúka študijné programy Informačné a digitálne
technológie a Právo, ekonomika a podnikanie.
Naši študenti okrem maturitného vysvedčenia môžu
získať CISCO a CAMBRIGDE certiﬁkáty. Skladba
predmetov je výbornou prípravou na štúdium
na vysokej škole, ale aj prax.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Informačné a digitálne technológie

Srdečne Vás pozývame:

Deň otvorených dverí

13. 11. 2015 08:00 – 14:00 hod.

CAMBRIDGE
Študijný program priamo implementovaný
do výuky predmetu anglický jazyk.
Získajte priamo u nás medzinárodné
certiﬁkáty PET, FCE a CAE

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Právo, ekonomika a podnikanie

PP-115

