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Novým primátorom Popradu bude Jozef Švagerko

Popradčania v sobotu 15.
novembra 2014 v komunálnych voľbách zvolili za primátora mesta na nasledujúce
štyri roky Jozefa Švagerka
(Kresťanskodemokratické
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Slovenská
demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita). V primátorskom kresle vystrieda
doterajšieho primátora Antona Danka po troch volebných
obdobiach, počas ktorých
zastával tento post. Volebná účasť dosiahla v Poprade 35,55 percenta (v SR bola
48,34 perc.). J. Švagerko získal
7 911 platných hlasov pred A.
Dankom s 5 904 hlasmi. Ďalším kandidátom bol František
Bednár (834 hlasov) a Ján Pahut (202 hlasov).
Voliči dali svoj hlas a zvolili
za poslancov Mestského zastupiteľstva v Poprade týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká,

Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod
Tatrami):
1. Jozef Švagerko,
Ing., KDH, OĽaNO,
SDKÚ - DS, SaS, 2 450
platných hlasov
2. Anna Schlosserová,
nezávislý kandidát,
1 565 platných hlasov
3. Vladimír Lajčák,
PaedDr., PhD., SMER
- sociálna demokracia,
1 492 platných hlasov
4. Igor Wzoš, Mgr.,
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS, 1 480
Takto sa zbiehali k volebným urnám občania bývajúci na sídlisku Západ.
platných hlasov
9. Rudolf Kubus, nezávislý
5. Adrián Kromka, JUDr.,
tívna strana, Konzervatívni dekandidát, 992 platných hlasov.
nezávislý kandidát, 1 441 platmokrati Slovenska, 1 848 platných hlasov
Prvými troma náhradníkmi sú:
ných hlasov
6. Michal Rusnák, MUDr.,
Anna Ondrušeková, PaedDr.,
2. Arne Kroták, nezávislý kanKDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS,
NEKA, 2. Anton Andráš, Ing.,
didát, 1 806 platných hlasov
1 253 platných hlasov
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS, 3.
3. Alena Madzinová, Mgr.,
Marián Saraka, NEKA.
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS,
7. Ondrej Kavka, Ing., nezá1 793 platných hlasov
vislý kandidát, 1 016 platných
Vo volebnom obvode č. 2
4. Estera Bohunická, MUDr.,
hlasov
(sídliská Juh a Kvetnica) boli
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS,
za poslancov zvolení:
8. Beáta Sichrovská, Pharm1 589 platných hlasov
1. Štefan Pčola, Mgr., SIEŤ,
Dr., KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS,
NOVA, Občianska konzervaSaS, 1 011 platných hlasov
(Pokračovanie na str. 2)

Vážení Popradčania

Ďakujem
všetkým
voličom
za podporu
Jozef Švagerko
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Prvým najdôležitejším
krokom bude rozpočet
Novým primátorom na nasledujúce štyri roky bude Jozef
Švagerko, ktorý získal v sobotňajších voľbách najviac hlasov
– 7 911. Druhým v poradí bol
doterajší primátor Anton Danko s 5 904 hlasmi.
Jozefa Švagerka sme sa opýtali, s akými pocitmi prijal ofi-

ciálny výsledok volieb?
- „Viacerí sa ma pýtali, či som
bol prekvapený. Do kampane
som išiel s tým, že zvíťazím. Čo
ma však prekvapilo bol ten rozdiel v hlasoch. Myslel som si, že
to bude tesné a predstavoval som
si súboj jeden na jedného.“
(Pokračovanie na str. 2)

Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí mi v nedávnych komunálnych voľbách dali svoj hlas. Rovnako ďakujem ostatným voličom,
bez ohľadu na ich voľbu, že prišli
k volebným urnám a naplnili svoje
občianske právo.
Výsledok volieb príjmam s rešpektom a s úctou k vášmu rozhodnutiu. Tri volebné obdobia,
ktoré sme spoločne prešli, boli pre
mňa tou najväčšou školou života a
dúfam, že Poprad posunuli medzi
tie najkrašie a najrozvíjajúcejšie sa
mestá Slovenska. Tento pokrok by,
samozrejme, nebol možný bez vašej
účasti a nenahraditeľnej pomoci, za
čo vám a všetkým mojim spolupracovníkom nesmierne ďakujem.
Pánovi Jozefovi Švagerkovi gratulujem k jeho víťazstvu a želám
jemu, aj celému Popradu, aspoň
tak úspešné roky, aké sme spolu
zažívali doteraz. Mesto mu odovzdávam minimálne zadlžené,
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v tej najlepšej finančnej kondícii
s rezervou 6,5 miliónov eur, a
som presvedčený, že v nastúpenom trende hospodárenia a
riadenia dokáže úspešne pokračovať. Spolu s vami mu v jeho
snažení budem držať palce.

S vďakou a s prianím všetkého dobrého Anton Danko
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Stručne

NA VEREJNÉ korčuľovanie
na Zimnom štadióne prišlo 12.
novembra 2014 rekordných 298
korčuliarov. Bolo to druhé verejné korčuľovanie od začiatku novembra. Najbližšie bude 26. novembra od 18.30 do 20.30 hod. a
je pre Popradčanov sprístupnené
bezplatne.

•

VERNISÁŽ výstavy Vladimíra Zentka Tatranské obrazy sa
uskutoční vo štvrtok 20. novembra o 14. hod. v Galérii Scherfelov
dom vo Veľkej.

•

DISTRIBÚCIA
elektriny
bude prerušená dnes 19. novembra od 7. do 17.30 hod. na Mlynskej ul, 20. novembra od 7.30 do
15.30 hod. na Sadovej, Kvetnej,
Záhradníckej 7-48, Brežnom
riadku 208/26, 2615, 3644, 21.
novembra od 8. do 15.30 hod. na
Partizánskej, od 7. do 15.30 hod.
na Hlbokej ul. v Spišskej Sobote, 24. novembra od 7. do 15.30
hod. garáže za hotelom Olympia
a 29. augusta, 25. novembra od
8.30 do 15.30 hod. blok garáží na Hraničnej ul., od 6.40 do
15.30 hod. Sl. odboja 9, ČOM
571225, 26. novembra od 6. do
18.30 hod. na Tomášikovej 2570,
ČOM 484503.

•

VO ŠTVRTOK 20. novembra
sa uskutoční akadémia pri príležitosti 100. výročia narodenia kňaza
básnika Pavla Ušáka Olivu, ktorá
sa začne slávnostnou sv. omšou
v Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie o 8.30 hod. Po nej
bude nasledovať krátky kultúrny
program s prednáškou v malej zasadačke MsÚ v Poprade.

Novým primátorom bude Jozef Švagerko
(Dokončenie zo str. 1)
5. Peter Brenišin, MUDr.,
SMER - sociálna demokracia,
1 323 platných hlasov
6. Milan Baran, Ing., nezávislý
kandidát, 1 280 platných hlasov
7. Peter Gápa, nezávislý kandidát, 1 266 platných hlasov
8. Slavomír Božoň, Ing., KDH,
OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS, 1 181
platných hlasov
9. Pavol Gašper, Ing., nezávislý

kandidát, 1 137 platných hlasov
10. Bohumil Košický, KDH,
OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS, 1 118
platných hlasov.
Prvými troma náhradníkmi sú: 1. Miroslav Glevaňák,
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS,
SaS, 2. Monika Baľová, sIEť,
nOVA, oks, kds, 3. Magda Zadžorová, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS.
Do mestského zastupiteľstva

v Poprade sa dostalo 7 nových
poslancov, 12 už poslancami
bolo jedno a viac volebných
období.
Voľby v meste Poprad prebiehali v pokojnej atmosfére.
Ustanovujúce
zasadanie
mestského zastupiteľstva musí
byť zvolané do 30 dní od konania volieb a novozvolený primátor a poslanci sa na ňom ujmú
svojich funkcií.
(pmm)

Prvým najdôležitejším krokom bude...

(Dokončenie zo str. 1)
* Vaše prvé slová voličom...
- „Všetkým voličom, aj tým,
ktorí ma nevolili, sa chcem poďakovať, že sa zúčastnili volieb.
Som troška sklamaný z tej účasti,
lebo bola nižšia ako pred štyrmi
rokmi. Ďakujem všetkým, ktorí
mi dali hlas a dôveru a verím, že
ich nesklamem.“
* Aké budú vaše prvé kroky
ako primátora?

- „Chcem sa stretnúť so všetkými vedúcimi odborov a oddelení na mestskom úrade a
zistiť ich zámery v jednotlivých
oblastiach. Samozrejme, jeden
z najdôležitejších dokumentov
bude rozpočet mesta. Budem
pracovať na tom, aby sme sa s
poslancami stretli po ustanovujúcom zastupiteľstve čo najskôr
a tento dokument schválili. Aby
sme nešli zbytočne do provizó-

ria. Myslím si, že Poprad nie je
na tom ekonomicky tak, aby sme
to museli riešiť takýmto spôsobom. Sústredím sa na prvých sto
dní. Dostal som takú otázku, či
by mal byť primátor pragmatik alebo vizionár. Podľa mňa
by mal byť pragmatik s víziou.
Mám prehľad za tie štyri roky, čo
som poslancom, kde by sa malo
mesto uberať, kde má slabiny a
kde dobré stránky.“
(mar)

Starostovia zvolení v Popradskom okrese

V Popradskom okrese boli v ďalších mestách okrem
Popradu zvolení títo primátori: vo Svite Miroslav
Škvarek (KDH, SDKÚ-DS, Nova, SNS) a vo Vysokých Tatrách Ján Mokoš (nezávislý kandidát).
V obciach okresu Poprad boli zvolení títo starostovia: Batizovce - Gabriel Bodnár (NEKA), Gánovce - Alžbeta Čekovská (SDKÚ-DS, KDH, SaS,
Nova), Gerlachov - Ján Hroboň (NEKA), Hozelec
- Jozef Pavligovský (NEKA), Hôrka - Vladimír Boška (KDH), Hranovnica - Vladimír Horváth (Právo
a spravodlivosť), Jánovce - Jozef Kacvinský (SDKÚ-DS), Kravany - Igor Gavalier (NEKA), Liptovská
Teplička - Slavomír Kopáč (NEKA), Lučivná - Sta-

nislav Gavalier (Smer - SD), Mengusovce - Ján Šoltis (SaS), Mlynica - Július Vachmanský (NEKA),
Nová Lesná - Peter Hritz (NEKA), Spišská Teplica
- Radoslav Šeliga (NEKA), Spišské Bystré - Marián
Luha (NEKA), Spišský Štiavnik - Mária Kleinová (Smer - SD), Štôla - Martin Hajko (Smer - SD),
Štrba - Michal Sýkora (NEKA), Šuňava - Stanislav
Kubaský (SDKÚ-DS, KDH), Švábovce - Ján Mlynár
(Smer-SD), Tatranská Javorina - Alena Pitoňáková
(NEKA), Veľký Slavkov - František Šary (NEKA),
Vernár - Vladimír Ondruš (Smer-SD), Vikartovce Vladimír Šavel (Smer-SD), Vydrník - Peter Slobodník
(SDKÚ-DS), Ždiar - Pavol Bekeš (NEKA).
(ppm)

•

VÝJAZDOVÝ odber Národnej
transfúznej služby z Popradu sa
uskutoční v nedeľu 23. novembra
od 8.30 do 12. hod. v katolíckom
kostole v Novom Smokovci.

Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

•

ÚNIA žien Slovenska vo Svite,
mestská časť Pod Skalkou organizuje v piatok a sobotu 21. a 22.
novembra výstavu ručných prác,
ktorá sa uskutoční v miestnosti
nad Slovenskou poštou.

•

CESTOVATEĽSKÉ premietanie tatranského horského vodcu
Jara Michalka o vodení v horách
mimo Slovenska sa uskutoční
dnes 19. novembra o 19. hod.
v art café Groteska v Poprade.

•

V PIATOK 21. novembra o
18. hod. bude v pasáži OC Zóna
na Námestí sv. Egídia sprístupnená výstava fotografii Popradčana
Roba Kočana s názvom Čiernobiely svet.
(ppš)

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

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

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

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

130x90_coool koncept cena.indd 1

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Želania Popradčanov po voľbách
Voľby sú za nami, Popradčania plní očakávaní. Zvolili si
svojich zástupcov samosprávy
a v jednotlivých častiach Popradu prezradili svoje želania.
Jozef Hollý: „Poprad je prospe-

rujúce mesto, takže veľa zmien
som neočakával a ani neočakávam. Kandidáti sa väčšinou opakujú, stále chcú viac zelene a podobne, ale veľa ľudí žiada však
viac parkovacích miest.“
Gabriela Briatková
(na foto): „Privítala
by som viac príležitostí
pre mladých a verím,
že ak sa do zastupiteľstva dostali mladší ľudia, že to tam oživia.“
Martin Boržecký:
„Navrhoval by som
už viac neprehusťovať Poprad zvnútra.
Treba ho začať tlačiť
von. Sme pod Tatrami a malo by to byť
v prvom rade mesto

o prírode a turizme. Sám pracujem vo Vysokých Tatrách a veľa
turistov odchádza večer do Zakopaného, čiže v Poprade chýba
večerný život.“
Anna Šípková: „Mám už 76
rokov, takže by som skôr želala
mladým zamestnanie, a aby sa
mali lepšie. Je veľa nezamestnaných a mladé rodiny živia starí
rodičia.“
Mária Kostolníková: „Očakávam, že sa budeme mať lepšie.
Želala by som si, aby fungovala
mestská doprava v mestských častiach, aby boli nižšie poplatky za
komunálny odpad, či za psov.“
Peter Skalský: „Treba viac
možností pre mladých a zamestnať ich, aby sa neflákali, ale viac
športovali.“
(ppv)

Zastupiteľstvo
bolo preložené
Po dohode primátora mesta
Poprad Antona Danka s novozvoleným primátorom Jozefom Švagerkom bol stanovený
termín ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného mestského
zastupiteľstva na utorok 2. decembra 2014 o 10. hod. vo veľkej
zasadačke MsÚ v Poprade.
Mestské zastupiteľstvo, ktoré
sa malo uskutočniť 18. novembra 2014 (utorok) o 9. hod. v
zasadačke Mestského úradu
v Poprade, sa neuskutočnilo.
Po dohode s novozvoleným
primátorom bolo zasadnutie MsZ preložené na termín
10. decembra 2014 o 9. hod.

Krátke správy
Problémy s parkovaním na Juhu • VII.
KATARÍNSKE stretnutie usporiada Klub Sobotčanov v

dokáže vyriešiť už len parkovací dom
Nové parkovacie miesta slúžia od minulého týždňa obyvateľom viacerých ulíc na novom i starom
Juhu. Na Juhu III dala samospráva v tomto roku
vybudovať 136 parkovacích miest – pri bytovom
dome Slnečnica, za nákupným centrom Virma,
vo vnútrobloku na Podjavorinskej ul. a pri Spojenej škole na Jarnej ul. Najväčšie parkovisko so 70
miestami sa nachádza pri Slnečnici a celková investícia bola viac ako 159 tisíc eur.
„Chcem povedať, že na sídliskách je miest na parkovanie veľmi málo. Pokiaľ ľudia budú chcieť ďalšie, vyrieši to do budúcna už len parkovací dom. Už
naozaj niet z čoho ukrajovať. Pri budovaní týchto
parkovísk sme sa stretávali s rôznymi názormi. Zatiaľ prevažovali, že občania chcú viac parkovacích
miest namiesto vyšliapaných chodníkov a neudržiavaných trávnatých plôch. Musím však dodať, že
parkovací dom je finančne náročná otázka. Ľudia s
tým v minulosti stotožnení neboli, ale budú si musieť vybrať. Parkovacie domy sú ten drahší variant,
je to o viacerých miliónoch, ktoré z mestského rozpočtu zatiaľ nemáme,“ uviedol popradský primátor Anton Danko. Ozrejmil, že v tomto roku bolo
v Poprade vybudovaných celkovo približne 400
parkovacích miest. Okrem spomínaných miest
na Juhu III bolo minulý týždeň dokončených 156
miest na starom Juhu - vo vnútrobloku na Moyzesovej, Tajovského, Tomášikovej a Šrobárovej ul.
a pri bloku Kobalt na Ul. L. Svobodu. Vyrástli na

starých spevnených plochách alebo prešliapaných
trávnatých miestach. Vedúca odboru výstavby
MsÚ Kristína Horáková doplnila, že vo vnútrobloku na Moyzesovej ul. boli parkovacie miesta zrealizované na mieste rozbitej betónovej plochy s
basketbalovým košom, ktorý bol využívaný len
sporadicky. Obyvatelia však majú možnosť relaxácie a športového vyžitia na blízkom multifunkčnom ihriskom, ktoré slúži aj na loptové hry. Tiež
uviedla: „Mesto vytypovalo vhodné lokality na parkovacie miesta na základe požiadaviek obyvateľov
aj vlastným sledovaním situácie v statickej doprave
na sídliskách. Lokalít je podstatne viac, každý rok sa
snažíme realizovať určitý počet nových parkovacích
miest. Pred dvoma rokmi sme podobné množstvo
ako na Juhoch realizovali na sídlisku Západ, kam sa
v ďalšom roku plánujeme vrátiť.“
(mar)

sobotu 22. novembra o 19. hod. v
divadelnej sále v Spišskej Sobote.
PRI príležitosti 60. výročia
organizovaného archívnictva na
Slovensku sa v Levoči uskutoční
seminár Štátne archívy na Spiši
a ochrana archívneho dedičstva.
S príspevkom na ňom vystúpi aj
riaditeľka ŠA, pracoviska v Poprade Božena Malovcová na tému
Popradský archív v prúde času.
Súčasťou podujatia bude i vernisáž výstavy 10 rokov činnosti
reštaurátorského ateliéru v Štátnom archíve v Levoči.
KAFKOVE Matliare - IV. ročník literárneho festivalu pri príležitosti 90. výročia úmrtia Franza
Kafku sa uskutoční 20. novembra
v Grandhoteli v Starom Smokovci. Od 9. do 12. hod. predstavia
život a dielo tohto spisovateľa a o
13.15 hod. Bude pri pamätníku F.
Kafku v Tatranských Matliaroch
pietna spomienka.
MEDZINÁRODNÝ festival
umeleckej tvorby o horách Horalfest 2014 s podtitulom Nájdi sa
v horách bude prebiehať 21. a 22.
novembra v hoteli Toliar na Štrbskom Plese.
DEŇ otvorených dverí v Astronomickom ústave SAV v Starej
Lesnej sa uskutoční v piatok 21.
novembra. Prvý vstup je plánovaný o 12. hod., prednášky sa začnú
o 17. hod. a prehliadky nočnej oblohy sú v programe od 18. do 23.
hod.
V DOME kultúry vo Svite
vystúpi 4. decembra skupina The
Backwards z Košíc s celovečerným
programom Beatles Vianoce. (ppš)

•

•

•
•
•
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Matejovce nezostali v investíciách bokom
Minulý týždeň sa v Matejovciach skončili práce na
výstavbe nových parkovacích
miest. Pribudli pri cintoríne,
na Allendeho a Smetanovej,
na ktorej bola tiež vyasfaltovaná cesta a položená zámková
dlažba na nových chodníkoch
a rigoloch.
Primátor Popradu Anton
Danko zhrnul: „Tohto roku
sme v Matejovciach zrealizovali 60 parkovacích miest, z toho
12 úplne nových pri cintoríne v
Matejovciach. V rámci investície
do Smetanovej ulice sa urobila aj malá úprava zastávky, ale
pribudla tiež zeleň a úplne nový
parčík s lavičkami. Čo sa týka
sídliska na Allendeho ulici - tam
je 37 nových parkovacích miest.

Ul. Allendeho

Upravili sa takisto chodníky, na
schodisku nechýbajú koľajnice
pre kočíky. Myslím si, že sme
i pre túto mestskú časť urobili
dosť. Matejovce sa vždy cítili,
akoby boli bokom od záujmu
mesta, ale nie je tomu tak. Dúfam, že sme to dokázali aj týmito
investíciami.“
Kristína Horáková, vedúca
odboru výstavby MsÚ skonštatovala, že popri výstavbe dvoch
parkovísk na matejovskom sídlisku, vysadili i 12 vzrastlých
stromov, premiestnili pieskovisko, kde osadili ešte hojdacieho koníka, oddelili ho od
parkoviska živým plotom s 80
vysadenými kríkmi a vedie k
nemu i spojovací chodník.
Čo sa týka parkovacích
miest pri cintoríne, sú určené návštevníkom tohto
miesta, ale určite
ho využijú i rodičia, ktorí privážajú deti do školy v
Matejovciach. Vytvorila sa plocha,
ktorá im umožní
bezpečnejší prístup. K. Horáková

Ul. Smetanova

poznamenala: „V
rámci realizácie
parkoviska pri cintoríne boli vznesené požiadavky
od obyvateľov na
riešenie odvedenia
dažďovej
vody,
nakoľko
existujúci rigol sa javí
ako nepostačujúci.
Týmto problémom Pri cintoríne v Matejovciach
sa zaoberáme a ak to klimaticktoré tu chýbalo a takisto bol
ké podmienky dovolia, vyriešivybudovaný 150 metrov dlhý
me ho ešte tento rok.“
chodník pre peších, ktorý preRekonštrukcia Smetanovej
pojil Hlavnú ulicu s chodníkom
ulice túto časť Matejoviec skrášrealizovaným v rámci výstavby
lila. Nadväzuje na Matejovské
diaľničného privádzača. Prinámestie, ktoré samospráva
mátor zdôraznil: „Úsek na Stadala zrenovovať v roku 2006.
ničnej ulici sa ľuďom zdal veľmi
Vznikla skutočne malebná
nebezpečný - chýbalo osvetlenie
pekná ulica, lebo sú obnovené
a chodník. Na základe podneaj mnohé fasády. Použitie histov občanov sme preto pristúpili
torickej dlažby jej dodáva zak rekonštrukcii a myslím si, že
ujímavý ráz. Na ulici pribudlo
obyvatelia sa môžu cítiť bezpeč11 parkovacích miest, vydlážnejšie pri prechádzaní na železdené vstupy vedú až k domom,
ničnú stanicu.“ Náklady na vydlažba vhodne nadväzuje na
budovanie Staničnej ul. dosiahli
existujúce chodníky.
32 tisíc eur, Smetanovej viac
Minulý týždeň finišovali i
ako 130 tisíc eur, pri cintoríne
práce na Staničnej ulici v Ma39 tisíc eur a na dobudovanie
tejovciach. Boli na nej osadené
parkoviska na Allendeho ul.
4 stĺpy verejného osvetlenia,
40 tisíc eur.
(mar)

Ul. Staničná

Obvinení z drogovej trestnej činnosti
Vyšetrovateľ OR PZ v Poprade
začal trestné stíhanie pre zločin
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi.
Obvinení z tohto skutku boli
traja mladí ľudia pochádzajúci
z Popradu.
Ide o 18-ročnú Michaelu,
ktorá mala v meste Kežmarok
neoprávnene kúpiť od neznámej osoby vrcholcovité časti
rastliny konope (Cannabis) o
hmotnosti najmenej 13,74 gramov. Z uvedeného množstva

by bolo možné vyrobiť od 67
do 137 obvykle jednorazových
dávok drogy. Takto získanú
drogu u seba neoprávnene
prechovávala.
Druhým obvineným bol
19-ročný Henrich. Ten mal
v mieste svojho bydliska neoprávnene prechovávať najmenej 20 igelitových vreciek,
v ktorých sa nachádzali časti
rastliny konope o hmotnosti
najmenej 13,74 gramov.
Aj 18-ročná Silvia bola obvinená z drogovej trestnej
činnosti, nakoľko bolo zistené,

že v rodnom meste pri sebe
neoprávnene
prechovávala
igelitové vrecko, v ktorom sa
nachádzala rastlina konope o
hmotnosti 0,68 gramov. Ide
teda o množstvo potrebné na
výrobu 3 až 7 obvykle jednorazových dávok drogy.
Všetci traja obvinení boli
po zadržaní umiestnení do
cely policajného zaistenia, boli
s nimi vykonané potrebné procesné úkony a neskôr boli so
súhlasom prokurátora prepustení zo zadržania. Stíhaní sú
na slobode.
(krp)

Hľadajú svedkov
V utorok 11. novembra došlo
v čase o 6.45 hod. na miestnej komunikácii ulice MPČĽ v Poprade,
pred obytným domom č. 7 k dopravnej nehode, na ktorej mal za doposiaľ presne nezistených okolností
účasť vodič osobného motorového
vozidla a chodkyňa.
Okresný dopravný inšpektorát v Poprade OR PZ v Poprade
žiada všetkých svedkov o pomoc
pri objasnení uvedenej dopravnej nehody. Akékoľvek informácie k dopravnej nehode oznámte na ODI OR PZ v Poprade
(telefón 0961 89 3500) alebo na
telefónnu linku 158.
(peb)
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Knižnica dostala vzácny dar - faksimile Kamaldulskej Biblie

Vernú kópiu pôvodného originálu Kamaldulskej Biblie venoval Podtatranskej knižnici v
Poprade darca Pavol Ovšonka.
Stalo sa tak minulý týždeň pri
príležitosti 300. výročia narodenia Romualda Hadbavného, rodáka z Machaloviec - Jánoviec,
ktorému sa pripisuje autorstvo
prvého úplného prekladu Biblie
do kultúrnej slovenčiny.
Dlhé roky pôsobil v reholi kamaldulov v Červenom Kláštore.
Predpokladá sa, že práve títo
mnísi mu pomáhali, preto aj preložená Biblia nesie prívlastok Kamaldulská. Zaujímavosťou tiež
je, že tento preklad Biblie do slovenčiny je ručne písaný na ručne
vyrobenom papieri z popradskej
papierne. Riaditeľka knižnice

Anna Balejová sa novému prírastku do knižničného fondu
potešila: „Darované faksimile Kamaldulskej Biblie je takouto prvou
vzácnou historickou tlačou našej
knižnice. Máme fond náboženskej
literatúry, ale toto faksimile je výnimočné.“
Historik, predseda Spišského
dejepisného spolku Ivan Chalupecký o R. Hadbavnom povedal:
„Bol to človek nesmierne vzdelaný, kultúrny a jeho meno robí
veľkú česť Spišu, kde sa narodil.
Po vstupe do rehole kamaldulov
na Zobore v Nitre a vyštudovaní
teológie sa zakrátko dostal do Červeného Kláštora. V ňom s malými
výnimkami prežil celý život. Robil
funkciu pisára a hospodárskeho
správcu majetkov. Popri tom, ako
veľmi vzdelaný človek, začal prekladať
Sväté Písmo. Vtedy
nebol k dispozícii
žiaden
slovenský
preklad. Slováci pri
svätých
omšiach
používali
rôzne
české alebo poľské
preklady. Romuald
Hadbavný preložil
Bibliu do slovenčiny

okolo roku 1757. K
tomu urobil slovensko-latinský slovník,
v ktorom vysvetľoval
výrazy použité pri výklade Svätého Písma.“
Kamaldulská Biblia
je rozsiahle dielo vo
dvoch zväzkoch. Originál prvého ručne
písaného exempláru
sa našiel koncom 40tych rokov minulého storočia na
fare v Cíferi a dnes je uložený v
sídle Arcibiskupského úradu v
Trnave. Generálny vikár Spišskej
diecézy Anton Tyrol na slávnosti
v Podtatranskej knižnici poukázal na výnimočnosť tohto diela:
„Na tomto kompletnom preklade je
zaujímavé, že je v predbernolákovskej slovenčine. Je to najstarší preklad, ktorý máme, ak neberieme
do úvahy cyrilo-metodský preklad
Svätého Písma.“ A. Tyrol sa spolu
s ďalšími odborníkmi zaoberal
Kamaldulskou Bibliou v dvoch
projektoch - jeden bol venovaný
jej výkladu, druhý digitálnej prezentácii. Podotkol, že prestížnosť
prekladu zvyšujú na okrajoch
jednotlivých veršov všetkých kníh
Starého aj Nového Zákona písané

V stredu 12. novembra bola
divadelná sála Domu kultúry
v Poprade svedkom jedinečného
spracovania príbehu Tieň Majstra
Pavla, podľa novely Ľuda Zúbka
Skrytý prameň o rezbárskom tovarišovi Krištofovi, ktorý sa po
ceste z Talianska zastaví v Levoči
a do svojej dielne ho prijme Majster Pavol. Popradským divákom
tento príbeh vyrozprávali herci
Spišského divadla, ktorí si na záver od publika vyslúžili búrlivé
ovácie. FOTO – Marek Vaščura
Piatok 21. november o 18. hod./divadelná sála
Domu kultúry v Poprade

Nedeľa 30. november o 10. hod./ divadelná
sála DK v Poprade

Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona
Danka
Stredná zdravotnícka škola v Poprade a mesto
Poprad pozývajú všetkých na hudobno-dramatický program pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny.
Réžia: Tatiana Husárová Vstupné: 2 €

Divadlo Portál Prešov
Rozprávka o odvážnom putovaní smelého
drevorubača Ondreja. Na svojej ceste oslobodí
zakliatu krajinu, oklame zlého čarodejníka, prekoná nástrahy čiernej pani a oslobodí krásnu
princeznú. Vstupné: 1,50 €

PETER A LUCIA

Nedeľa 23. november o 10. hod./ divadelná
sála DK v Poprade

DRAČIE PYTAČKY

Divadlo spod Spišského hradu
Interaktívne bábkové predstavenie o tom, ako sa
brániť pred pažravým drakom.
Vstupné: 1,50 €

NEBOJSA

Nedeľa 30. november o 18. hod./Námestie sv.
Egídia v Poprade

I. ADVENTNÝ KONCERT

Koncert spojený s rozsvietením 1. adventného
svetla.
Streda 3. december o 19. hod./divadelná sála
DK v Poprade

poznámky. Dodal: „Vlastne je to
komentovaný preklad Svätého Písma a v tom je jeho veľká cennosť.“
Stretnutie v knižnici moderoval
Ján Simkanič, ktorý sa už dlhšiu
dobu snaží o vyzdvihnutie osobnosti R. Hadbavného. Potešila ho
veľká účasť i to, že sa našiel vzácny
človek, ktorý knižnici venoval faksimile Kamaldulskej Biblie: „Keď
sa zrekonštruovali priestory Podtatranskej knižnice, napadlo ma
dať im aj ďalší duchovný rozmer.
Prišiel tip na Romualda Hadbavného, rodáka z tohto regiónu a
trojsté výročie jeho narodenia.“
Túto osobnosť pripomenuli zinscenovaným dialógom členovia
novovznikajúceho Popradského
mestského divadla Rudolf Kubus
a Martin Sýkora.
(mar)

Úspešní z Popradu
V súťaži Podnikateľský nápad roka
určenej pre mladých podnikateľov
vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska minulý týždeň
víťazov tretieho ročníka. Do súťaže
sa prihlásilo 425 biznis projektov a
nápadov. Tím IT vývojárov pod vedením Mareka Môcika z Popradu
získal špeciálne ocenenie Orange
Start App za najlepší nápad v oblasti aplikácií za interaktívnu mobilnú
a webovú aplikáciu Chatr.tv, ktorá
spája divákov a televízie. (ppp)

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ
DIVADLO/SLÁVA

Dobová hra Sláva podáva javiskovú správu o
ceste za slávou svetového
komika. Všetka tá trpká
životná skúsenosť bude v
novej inscenácii RND bohato vyvážená humorom,
skvelou dobovou hudbou,
piesňami, tanečnými a artistickými výstupmi.
Radošinské naivné divadlo spolu s tvorcami
inscenácie (režisér Ondrej Spišák, dramaturgička Darina Abrahámová, scénograf Peter
Čanecký, kostymérka Katarína Hollá, hudobný
skladaeľ Juraj Haško a producent Ladislav Hubáček) sľubujú v novom titule Sláva naozaj nevšedný umelecký zážitok.
Vstupné: 13 €
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GYMNÁZIUM, ULICA DOMINIKA TATARKU, POPRAD

pozýva

na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium u nás.
25. 11.2014 (utorok)
Ulica Dominika Tatarku, gymnázium - štvorročné štúdium
Program: 8.00 - 8.30 prezentácia účastníkov
8.30 - 9.00 predstavenie školy
9.00 - 11.30 ukážky hodín
26.11.2014 (streda)
Ulica mládeže, gymnázium - osemročné štúdium,
bilingválne štúdium, základná škola
Program: 8.00 - 8.30 prezentácia účastníkov
8.30 - 9.00 predstavenie školy
9.00 - 11.30 ukážky hodín

PP-131

Príďte „ochutnať“ našu ponuku! Tešíme sa na Vás!

Desať rokov po veternej kalamite
Pred desiatimi rokmi 19. novembra 2004 postihla Vysoké
Tatry víchrica, ktorá zničila rozsiahle plochy tatranského lesa.
Pri tejto príležitosti sa 20. a 21.
novembra na Štrbskom Plese
koná medzinárodná konferencia
Stav tatranského lesa 10 rokov
po veľkej vetrovej kalamite a 60
rokov Výskumnej stanice TANAPu. V programe je premietnutie filmového dokumentu
Tatranské decénium, vystúpenia
o spracovaní kalamity, revitalizácii lesných ekosystémov na
území Tatier, zmenách na kala-

mitných plochách indikovaných
mikroflórou. Ďalej sa odborníci
dozvedia o vplyve kalamity na
hydrologické pomery horného
Popradu, nových stratégiách v
kontrole početnosti populácie
lykožrúta smrekového, šírení
podkôrneho hmyzu po veternej
kalamite, drobných zemných
cicavcoch ako indikátore zmien
po kalamitnom rozpade lesných
porastov a pod. Konferencia sa
21. novembra skončí odbornými
exkurziami do Tichej a Kôprovej
doliny, Smokovcom a Kežmarských Žľabov.
(ppp)

Písmo o každom z nás veľa prezrádza

Niekto píše úhľadne, po
niekom nevieme prečítať ani
riadok, ďalší má rukopis plný
okrúhlych písmen, iný robí veľké slučky... Písmo o každom z
nás veľa prezrádza. Podľa grafoterapeutky Petry Sehnalovej
odráža to, ako máme pospájané
väzby neurónov v mozgu a ako
podľa nich reagujeme. Na štvrtkovej prednáške v Poprade hovorila o cielenej zmene písma,
ktorou sa zaoberá grafoterapia.
„Kým grafológia prezrádza vaše
charakteristiky a vlastnosti, grafoterapia na ňu nadväzuje a cielene
ich mení. Písmo veľa ukáže - či
máte vlastný názor, či používate
logické uvažovanie, či si niečo nahovárate a klamete sami seba, niečo pred inými zatajujete, či podliehate emocionálnemu nátlaku,
žijete v pokoji, či máte vnútornú
rovnováhu... Zmenou rukopisu
dosiahneme žiadaný rozvoj osob-

nosti, ale nie je to jednoduché. S
každým človekom musím pracovať na zmene individuálne. Proces zmeny tvarov písmen trvá 10
- 15 mesiacov, u niekoho aj dlhšie.
Existuje pravidlo, ako písmo zmeniť – písanie určitého písmenka sa
robí niekoľko mesiacov, vlastne až
dovtedy, kým nepíšeme nový tvar
automaticky a stane sa trvale súčasťou nášho rukopisu. Napr. znakom citlivosti na kritiku sú horné
slučky pri písmenách d alebo t, a
to sa dá zmeniť“ vysvetlila P. Sehnalová. Ku grafoterapii sa dostala
pred 15 rokmi, keď sa zúčastnila
na seminári v Maďarsku, ktorý
mala odborníčka z Ameriky pre
záujemcov z celej Európy. V súčasnosti je P. Sehnalová jediná v
Čechách a pravdepodobne i na
Slovensku, ktorá sa venuje tejto
problematike.
„Zmena písaných znakov má
veľa dopadov v praktickom živo-

Starecké bradavice (seboroické/senilné veruky) sú benígne
výrastky, ktoré sa na koži človeka
začínajú objavovať zvyčajne po
40. roku života. Nejde o bradavice
v pravom zmysle slova, keďže nie
sú spôsobené vírusmi. V podstate ide o prejav starnutia. Ľudské
papilomavírusy zodpovedajú za
vznik tzv. vírusových (najčastejšie
vulgárnych a plochých) bradavíc,
s ktorými sa stretávame prevažne u detí a mladých dospelých.

Seboroické veruky sa zvyčajne
objavujú na miestach, ktoré boli
v minulosti vystavované slnečnému žiareniu. Väčšinou bývajú sfarbené do tmavohneda až
čierna. Spočiatku sa stretávame
so svetlohnedou farbou a veľkosťou zodpovedajúcou približne
šošovici, neskôr tmavnú a môžu
sa zväčšovať. Ide o ostro ohraničené, často mnohopočetné, silno
zrohovatené kožné útvary, ktoré
sa tvoria predovšetkým v oblastiach silného vylučovania mazu
(hlava, trup). Na dlaniach a chodidlách sa nevyskytujú. Ich povrch je mastného vzhľadu, drsný
na pohmat, neskôr rozbrázdený a
drobivý. Nepríjemným prejavom
stareckých bradavíc je svrbenie.
To je možné zmierniť použitím

Lekár radí

te, hlavne vo vzťahoch, pracovnej
sfére, aj v tom, že konečne dokážete nájsť vnútornú rovnováhu, čo
by som zvlášť vyzdvihla. Analýza
písma sa robí lepšie z písaného
rukopisu, ktorý má viac emocionálnych charakteristík, pri tlačenom to chýba. Existujú znaky,
ktoré sa dajú zmeniť a iné, ktoré
sa nemenia vôbec - napr. sklon,
veľkosť alebo usporiadanie textu.
Sklon písma vpravo hovorí o tom,
že žijete v súlade so svojimi emóciami. To je dobré pre ľudí, ktorí
komunikujú s inými. Rovný sklon
majú tí, ktorí držia svoje emócie
na uzde, nie sú nimi úplne ovládaní a vedia ich kontrolovať. Tí sú
dobrí na vedúcich pozíciách. Keby
napr. k riaditeľovi prišiel niekto
plakať, že dostal výpoveď a on by
podľahol emóciám, asi by na svojom mieste nebol dlho. Sklon doľava majú ľudia, ktorí vedia svoje
emócie odložiť – tí sú ideálni napr.

v záchrannej službe. Nemôžu nad
zranenými plakať, lebo by im asi
nemohli v tej chvíli pomôcť,“ povedala P. Sehnalová.
Grafoterapia nemení osobnosť,
ale jej správanie. Každý si sám vyberie, čo chce zmeniť a tým i tvary,
ktoré chce zmeniť, aby nadobudol
vnútorný súlad a naučil sa konať
adekvátne a rozvážne v každej životnej situácii.
(mar)

Starecké bradavice

rôznych krémov, ktoré pokožku
premastia a zmiernia jej suchosť.
V prípade pretrvávajúceho či výrazného svrbenia radšej zájdite
ku kožnému lekárovi, ktorý odporučí účinnejší prípravok alebo
ich odstránenie. Seboroické veruky nie sú nebezpečné, netreba
sa nad nimi znepokojovať. Môžu
však pôsobiť kozmeticky rušivo.
Niekedy môžu dokonca pripomínať znamienko alebo malígny
melanóm, v týchto prípadoch je
potrebné dermatoskopické a histologické vyšetrenie. Pokiaľ u vás
došlo k výsevu väčšieho počtu takýchto baradavíc (aj so svrbením)
a v krátkom časovom úseku, opäť
odporúčam konzultovať dermatológa (pátrať po interných príčinách). Na ich odstránenie, naj-

mä plochých variánt, používame
tekutý dusík. Môžeme ich aj zoškrabnúť ostrou lyžičkou, vyrezať
alebo odstrániť laserom. U predisponovaných ľudí sú však napriek
liečbe časté rekurencie - opätovne
sa tvoria nové a nové výrastky.
Na záver už len zopakujem, že
starecké bradavice nie sú životu
nebezpečné. Niekedy sa môžu
podráždiť a zapáliť, ale k ich malígnej premene nedochádza. Ide
teda o bežný jav na starnúcej koži.
Ako prevenciu odporúčam používanie fotoprotektívnych prípravkov s vyšším ochranným faktorom a rozumný pobyt na slnku.
MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej kozmetiky
Nemocnica Poprad, a.s.
Poprad
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Stužková, na ktorú sa nezabúda

Prvý novembrový piatok bol výnimočným dňom pre študentov 4.
D Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. V spoločnosti svojich rodičov, učiteľov a hostí sa stali „maturantmi - čakateľmi“.
Prevzali si zelené stužky, ktoré ich budú navigovať smerom ku skúške
dospelosti. Slávnostný večer bol udalosťou, na ktorú sa tešili všetci žiaci tejto výnimočnej triedy. Jej súčasťou sú totiž nielen viacerí športovci
venujúci sa súťažne lyžovaniu, basketbalu či tenisu, ale aj dvaja telesne postihnutí žiaci - Patrik Rojek a Tomáš Roxer. Pre Tomáša bol
deň stužkovej zároveň aj narodeninovým dňom. Spolužiaci mu pripravili darčeky i narodeninovú tortu. Siedmy novembrový večer bol
pre všetkých, ktorí boli na stužkovej slávnosti 4. D v Matejovciach večerom, na ktorý nezabudnú. (zsu)
FOTO - Albert Čurný

Rozhorčenie

na cintoríne

Počas „dušičkového“ víkendu navštívili
cintorín v Poprade - Veľkej stovky ľudí, ktorým tu odpočívajú príbuzní, známi, priatelia, kolegovia. Položením kvetov, zapálením
sviečky, modlitbou a tichým postátím pri
hrobe spomínajú na prežité chvíle.
Ani v mojom prípade to nebolo inak. Počet miest, ktoré navštevujem, z roka na rok
narastá.
Napísali ste nám Poslednou
každoročnou zastávkou sú hroby sovietskych vojakov, ktorí padli počas druhej
svetovej vojny pri oslobodzovaní Popradu. Majú jednoduché hroby, na ktorých sa
kde-tu objaví zapálená sviečka či položená
kytička. No v tomto roku to bolo inak. Na
každom hrobe bola položená veľká umelá
kytica, každá iná. Všetko by bolo v poriadku, keby boli nové. Z diaľky to tak nebolo
vidieť, ale zblízka bolo jasné, že kytice sú
staré, vyblednuté, zaprášené, zrejme použité, vytiahnuté z kontajnerov.
Neviem, čí to bol nápad takto „vyzdobiť“
hroby vojakov, ale mňa sa to veľmi dotklo
a rozhorčilo ma to. Tento počin považujem
za zneuctenie pamiatky sovietskych vojakov, ktorí položili životy za našu slobodu.
Myslím si, že keď nie sú prostriedky na zakúpenie nových kytičiek, nech zostanú hroby radšej holé a ponechané len na náhodných darcov.		
(bšt)

Európska únia - To sme my, tu a teraz
V prvý novembrový piatok sme prichádzali do našej priemyslovky v Poprade plní očakávania. Týmto dňom mali vyvrcholiť naše
aktivity v projekte Euroscola 2015. Naplánovali sme toho naozaj veľa, či už pre mládež
alebo starších obyvateľov nášho mesta.
Prvou aktivitou hneď zrána bol beh prvovoličov k volebnej urne. Pripravili sme pre žiakov
našej školy štafetu, ktorá symbolizovala voľby
do Európskeho parlamentu. Každý si mohol
vyskúšať vložiť volebný lístok do urny. Cieľom
bolo, aby sa aj mladí ľudia začali zúčastňovať
volieb a aby sa všeobecne zdvihla volebná účasť.
Najzaujímavejšou časťou tohto dňa bolo
stretnutie so seniormi, ktorých sme veľmi radi
privítali v našej škole. Študenti najprv oboznámili svojich hostí s obsluhou počítačov a
používaním internetu, potom spoločne vyhľadávali informácie o Európskej únii, aby v závere naši seniori absolvovali test o EÚ. Musíme
uznať, že sme boli prekvapení, ako dobre im

to išlo. Samozrejme, za vynaložené úsilie bol
každý odmenený.
Aby sme sa aj my opäť dozvedeli niečo nové,
zorganizovali sme diskusné fórum s poslancom NR SR Petrom Šucom. Tejto diskusie sa
zúčastnili tri generácie - starí i mladí ľudia a P.
Šuca, reprezentant strednej generácie. Diskutovali sme o rôznych témach, ktoré sa týkali
Európskej únie a Slovenskej republiky a ich
vzájomného prepojenia a fungovania.
Záverom tohto dňa bol pochod s vlajkami
EÚ po námestí Popradu. Súčasťou tohto pochodu bola aj anketa týkajúca sa volieb do Európskeho parlamentu, ale aj plánov do budúcnosti, ktoré EÚ chystá. Popradčania sa veľmi
radi pristavili, diskutovali s nami a aj keď sme
vždy nemali rovnaký názor, diskusia priniesla
svoje ovocie v počte anketárov i hlasov, ktoré
hodili občania nášho mesta do našej eurourny. Medzi študentmi panovala dobrá nálada,
pretože nás sprevádzala naša školská kapela
(akordeón a gitara) počas celého mítingu
po meste Poprad a všetkým okolo s nami
bolo do spevu. Sychravý jesenný deň sa pre
nás skončil úspešne.
Do školy sme sa vrátili veľmi unavení,
aby sme uzavreli celý deň, napísali články
do novín, na web pripravili TV vysielanie. Projektu sme venovali veľa času a úsilia
a pevne veríme, že naša snaha bude odmenená víťazstvom v projekte Euroscola 2015.
Miroslava Pojedincová a Lenka Zimová,
SPŠ Poprad

Úpadok Kvetnice sa dá zastaviť

Kvetnica je najmenšou a
najmladšou mestskou časťou Popradu, ktorej história sa
zapísala do dejín Slovenska. To
potvrdzujú aj archeologické vykopávky na vrchole Zámčiska,
taktiež banské diela, ktoré sa
zachovali pod Strieborným kopcom a severozápadnou časťou
Zámčiska.
Koniec 18. storočia patril v
Kvetnici jej rozvoju. Začali sa
budovať hotely, rekreačné domy,
vily, postavil sa tiež nový hostinec. Toto úsilie vyústilo začiatkom 20-teho storočia do výstavby
nemocnice na liečbu respiračných chorôb. Kvetnica bola vtedy
centrom odpočinku, rekreácie,

turistického a kultúrneho diania.
Fungovalo tu kino, hrali sa divadelné predstavenie, organizovali
rôzne koncerty a jej infraštruktúra bola plne funkčná.
Začiatok 21. storočia a zrušenie
nemocnice v Kvetnici viedlo k jej
úpadku. O svoje budovy sa v tejto mestskej časti vzorne starajú
firmy Karki a Senior Park, avšak
nemocničná budova akoby nemala majiteľov. Pred pár desiatkami rokov bol pôžitok kráčať okolo
jazierka alebo lesoparku. Príroda
je tu stále rovnako krásna, ale zarastené kroviny a neudržiavaná
tráva, ako aj konáre po júnovej

veternej smršti sú hanbou pre
túto lokalitu.
Ako však zastaviť tento stav v
Kvetnici? Podľa mňa riešenie by
sa určite našlo v novej urbanistickej štúdii mesta Poprad, ktorú
by schválilo mestské zastupiteľstvo. Projekt oddychovej zóny
Kvetnica by sa mohol rozšíriť o
múzeum gazdovského dvora,
poľnohospodárskej techniky a
náradia, o múzeum banskej štôlne pod Strieborným kopcom tzv.
náučným banským chodníkom s
banskou technikou používanou
na účel múzea, neodmysliteľne so
stálou expozíciou vzácnych mi-

nerálov a hornín. Prospelo
by tiež dokončenie cyklistického chodníka do tejto mestskej
časti. Do Kvetnice patrí nesporne
aj vyhliadkový glóriet, ktorý bol
postavený na vrchole Zámčiska
a slúžil turistom do polovice 30tych rokov minulého storočia.
K prospešným projektom pre
Kvetnicu patrí aj Krížová cesta,
ktorá sa realizuje na vrchole kopca Krížová.
Takto chcem upozorniť na krásnu minulosť, súčasnosť, ale predovšetkým na nejasnú budúcnosť
čarovne krásnej Kvetnice. Všetci
máme možnosť prispieť aj malým
skutkom v prospech tejto mestskej časti Popradu.
(sky)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Kto nič nevie - musí všetkému veriť.

MORGENSTERN

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 19. novembra má meniny Alžbeta, zajtra 20. novembra Félix, v piatok 21. novembra Elvíra, v sobotu 22. novembra Cecília, v nedeľu 23. novembra Klement, v pondelok 24. novembra Emília a v utorok 25. novembra Katarína.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 14. novembra 2014
vo Veľkej s

Michalom Kostolným,
67-ročným

V piatok 14. novembra 2014
v Spišskej Sobote s

Annou Ogurčákovou,
83-ročnou

V piatok 14. novembra 2014
vo Veľkej s

Jánom Sýkorom,
87-ročným

V sobotu 15. novembra
v Novom Smokovci s

Margitou Sopkovou,
90-ročnou

V utorok 18. novembra 2014
v Spišskej Sobote s

Magdalénou Nicklovou,
74-ročnou

V utorok 18. novembra 2014
vo Veľkej s

Martou Oprendekovou,
55-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 19. novembra 2014
o 12. hod. vo Veľkej s

Annou Šeďovou,
92-ročnou

Vo štvrtok 20. novembra 2014
o 12. hod. vo Veľkej s

Michalom Lahetom,
18-ročným

Vo štvrtok 20. novembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Pčolovou,
65-ročnou

Blahoželáme

Sestry pracujúce v neonatológii
sa stretli v Poprade
Nemocnica Poprad zorgranizovala XII. ročník celoslovenskej
konferencie sestier pracujúcich
v neonatológii. Dvojdňové medzinárodné sympózium v minulých
dňoch hostilo takmer 300 sestier a
hostí. Poprední odborníci a sestry
v oblasti neonatológie informovali nielen o najnovších trendoch
starostlivosti o novorodenca, ale
aj o histórii, vývoji a súčasných
možnostiach neonatológie. Neonatológovia nezabudli vyzdvihnúť
pracoviská, v ktorých sa pri starostlivosti o rizikových i nerizikových novorodencov obzvlášť darí.
Účastníci diskutovali o spolupráci
gynekológov a pôrodníkov, pôrodných asistentiek, dúl, laktačných
poradkýň s neonatológmi. Druhý
deň venovali verejnosťou často
spomínaným témam - dojčeniu

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 19. novembra - Sunpharma Tesco, zajtra 20. novembra
- Primula, v piatok 21. novembra - Victoria, v sobotu 22.
novembra - Primula, v nedeľu
23. novembra - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 24.
novembra - Primula a v utorok
25. novembra - Aduscentrum.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia

22/49, Sunpharma: Tesco, Teplická
cesta 3, Primula: Dostojevského 12,
č. t. 773 13 95, Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14 77, Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka 28.
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
Krásny týždeň bude plný
lásky, radosti a k tomu navyše aj
veľkých peňažných príjmov.
Celé obdobie
odteraz až do
konca roka budete zažívať samé
príjemné a úspešné chvíle.
Zvládnete aj
nemožné a
budete sa tešiť z dobrého výsledku
v nejakej dôležitej veci.

Uplynulo 60 rokov od dňa 21. novembra 1954, keď sa na veži rímskokatolíckeho kostola vo Veľkej rozozvučali svadobné zvony a oznamovali, že Jozef Borzík a Jiřina Musilová - Borzíková si povedali svoje
„ÁNO“. Sľúbili si, že jeden druhému budú vždy oporou a budú stáť
spolu verne v dobrom i zlom.
Svoj sľub s Božou pomocou, sa im podarilo naplniť a 60 rokov spolu
vydržali v láske a porozumení.
K tejto milej udalosti, akou je diamantová svadba, im blahoželáme
a za všetko im zo srdca ďakujeme. Prajeme im obom veľa spoločných
rokov, prežitých v zdraví, láske a porozumení. Nech im Pánboh nadelí
ešte veľa milosti.
Dcéra Mária s manželom a deťmi.

a domácim pôrodom.
„Je pre nás veľkou cťou byť súčasťou histórie neonatológie. Popradská nemocnica má dlhoročnú kvalitnú starostlivosť o novorodenca,
ktorá začala bankou materinského
mlieka a roomin inom pod vedením primára MUDr. Josefa Čulíka.
Pokračovala príchodom nezrelých
detí do Popradu a vybudovaním
jednotky intenzívnej a resuscitačnej
starostlivosti o chorých novorodencov za pôsobenia primára MUDr.
Štefana Rosipala. Dieťa je dar a
najnovšie trendy v liečbe, ošetrovateľskej starostlivosti a dojčení, humanizácia pobytu matky a dieťaťa
u nás sú našou métou.“, uviedla
primárka pediatrického oddelenia Nemocnice Poprad, MUDr.
Beáta Šoltýsová.
(sga)

Vaše očakávania sa naplnia,
ale je otázne, či to bude to najlepšie,
čo ste si mysleli.
Veľa
pracovných
povinností vám prinesie aj veľa
prospechu. V láske zažijete nejaké
dobrodružstvo.
Všetko akoby zastalo na
mŕtvom bode. Tento týždeň nechajte veci plynúť mimo vás. Bude
to pre vás to najlepšie, čo sa vám
mohlo stať.

Hrozia vám
rôzne výmeny názorov až hádky, lebo sa niektoré záležitosti nevyvíjajú tak, ako
si predstavujete.
Potrebovali
by ste oddych, ale ešte nemôžete rátať s
pokojnejším obdobím. Nastane
až v decembri.
Neočakávaná
udalosť vás
príjemne prekvapí. Bude sa týkať
ľúbostných alebo rodinných vzťahov.
Bude sa vám
dariť v podnikateľských zámeroch a v získavaní
nových kontaktov.
Týždeň bude
plný rozruchu a zmien, ktoré ste si naplánovali
už v minulosti.
Budete bojovať za svoje
zámery, lebo okolie vás chce donútiť k zmenám, ktoré nechcete.
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Všetko sa dá, ak nechýba vôľa

z podnikovej sporiteľne nenesie žiadnu zodpoBezbrehé deväťdesiate roky minulého storočia.
vednosť. Spotrebiteľ však právo mal. Podľa zmluBralo sa. Privatizovalo sa. Nebol čas na človeka.
vy, ak počas 20 rokov vkladom nedisponoval ani
Ten bol až tam, kdesi na konci. Za peniazmi. Tak
nepredložil vkladnú knižku podnikovej sporiteľni
i náš spotrebiteľ „mal smolu“. V tom čase ochorel.
na doplnenie záznamov, vkladový vzťah sa mal
Zamestnávateľ s ním ukončil pracovný pomer.
zrušiť uplynutím tejto doby. Vkladateľ mal mať
„Z organizačných dôvodov“. I preto nemal možprávo na vrátenie zostatku zrušeného vkladu.
nosť zaregistrovať fakt, že jeho veľký zamestnáToto právo malo byť prevateľ, u ktorého odrobil
niekoľko desiatok rokov Spotrebiteľ pod ochranou mlčané po 3 rokoch od
zrušenia vkladu. Toto sú
„podľa
harmonogramu
fakty. A realita? Spoločnosť ochrany spotrebiteo technickej realizácii prevodu peňažných prosľov v Poprade sa vložila do prípadu. V konečnom
triedkov“ informačným letákom svojich zamestdôsledku išlo „iba“ o človeka. Nedávno sme spotnancov informoval o tom, že podnikové sporenie
rebiteľa informovali o prejave dobrej vôle peňažna jeho úrovni končí a vklad na vkladných knižného ústavu akceptovať jeho žiadosť a vyplatiť mu
kách preberá iná banka. Vzhľadom k dlhotrvavklad na predmetnej vkladnej knižke. Vo veci boli
júcim zdravotným problémom si spotrebiteľ po
zainteresované štyri inštitúcie, stálo to nemálo
takmer 20 rokoch začal uplatňovať svoje právo
nervov, iste i času, stálo to však zato. Zamestnávana svoje úspory. Vo výške v dnešnej mene takmer
teľ zamestnával. Žiaľ, iba zamestnával, človek bol
1 500 eur. Bývalý zamestnávateľ odpovedal, že je
v tomto prípade pre neho až tam, kdesi na konci.
presvedčený, že o uvedených zmenách mal byť
Za peniazmi - za svojimi peniazmi...
(fba)
spotrebiteľ vyrozumený a za peňažné prostriedky

Policajné správy

•

TRESTNÁ sadzba pri prečine podvodu, ktorého sa mal
dopustiť 55-ročný Ján je stanovená na trest odňatia slobody
na jeden až päť rokov. Bol obvinený vyšetrovateľom OR PZ
v Poprade za to, že v mesiaci
júl v roku 2011 si v Kežmarku
požičal od 50-ročného Jozefa
z Bratislavy finančnú hotovosť
vo výške 20 tisíc eur. Ján mal
túto hotovosť vrátiť v priebehu
niekoľkých dní, čo ale napriek
opakovaným telefonickým i
písomným výzvam zo strany
Jozefa neurobil. Obvinený je
stíhaný na slobode.
V UTOROK 11. novembra
ráno prišiel osobne na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Levoči oznámiť 40-ročný
Popradčan krádež stavebného
náradia. Doposiaľ neznámy
páchateľ v dobe od 10. novembra do 11. novembra v Levoči
odstránil zámky na unimobun-

•

Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám garáž na sídl. Západ
v Poprade za Olympiou. Inf.: č.
t. 0903 858 766.
119/14-P
Predám obojstrannú deku
na posteľ 10 €, 3-krát malú deku
po 3 €, záclony - 1 ks 4 €, písací stôl 10 €, barová stolička 10
€, kvetináč 15 €,2x bunda - po

•
•

ke, z ktorej ukradol miešadlo,
vrtuľu na miešanie stavebného
materiálu, flexibrúsku, zbíjačku, dve vŕtačky, motorovú pílu i
rotačný laser. Firme, ktorej odcudzené veci patrili bola spôsobená škoda vo výške 3 600 eur.
Polícia začala v tomto prípade
trestné stíhanie vo veci prečinu
krádeže.
BATIZOVČAN Pavol upozornil 18-ročného Františka
a 14-ročnú Kristínu, aby mu
nenadávali. Výsledkom bol
zlomený stavec, pomliaždené
ucho, chrbát i drieková chrbtica. Tieto zranenia si u 56-ročného Pavla vyžiadajú dobu
liečenia až 3 mesiace. Polícia
útočníkov vypátrala, zadržala
a obaja boli umiestení do cely
policajného zaistenia. Na základe získaných dôkazov bolo
Františkovi z obce Stará Lesná
vznesené obvinenie z prečinu
ublíženia na zdraví i z prečinu
výtržníctva a Kristíne z Batizoviec bolo vznesené obvinenie

z prečinu výtržníctva. Obvinená slečna je stíhaná na slobode.
OKRESNÁ osobitná kontrola bola vykonaná v stredu
12. novembra v čase od 15.30
do 19.30 hod. na teritóriu
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad. Jej hlavným zameraním bol dohľad
nad dodržiavaním pravidiel
cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi, používanie reflexných prvkov alebo
reflexných
bezpečnostných
odevov za zníženej viditeľnosti
cyklistami a chodcami. 20 policajtov zapojených do tejto akcie kontrolovalo aj povinnosti
vodičov voči chodcom, dodržiavanie povinnosti chodcov
voči vodičom a taktiež zákaz
požívania alkoholu a iných látok pred alebo počas jazdy. Počas kontroly bolo zistených 40
priestupkov. Zistený bol i trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, pričom osoba
bola zaistená.
(krp)

10 € (č. 42 a 44), overal 10 € (č.
42), chrómované police - 4 a 2
€, vešiakovú stenu s oválnym
zrkadlom za 35 €, dámske oblečenie, značkovú koženú bundu
za 40 € a umelé kvetiny vhodné
do ateliéru - ks po 40 €, knihy
Angelika 1.-13. spolu za 25 €
a darujem voľné dosky z komody a točivé garniže. Inf.č. t.:
0904 361 244.
120/14-P

kajte VIANOČNÝ NÁKUP
V HODNOTE 150 € A TABLET! - zamestnaní, podnikatelia,
dôchodcovia,
rakúske opatrovateľky. Rýchlo
- diskrétne - aj bez potvrdenia
o príjme! Inf. č. t.: 0911913
849,0948 463 505.
158/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie (jedna 14 m2) na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
145/14-R
Dám do prenájmu 2-izbový byt, čiastočne zariadený, v centre Popradu. Inf. č. t.:
0903 634 200.
156/14-R
Pizzéria Utópia (Dostojev-

•

•

Rôzne

Vianočná pôžička! Požičajte si teraz až 4000 € a zís-

•

•
•
•

Vďaka za pomoc
Obchodná akadémia v Poprade oslávila 6. novembra 2014 75.
výročie vzniku školy. Chceme
sa poďakovať Rudolfovi Kubusovi za obetavosť a nezištnosť,
s akou pomáhal pri príprave
slávnostnej akadémie pri tejto príležitosti. Vedel nadchnúť
mládež pre dobrú vec. Presvedčil nás, že umenie je súčasťou
tohto sveta a možno raz aj títo
mladí ľudia budú rozdávať svoje
skúsenosti ďalším. Kolektív OA

Poďakovanie

Chcem sa úprimne poďakovať personálu neurologického
oddelenia Nemocnice Poprad
za vysokú odbornú a personálnu starostlivosť s prímesou
ľudskosti a ústretovosti počas
hospotalizácie mojej sestry p.
A. Poláškovej. M. Mikulášková

Vstupenky
vyhrali
Lucie Bílá patrí už niekoľko
rokov k absolútne najpopulárnejším speváckym osobnostiam.
Účinkovala vo väčšine významných muzikálov. V oblasti popovej hudby vydala celý rad sólových albumov, s ktorými úspešne
dobýva hitparády. V Poprade
bude táto speváčka vystupovať vo
štvrtok 27. novembra o 19. hod.
v športovej hale Aréna.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže uverejnenej
v NOVINÁCH POPRAD č. 43
o vstupenky na koncert v našom
meste, boli vyžrebovaní: Anna
Pahutová, Oravská ul., Poprad,
Anna Repčíková, Štúrova ul.,
Poprad a Michal Korenko, Jesenná ul., Poprad. Vstupenky si
môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)

ského ul. č. 23,058 01 Poprad)
prijme ihneď upratovačku na dohodu (dôchodkyňu). V prípade
záujmu bližšie informácie na tel.
č. 052/7732 222 alebo osobne na
prevádzke u personálu. 157/14-R

•

NEMČINA do zahraničia. Jazyková škola SONNENSCHEIN ponúka vianočné darčekové poukazy na januárový
kurz nemčiny pre opatrovateľky, kuchárov, čašníkov, šoférov,
chyžné, maturantov. Tel. 0944
450 381, Inf.: www.nemcina-poprad-sk.webnode.sk 151/14-R
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Kamzíci po troch víťazstvách stále druhí

F K Po prad
Popradskí futbalisti majú za
sebou opäť rušný týždeň. Už postupom do osemfinále Slovenského pohára urobili radosť nejednému fanúšikovi a ani v Šali
nemali ďaleko od ďalšieho úspechu - prehrali až v penaltovom
rozstrele. Potom sa chytili v lige
konečne aj vonku, keď bodovali
na súperovom ihrisku takmer po
troch mesiacoch.
Výsledky: 5. kolo Slovnaft Cup-u v stredu 12. novembra FK Slovan Duslo Šaľa - FK Poprad 0:0
(0:0) 5:3 po p. k.
17. kolo DOXXbet ligy Východ v nedeľu 16. novembra FC
Lokomotíva Košice - FK Poprad
1:1 (0:0), gól Popradu: 89. Lukáš
Kubus.
Program: 18. kolo DOXXbet ligy Východ v sobotu 22.
novembra o 17.30 hod. FK Poprad - FK Bodva Moldava
nad Bodvou.
(ppv)
Tabuľka DOXXbet ligy Východ
		
1. Michalovce

Z V R P S
17 13 2 2 33:9

B
41

2. Zvolen

17 9

6

2 30:10 33

3. Bardejov

17 9

5

3 28:13 32

4. L. Mikuláš

17 9

1

7 24:16 28

5. Prešov

17 7

4

6 24:20 25

6. Poprad

17 7

3

7 27:30 24

7. Rimavská Sobota 17 6

5

6 16:20 23

8. Moldava n. Bodv. 17 4

6

7 16:21 18

9. Lokomotíva KE

17 5

3

9 21:27 18

10. Trebišov

17 4

3

10 13:33 15

11. Dolný Kubín

17 5

0

12 16:37 15

12. Košice B

17 3

4

10 21:33 13

FC K - CORP Poprad
Presne päť rokov trvala absencia Popradu na celoslovenskej
futsalovej mape. Po skončení
vtedajšieho ŠK Bulldogs Poprad,
ktorý to dotiahol až do extraligy,
je tu dnes úplne nový tím s názvom FC K - CORP Poprad.
Základ tímu sa začal tvoriť minulý rok, počas historicky I. ročníka PFL – Podtatranskej futsalovej
ligy. Tí najlepší hráči od júla tvrdo
pracujú pod taktovkou skúseného
hráča a bývalého predsedu futsalu
v Liptovskom Mikuláši Pavla Balážika. V kádri je pätica skúsených
bývalých „Bulldogov“ doplnená
o ďalších ambicióznych chlapcov.
V sobotu 22. novembra sa o 20.
hodine v Aréne Poprad v prvom
domácom Open ligovom zápase
(2. Slovenská futsalová liga) predstaví FC K - CORP Poprad proti
ŽFA Žirafa Žilina. Vstupné pre
divákov je bezplatné.
(ppp)

Hokejisti HK Poprad stihli
po reprezentačnej prestávke
od minulej stredy odohrať už
tri extraligové zápasy. Vo všetkých vyhrali, bod stratili iba
v ostatnom kole v Martine. Držia si aj naďalej druhú priečku
v tabuľke a dýchajú na chrbát
majstrovským Košiciam. Zápas 24. kola medzi Popradom
a Piešťanmi sa odohral v utorok 18. novembra po uzávierke
vydania novín Poprad.
Výsledky: 21. kolo v stredu
12. novembra HKM Zvolen -

•

HOKEJISTKY Popradu odohrali počas troch dní dva zápasy
1. ligy: 8. kolo v sobotu 15. novembra ŽHKm Zvolen - ŽHK
Poprad 0:10, 9. kolo v pondelok
17. novembra ŽHK Poprad – HC
Spišská Nová Ves 4:7. Program:
10. kolo v sobotu 22. novembra
o 16. hodine HC 2010 Petržalka ŽHK Poprad.
PAVOL Garaj z Kickbox Body
Gym Poprad sa medzi amatérmi
stal majstrom sveta, keď v talianskej Carrare na zjednotených
majstrovstvách sveta na rozhraní
mesiacov október a november sa
pavúkom predral do finále cez
súperov z USA a Grécka. Zápas

•

HK
Poprad
2:4 (0:1, 1:1,
1:2), góly Popradu: 11. Ľuboš Bartečko
(Ľ. Malina, T.
Sýkora),
37.
Peter Boltun
(Ľ. Bartečko,
T. Sýkora), 41.
Tomáš Sýkora
(M. Kurali, L.
Hvila), 53. Matúš Paločko (S.
Takáč).
22. kolo v piatok 14. novembra HK Poprad - Dukla Trenčín 5:3 (2:0, 2:0, 1:3) (na foto),
góly Popradu: 17. Matúš Matis
(Ľ. Malina), 18. Ľuboš Bartečko
(M. Kurali, R. Suchý), 24. Ľubomír Dinda (L. Paukovček),
27. Peter Boltun (M. Kurali, Ľ.
Bartečko), 57. Peter Boltun (Ľ.
Bartečko, M. Paločko).
23. kolo v nedeľu 16. novembra MHC Martin – HK Poprad
4:5 po s. n. (2:2, 2:1, 0:1 - 0:0),
góly Popradu: 8. Lukáš Hvila
(M. Matis, L. Paukovček), 14.

Krátko zo športu
o zlato proti francúzskemu borcovi ukončil hodený uterák do
ringu.
POPRADSKÉ basketbalistky
nastúpia v sobotu 22. novembra
v Aréne Poprad od 17.30 hod. na
ďalší zápas 1. basketbalovej ligy
žien. BAM Poprad si zmeria sily
s tímom ŠŠK Union Press Košice. O deň neskôr ich od 14. hod.
čaká na domácej palubovke duel
proti družstvu TYDAM UPJŠ
Košice.
MINULÝ týždeň sa konali tri
školské turnaje vo florbale. V rámci obvodného kola ZŠ sa v skupi-

•

•

Tomáš Sýkora (J. Makovský),
40. Tomáš Sýkora (Ľ. Bartečko),
42. Lukáš Paukovček (L. Hvila, J.
Kasík), rozhodujúci nájazd premenil Matúš Paločko.
Program: 25. kolo v piatok
21. novembra o 17. hod. HK
Poprad - HC Košice, 26. kolo
v nedeľu 23. novembra o 17. hod.
HK Poprad - HC ´05 Banská
Bystrica, 27. kolo v utorok 25.
novembra o 18. hod. HK 36 Skalica - HK Poprad.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Extraligy
1. Košice

24

15 4

3

2

62:35 56

2. Poprad

25 15 4

0

6

92:52 53

3. Nitra

24

13 3

3

5

84:65 48

4. B. Bystrica 24

12 3

4

5

81:57 46

5. Zvolen

25

13 1

2

9

86:80 43

6. Trenčín

24

8

7

1

8

55:43 39

7. Piešťany

24

7

2

2

13 75:89 27

8. Martin

24

5

2

7

10 58:73 26

9. Žilina

25

6

1

2

16 56:81 22

10. Skalica

24

5

0

4

15 47:97 19

13

1

1

0

11 20:44 5

SR 20

ne medzi staršími žiakmi najviac
darilo družstvu zo ZŠ v Spišskej
Sobote, medzi staršími žiačkami
sa z postupu do okresného kola tešili dievčatá zo ZŠ v Spišskom Bystrom. Vo štvrtok sa potom stretli
stredoškoláčky v rámci okresného
kola. Do krajského kola postúpila
z prvého miesta Obchodná akadémia Poprad.
V NEDEĽU 16. novembra sa
v Starej Ľubovni konalo 1. kolo
Majstrovstiev Tatranskej únie karate. Zastúpenie karatistov z Central karate klubu Poprad si domov
odnieslo spolu 22 medailí ( 9 - 9
- 4 ) a v úspešnosti klubov skončili
celkovo na 4. mieste.
(ppv)

•

V minulom týždni sa v telocvični Gymnázia na Kukučínovej ulici konali okresné kolá
v bedmintone žiakov a žiačok
základných i stredných škôl.
Medzi žiakmi si postup do
krajského kola vybojovala ZŠ
s MŠ na Jarnej ulici, medzi
dievčatami sa najviac darilo ZŠ s MŠ na Francisciho
ulici. V kategórii stredných
škôl vyhralo medzi chlapcami
i dievčatami domáce Gymnázium na Kukučínovej ulici.
Krajské kolo sa pre víťazov
jednotlivých kategórií uskutoční už 27. novembra v Prešove. FOTO – Marek Vaščura
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Spoločnosť Schüle Slovakia,
s.r.o. začala v polovici novembra s výstavbou výrobnej haly,
v ktorej budú po jej ukončení
v máji budúceho roku umiestnené najmodernejšie plnoautomatizované CNC obrábacie
stroje (na fotografii). Náklady
na jej výstavbu predstavujú 1 milión eur, pričom vo výrobnej
hale bude umiestnených päť
obrábacích liniek v celkovej
hodnote 3,5 milióna eur.
Technologickú
inováciu spoločnosť
Schüle Slovakia,
s.r.o. víta, pretože
sa jej ako dcérskej spoločnosti
nemeckej rodinnej firmy Julius Schüle Druckguss GmbH
podarilo výrazne posunúť k
produkcii výrobkov s vysokou
pridanou hodnotou. Zatiaľ čo
v súčasnosti dielce odlievané
v popradskom závode putujú
do ďalších firiem na ich opracovanie, nové CNC obrábacie
linky budú z odliatkov vyrábať už hotové automobilové
dielce, ktoré pôjdu priamo na
montážne linky automobilkám. Konkrétne pôjde o najmodernejšie, osemstupňové
prevodovky. V novej výrobnej

hale bude pracovať niekoľko
desiatok vysokokvalifikovaných
zamestnancov.
Vedenie spoločnosti po konzultácii s odborníkmi vybralo najvhodnejší priestor pre
umiestnenie novej výrobnej
haly v areáli podniku tak, aby
pomohlo výraznému odhlučneniu existujúcej prevádzky a
zlepšeniu bývania obyvateľov
blízkej obytnej zóny. To predstavuje ďalšie z opatrení spoločnosti v jej dlhodobej snahe

Nemecký investor sa napokon
rozhodol
pred Rumunskom uprednostniť Poprad práve pre dlhú,
15-ročnú tradíciu výroby
v spoločnosti Schüle Slovakia,
s.r.o. Spoločnosť za toto obdobie ukázala, že je dôveryhodným partnerom dlhodobo zabezpečujúcim vysokú kvalitu
svojej produkcie.
Spoločnosť Schüle Slovakia,
s.r.o. vďaka tejto investícii v celkovej výške 4,5 milióna eur
začne novú etapu svojho fungovania, keď z jej brán budú vychádzať hotové dielce určené na
priamu montáž do automobilov prestížnych značiek. PP-139

ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE PRE POPRAD
o dosiahnutie rovnováhy medzi vyhovujúcimi podmienkami pre úspešný chod výrobnej
firmy a prirodzenými potrebami obyvateľov obytnej zóny,
ktorá so spoločnosťou susedí.
Treba povedať, že rozhodovanie nemeckých vlastníkov
umiestniť špičkové technológie
svetovej kvality do Popradu
a preinvestovať tak 4,5 milióna eur nebolo jednoduché.
Napriek tomu, že spoločnosť
Schüle Slovakia, s.r.o. je vnímaná ako špičkový a spoľahlivý
partner výrobcov prestížnych
automobilových značiek ako

BMW, Mercedes, Volvo, či Jaguar, o túto investíciu prejavilo
mimoriadny záujem Rumunsko. To okrem svojho členstva
v Európskej únii a lacnej pracovnej sily v porovnaní aj so
Slovenskom, ponúka pre zahraničných investorov aj ústretovú
legislatívu. Rumunsko si ako
jedna z najmenej rozvinutých
krajín Európskej únie uvedomuje, že prosperita krajiny je
vo veľkej miere podmienená
schopnosťou obstáť v konkurencii krajín poskytujúcich výhodné podmienky pre zahraničných investorov.

PP-143
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Futbalisti majú nového sponzora
V predošlom vydaní novín
Poprad sme avizovali dobrú
správu pre popradských futbalistov. Predstavitelia FK Poprad v utorok 11. novembra
podpísali novú sponzorskú
zmluvu so staronovým podporovateľom. Generálnym sponzorom sa stala spoločnosť Ritro Invest, ktorej konateľom je
samotný prezident FK Roman
Dvorčák.
Zmluva zaručuje finančnú
stabilitu klubu na najbližšie tri
roky. Celkovo ide o sumu 240 tisíc eur, a teda 80 tisíc eur na jednu sezónu. „Máme pred sebou aj
ďalšie výzvy a preto táto suma
nemusí byť konečná,“ povedal
prezident FK Poprad a zároveň
konateľ spoločnosti Ritro Invest
Roman Dvorčák.
Vedenie klubu sa chce v najbližšom období postupne zameriavať na jeho profesionalizáciu
a vytvoriť tak nováčikovi druhej
najvyššej futbalovej súťaže čo
najlepšie podmienky pre ďalšie
napredovanie. Momentálne sa
popradskí futbalisti nachádzajú
na hranici postupu do celoslovenskej baráže, kde môžu zabojovať aj o Fortuna ligu. Navyše
minulý týždeň ukončili svoje
pôsobenie v Slovenskom pohári medzi šestnástkou najlepších
tímov krajiny, a to je neopomenuteľný úspech pre popradský
futbal. „Chceme sa posunúť v koncepcii o krôčik ďalej. Nie je našou

snahou nakupovať drahých hráčov zo zahraničia alebo iných slovenských klubov. Držíme sa našej
filozofie a staviame na vlastných
odchovancoch. Naše mesto by
sa takto mohlo stať regionálnym
centrom futbalu, aby bolo snom
každého hráča hrať za Poprad,“
zdôrazňoval R. Dvorčák.
Spokojnosť s poslednou významnou udalosťou neskrýval ani tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
„Pri popradskom futbale som päť
rokov a neustále sme s Pavlom
Šlosárom len improvizovali. To čo
sa dnes deje je fantastická správa.
So súčasným rozpočtom môžeme
súťaž hrať dôstojne a reálne plánovať. Pri tomto trende nemusí byť
čoskoro ani druhá liga konečný
cieľ. Už teraz je to zavŕšením istej etapy môjho života, ktorá ma
stála množstvo času a energie.
Môžem povedať, že som šťastný
človek, lebo tých päť rokov som
nepremrhal.“
Rozpočet FK Poprad sa zo
140 tisíc eur navýšil o ďalších 30
tisíc a takmer polovicu pokryje
generálny sponzor. „Som vďačný
každému, kto bojoval o popradský futbal a ďakujem aj mestu
Poprad, že v ťažkých časoch podržalo hlavne mládež. Verím, že
sa k novému sponzorovi pridajú
aj ďalší podporovatelia a pritiahne to aj ľudí na tribúny, ktoré sa
práve stavajú,“ vyslovil želanie
viceprezident FK Poprad Pavol
Šlosár.		
(mav)

Central karate klub v zahraničí
V nedeľu 9. novembra sa
v českom Havířove uskutočnila
medzinárodná súťaž s názvom
20. ročník stredoeurópskeho
Pohára nádejí karate. V konkurencii vyše 250 súťažiacich z
23 klubov z Česka a Slovenska
si Central karate klub Poprad
vybojoval spolu 14 medailí.
Tri najcennejšie kovy vybojovali centralisti v disciplíne
kumite. V kategórii starších žia-

kov do 45 kg si zlatú medailu
nekompromisne vybojoval Kristián Kotlár. V najťažšej kategórii
starších žiakov nad 60 kg patrilo
finále iba centralistom, kde si
nakoniec zlato vybojoval Matej
Kordovaník a Peter Lacko skončil na druhom mieste.
Medzi dievčatami si v kategórii dorasteniek do 47 kg
odniesla najcennejší kov Nadja
Moncoľová.
(iku)

Vážení Popradčania,
ďakujem za vašu dôveru, vaše hlasy
a zverený poslanecký mandát, ktorý
budem naďalej napĺňať zodpovednou
prácou pre mesto Poprad a Popradčanov.
JUDr. Adrián

Kromka

PP-142

PP-145

V kine priamy prenos z Londýna

Ďalšia zo série Artmax opery sa uskutoční v stredu 26. novembra. Diváci
uvidia v kine Cinemax operu Nápoj lásky, ktorej autorom je G. Donizetti.
Pôjde o priamy prenos z londýnskej Royal Opera House. V hlavných úlohách
sa predstavia Vittorio Grigolo, Lucy Crowe Bryn Terfel, Levente Molnár. (ppš)
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