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Zlúčenie do jedného mesta bolo významným krokom

Zaspomíname na zosnulýchV nedeľu bude Sviatok všet-
kých svätých a v pondelok 
Pamiatka zosnulých, kedy si 
spomíname na všetkých svojich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami. 

 Otváracie hodiny všetkých 
pohrebísk (cintoríny Poprad - 
Veľká, Spišská Sobota, Matejov-
ce a Stráže pod Tatrami) budú 
až do 10. novembra denne od 7. 
do 20. hod. 31. októbra a 1. no-
vembra budú otváracie hodiny 
predĺžené do 21. hod. Kancelária 
Pohrebno-cintorínskych služieb 
Poprad v Dome smútku v Popra-
de - Veľkej bude   otvorená aj 
počas sviatkov, t. j. 31. októbra a 

1. novembra 
(v sobotu a v 
nedeľu) od 8. 
do 18.  hod. 

V  priestoroch kancelárie bude 
pre návštevníkov zabezpečené 
občerstvenie. Pre návštevníkov 
cintorína v Poprade - Veľkej 
budú zabez-
pečené aj mo-
bilné toalety.

Pri parkova-
ní a doprave je 
potrebné, aby 
všetci náv-
števníci reš-
pektovali pre-
d o v š e t k ý m 
pri parkovaní pokyny hliadok 
mestskej a dopravnej polície, ako 
aj pracovníkov PCS Poprad. Sa-
mospráva odporúča využiť MHD 
Poprad na posilnenej linke č.3 so 
zastávkou priamo pred Domom 

smútku v  Poprade – Veľkej. Pri 
cintoríne vo Veľkej bude zo 
stálych parkovacích plôch  vý-
jazd cez bočnú bránu parkovis-

ka smerom 
na Jarmočnú 
ulicu. Vpravo 
pri vstupnej 
bráne, sú vy-
medzené par-
kovacie mies-
ta pre ZŤP. Pri 
hornej bráne 
(pri ceste sme-

rom na Veľký Slavkov, pred želez-
ničným priecestím) je pripravené 
označené dočasné parkovisko.

Poľná cesta smerom k druž-
stvu v Sp. Sobote bude mať do-
časne odstránený zákaz vjazdu a 

bude jednosmerne sprejazdnená 
smerom na Brokoffovu ulicu 
(smerom do Spišskej Soboty).

V Matejovciach bude zákaz 
státia na Kopernikovej ulici do 
9. novembra dočasne zrušený 
a bude tam možné parkovať.

V Strážach je návštevníkom  
k dispozícii znovu vyčistené 
parkovisko pred hornou bránou 
cintorína.

Dušičková pobožnosť za účasti 
rímsko a gréckokatolíckych kňa-
zov sa bude konať v nedeľu 1. no-
vembra na Sviatok všetkých svä-
tých  o 15. hod. pri hlavnom kríži 
na cintoríne v Poprade - Veľkej.

V prípade akýchkoľvek infor-
mácií sa občania môžu obrátiť 
na pracovníkov PCS Poprad na 
telefónnych číslach  0902 600 
300 a 052/77 25 250.  (pmp)

Minulý piatok 
23. októbra bol pre 
Popradčanov vý-
znamný deň. Pred 

70-mi rokmi sa stretli členovia 
troch národných výborov a 400 
občanov z  Popradu, Veľkej 
a Spišskej Soboty a  slávnostne 
zvolili spoločný miestny ná-
rodný výbor, čo bol ďalší krok k 
zlúčeniu do veľkého Popradu. 
V programe 70 rokov v spoloč-
nom meste si túto udalosť pri-
pomenula dnešná samospráva 
a pozvaní hostia v popradskom 
Kine Tatran.

Primátor Popradu v príhovore 
vyzdvihol: „Pred 70 rokmi sa mes-
tečká Poprad, Veľká a Spišská So-
bota rozhodli spojiť svoju budúc-
nosť v  jednom veľkom Poprade. 
Naše mesto sa vďaka nim nadých-
lo, a keď sa k nemu v záujme spo-
ločného rozvoja neskôr pripojili 
aj Stráže a Matejovce, vydalo sa 
na dlhú cestu k modernému, dy-
namicky sa rozvíjajúcemu centru 
pod Vysokými Tatrami. Dnešným 
stretnutím vzdávame hold všet-
kým Popradčanom, Spišskosobot-
čanom, Veľčanom, Strážanom, 
Matejovčanom i  Kvetničanom, 
ktorí tvorili a naďalej tvoria naše 
mesto.“ Poďakoval všetkým, 

ktorí po desaťročia šírili dobré 
meno Popradu a zdôraznil, že je 
našou povinnosťou toto dedič-
stvo rozvíjať ďalej. 

Významný historok Ivan Cha-
lupecký, riaditeľka popradskej 
pobočky Štátneho archívu Levoča 
Božena Malovcová a  jej zástup-
kyňa Zuzana Kollárová zašli vo 
svojich príspevkoch do ďalekých 
i bližších dejín Popradu. 

„Pokusov o  zlúčenie tých-
to piatich mestských častí do 
veľkého Popradu bolo viac. 
Prvýkrát v  rokoch 1850-1854, 
keď vznikol spoločný súd hor-
nospišských miest Popradu, 

Spišskej Soboty, Veľkej, Stráží 
a  Matejoviec. Ďalší pokus bol 
v roku 1916, keď sa o to pokúšal 
pán mešťanosta Förster, ale žiaľ 
potom prišla 1. svetová vojna, 
takže tento zámer upadol do 
zabudnutia. Potom v  rokoch 
1930-40, ale to zase zmarila 2. 
svetová vojna. Až po jej ukon-
čení sa spojením začali vážne 
zaoberať hlavne tri obce - Po-
prad, Veľká a  Spišská Sobota, 
pretože stavebný vývoj úplne 
stieral hranice medzi nimi. Ini-
ciátorom bol miestny národný 
výbor spolu s Okresným národ-
ným výborom v Poprade na čele 

s  Oskarom Jeleňom. Postupne 
sa uskutočnili stretnutia s  ob-
čanmi Veľkej a Spišskej Soboty - 
jedny začiatkom, druhé koncom 
júla 1945 a občania stále dávali 
svoje požiadavky,“ povedala 
B. Malovcová (na foto). Veľ-
čanom šlo napríklad o  to, aby 
bol v prvom rade vybudovaný 
nový kultúrny dom s  divadel-
nou sálou a  kinosálou a  aby 
dostali pasienky, ktoré museli 
predať, keď vznikol závod vo 
Svite. Ďalej žiadali, aby naďalej 
mohli zadarmo dostávať vodu, 
chceli mať svoje základné a ta-
kisto odborné školstvo, napr. 
mať odbornú školu košikársku. 
Väčšina ich požiadaviek bola aj 
splnená. Akurát nesúhlasili s 
prevzatím dlhov mesta Poprad, 
ktoré si ich malo čo najskôr 
uhradiť. Ako zhrnula riaditeľ-
ka popradskej pobočky Štátne-
ho archívu, v Spišskej Sobote to 
bolo trochu iné. Tej šlo hlavne 
o to, aby získala právo na dre-
vo, pretože nemala vlastné lesy, 
čo jej Poprad umožnil. Takisto 
chcela mať naďalej svoje trhy, 
veď Spišská Sobota bola už od 
roku 1256 trhovým mestom, čo 
dokazujú historické pramene. 

(Pokračovanie na str. 2)
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Mesiac úcty k starším si seniori užili

•	JESENNÉ prázdniny budú 
mať školáci na Slovensku vo štvr-
tok a v piatok 29. a 30. októbra. 

•	VEREJNÉ korčuľovanie na 
Zimnom štadióne mesta Poprad 
sa uskutoční v sobotu 31. ok-
tóbra od 15. do 17. hod.•	MESTO Poprad ako prísluš-
ný stavebný úrad podľa staveb-
ného zákona v znení neskorších 
predpisov povoľuje užívanie 
časti stavby „Obchodný priestor 
(predajňa) v rámci hlavnej stav-
by Polyfunkčné centrum Corrib 
- Poprad, 2. etapa“ na pozemku 
v k.ú Poprad. Viac na www.po-
prad.sk•	MESIAC úcty k starším si na 
spoločnom posedení pripome-
nú dnes 28. októbra aj obyvatelia 
Zariadenia pre seniorov na Ko-
menského ul. v Poprade. •	ĎALŠIE premietanie v  Ki-
noklube Film Europa Poprad, 
ktorý pôsobí pri Tatranskej ga-
lérii bude vo štvrtok 29. októbra 
o 19. hod. Premietať sa bude ne-
mecký film Victoria.•	ORGANIZÁTORI poduja-
tia Bez ladu a skladu a Para Tour 
2015 zmenili z technických prí-
čin miesto a čas konania koncer-
tu. Koncert sa uskutoční v stre-
du 11. novembra  o  19.30 hod. 
v Tatranskej galérii v Poprade. •	VÝJAZDOVÝ odber Národ-
nej transfúznej služby Poprad sa 
uskutoční zajtra 29. októbra od 
8.30 do 12. hod. v Strednej zdra-
votníckej škole na Levočskej ul. 
v Poprade. Odberu sa môže zú-
častniť aj verejnosť.•	DNES 28. októbra o  19.15 
hod. sa  v  Kostole sv. Cyrila 
a Metoda bude konať prednáška 
Kateřiny Lachmanovej na tému 
Typické prekážky uzmierenia. 
Po nej bude nasledovať autogra-
miáda kníh autorky v  priesto-
roch kníhkupectva Aletea oproti 
kostolu.•	VÝCHODOSLOVENSKÁ 
distribučná uskutočňuje v týchto 
mesiacoch dozber údajov o pod-
zemných a nadzemných elektric-
kých vedeniach nízkeho napätia 
po vykonanej rekonštrukcii. 
Pri prácach používajú poverení 
pracovníci ekologicky neškodné 
spreje. Tieto značky nezname-
najú žiadne následné výkopové 
práce alebo iné obmedzenia pre 
obyvateľov a po 2-3 mesiacoch 
sami zmiznú. Súčasťou zberu 
údajov je aj odčítavanie sériových 
čísiel elektromerov.  (ppš)

Zlúčenie do jedného mesta bolo ...
Sobotčania tiež žiadali, aby po 

vzniku miestneho národného 
výboru v Poprade boli prevzatí 
ich pracovníci MNV a v oboch 
pripojených mestských častiach 
boli zriadené expozitúry a ich 
občania tak nemuseli cestovať 
kvôli bežným záležitostiam do 
Popradu. 

K  spojeniu Popradu, Veľ-
kej a  Spišskej Soboty došlo 
s účinnosťou k 1. januáru 1946. 
„Chcem poukázať na to, že celý 
budúci rok sa nesie v znamení 70. 
výročia mesta, ale budeme mať 
ešte jedno oveľa významnejšie 
výročie, a  to 760. výročie prvej 

písomnej zmienky o  Poprade 
a Spišskej Sobote. Listina z  roku 
1256 kráľa Bela IV. je uložená 
práve v našom archíve a spomína 
sa tam po prvýkrát Forum Sab-
bathe ako Spišská Sobota a  Sasi 
z  Popradu. V  jednej listine sa 
dochovala zmienka o  obidvoch 
súčasných mestských častiach,“ 
zdôraznila B. Malovcová. 

Prvý viceprimátor Popradu 
Igor Wzoš na záver slávnosti 
predostrel víziu mesta na nasle-
dujúce roky. Súčasťou programu 
boli tiež dva dokumentárne filmy, 
ktoré zaviedli účastníkov do his-
tórie Popradu v minulých desať-
ročiach. Sprievodným podujatím je 

i putovná výstava na 15 paneloch, 
ktorá v zhustenej podobe podáva 
historický obraz všetkých mest-
ských častí dnešného Popradu. 
Spolu s  popradskou pobočkou 
archívu ju koncipovala riaditeľ-
ka Tatranskej galérie v  Poprade 
Anna Ondrušeková. V  týchto 
dňoch bude umiestnená vo foyeri 
mestského úradu.

Cenné historické príspevky 
uverejníme v mimoriadnom čís-
le novín Poprad, ktorého vydanie 
pripravujeme v  druhej polovici 
novembra a bude sa distribuovať 
do všetkých domácností v meste 
spolu s programom Popradských 
Vianoc 2015.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Už 22. ročník podujatia Tre-
tí vek sa zabáva, ktorý patrí k 
najpopulárnejším programom 
pre seniorov v meste Poprad, sa 
uskutočnil minulú stredu v Ma-
tejovciach. Vyše tristo členov z 
ôsmich denných centier sa pri-
šlo spoločne zabaviť v rámci 
Mesiaca úcty k starším. 

Penzistov pozdravil i primá-
tor Popradu Jozef Švagerko, 
ktorý zastáva názor, že starší 
občania si zaslúžia úctu a sta-
rostlivosť za svoju doterajšiu 
vykonanú prácu. Mesto v podu-

jatiach pre seniorov, ktoré sa 
osvedčili, pokračuje, ale tohto 
roku pridáva ďalšie. „Navrhli 
sme rozšírenie kúpeľných poby-
tov o možnosti v popradskom 
Aquacity. Nie všetci dôchodco-
via totiž môžu vycestovať do 
Piešťan na celý týždeň. Možnosť 
navštíviť niekoľkokrát Aquacity, 
kde mnoho zo starších ľudí do-
teraz ani nebolo, bude mať 228  
seniorov,“ povedal primátor. 
Pozná všetky DC, najnovšie ho 
seniori z Domu s opatrovateľ-
skou službou Xenón upozorni-

li na rušenie nočného kľudu z 
blízkych pohostinských zaria-
dení, preto sa pustil i do rieše-
nia tejto situácie. Navyše v Xe-
nóne prebieha rekonštrukcia, 
tak sa zaujíma aj o tieto práce. 

Viceprimátor mesta Pavol 
Gašper ocenil, že popradskí se-
niori sú takí aktívni a s úsme-
vom dodal: „Keď vidím, ako sa 
vedia zabávať a užívať si sta-
robu, žiada sa mi byť dôchod-
com v meste Poprad.“ Vedúca 
sociálneho odboru v Poprade 
Etela Lučivjanská podčiarkla, 
že o Tretí vek sa zabáva býva 
stále veľký záujem a každoroč-
ne pozývajú tiež zaujímavého 
hosťa: „Tohto roku to bol Otto 
Kollmann s manželkou Silviou 
(na foto vpravo hore), ktorí pre 
členov denných centier zahrali 
„repeťácky“ repertoár.“ Ako zvy-
čajne nechýbali ani tanečníci z 
Tanečného štúdia Super. 

Ďalším podujatím v rámci 
Mesiaca úcty k starším bolo 
minulú štvrtok vystúpenie 
cimbalovej ľudovej hudby 
Popradčan (na foto dole) a 
Jožka Jožku.  (mar)
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Krátke správyJubilanti, ktorých život je stále naplnený a aktívny

Dnes zasadne mestské zastupiteľstvo

Do Kostola sv. Egídia i počas organizovaných prehliadok

•	VEĽVYSLANEC Bielorus-
kej republiky Vladimír Serpikov 
zavíta vo štvrtok 29. októbra do 
Svitu. Pozvanie primátora mesta 
Svit Miroslava Škvareka prijal 
aj honorárny konzul Bieloruska 
Marián Murin a poslanec NR SR 
Michal Lukša. Predmetom oficiál-
nej návštevy bude rokovanie o 
možnej cezhraničnej spolupráci 
spojené s prehliadkou mesta a 
návštevou najvýznamnejších fi-
riem pôsobiacich vo Svite•	SLÁVNOSTNÉ odhalenie 
posledného zastavenia Kalvárie 
na Peknej vyhliadke v Starom 
Smokovci sa uskutoční vo štvr-
tok 29. októbra o 14. hod. Dielo 
bolo vytvorené v rámci sympó-
zia Umelci Tatrám. •	CELOSLOVENSKÁ lite-
rárna súťaž Wolkrova Polianka 
2015 sa začala včera 27. októbra 
a prebieha aj dnes  28. októbra 
v Tatranskej Polianke.  •	DEŇ otvorených dverí 
v Dome na polceste vo Veľkom 
Slavkove sa uskutoční v  utorok 
3. novembra od 11. hod.•	PIETNA spomienka na 
obete hôr na Symbolickom cin-
toríne pri Popradskom plese sa 
uskutoční v sobotu 31. októbra. 
Zraz účastníkov bude o  10.30 
hod. pri Chate na Popradskom 
plese. V súčasnosti je na Symbo-
lickom cintoríne inštalovaných 
352 pamätných tabuliek so 492 
menami. •	OD pondelka 2. novembra 
do nedele 15. novembra 2015 
bude Múzeum TANAPu v  Tat-
ranskej Lomnici z  dôvodu pro-
fylaktických a  modernizačných 
prác zatvorené.•	AJ tento rok patrí 29. október 
Svetovému dňu psoriazy. Toto 
dedične kožné ochorenie pred-
stavuje pre pacientov okrem 
bolesti aj zásah do ich spoločen-
ského a emocionálneho života. 
Cieľom Svetového dna psoriazy 
je zvýšiť povedomie o  tomto 
ochorení, podporiť empatiu voči 
ľuďom trpiacim psoriazou a ce-
losvetovo zabezpečiť lepší prí-
stup k liečbe. Pri tejto príležitosti 
pripravili Kúpele Červený Kláš-
tor - Smerdžonka v  sobotu 31. 
októbra Deň otvorených dverí.•	VČERA 27. a  dnes 28.ok-
tóbra prebieha jesenné spočíta-
nie kamzíkov v Tatrách, ktorého 
cieľom je zistiť, ako sa zmenili 
počty vysokotatranskej kamzičej 
populácie v  porovnaní s  minu-
lým rokom.  (ppš)

V stredu 28. októbra o 8. 
hod. sa v zasadačke Mestského 
úradu v Poprade uskutoční 5. 
zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva mesta Poprad, ktoré 
zvoláva primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko.

Po procedurálnych záleži-
tostiach a kontrole plnenia 
uznesení bude nasledovať 
niekoľko návrhov na schvá-
lenie prenájmov nebytových 
priestorov, nájmov bytov a 
návrh na schválenie spoločné-
ho zoznamu žiadateľov o byt 
a náhradníkov na pridelenie 
bytu postaveného s podporou 
finančných prostriedkov zo 
ŠFRB. Poslanci tiež preroku-
jú návrh na doplnenie vecnej 
náplne kapitálových výdavkov 
o zakúpenie vianočnej výzdo-
by, ďalej návrh plánu výrobcu 
tepla Veolia Energia Poprad na 
rok 2016. Veľkú časť programu 
tvorí hospodárenie a naklada-

nie s majetkom mesta - návrhy 
na predaje nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Poprad, na 
vyhlásenie obchodných verej-
ných súťaží na predaje nehnu-
teľností vo vlastníctve mesta, 
návrhy na schválenie spôsobu 
prevodu vlastníctva, návrhy na 
zriadenie vecných bremien atď. 
Medzi bodmi októbrového za-
sadania MsZ je i návrh na vy-
hlásenie dobrovoľnej zbierky 
na spolufinancovanie nákladov 
spojených s prevádzkovaním 
Mestského útulku pre psov 
v Poprade, návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) 
mesta Poprad o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v základných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad. Poslanci majú prero-
kovať i návrh na zrušenie VZN 
č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty 
na verejných priestranstvách, 

verejnom poriadku, zabezpe-
čení zjazdnosti a schodnosti 
miestnych komunikácií a o 
obmedzení a zákaze požíva-
nia alkoholických nápojov na 
území mesta Poprad a dodat-
ku k nemu. V programe je i 
Komunitný plán sociálnych 
služieb mesta Poprad na roky 
2015-20, správa z preskúma-
nia Územného plánu sídelného 
útvaru mesta Poprad, rozbor 
hospodárenia a monitorovanie 
programového rozpočtu mesta 
Poprad za 1. polrok 2015, ná-
vrh na doplnenie vecnej náplne 
výdavkov na rok 2015 na úse-
ku urbanizmu a priestorového 
plánovania, správa o činnosti 
komisie na ochranu verejného 
záujmu pri MsZ a ďalšie. Pred 
záverom rokovania budú inter-
pelácie poslancov.

Rokovanie MsZ je verejné. 
Podrobný program je na www.
poprad.sk.  (ppm)

Najcennejšia historická pamiatka v centre Popra-
du - Kostol sv. Egídia - bude pre verejnosť dostupná 
aj počas organizovaných prehliadok. Tie sa budú 
konať pravidelne počas pracovných dní vždy o 14. 
hod a budú prebiehať v slovenskom a v anglickom 
jazyku. Vstupenky budú vo forme pohľadnice Kos-
tola sv. Egídia dostupné v cene 1 euro alebo 1,5 eur v 

prípade drevenej pohľadnice. Avizovaný čas prehlia-
dok je zatiaľ v skúšobnom režime nastavený do 30. 
novembra 2015. Kostol je možné navštíviť aj mimo 
tohto času po predchádzajúcej dohode v Mestskej 
informačnej kancelárii mesta Poprad. Minimálny 
počet osôb pre prehliadku kostola mimo času or-
ganizovaných vstupov je 5 osôb.  (mag)

V októbri si pripomínajú 
okrúhle životné výročia dvaja 
známi občania Popradu, kto-
rým minulú sobotu zablaho-
želal primátor Popradu Jozef 
Švagerko. 

MUDr. Jozef Slaho (na foto 
dole s manželkou) oslávil 75. 
narodeniny. Po dvadsaťročnom 
pôsobení ako vojenský lekár 
vo vojenskej nemocnici v Koši-
ciach, šiel pracovať do poprad-
skej nemocnice. Od roku 1992 
do roku 2006 zastával post 
primára očného oddelenia až 
do odchodu do dôchodku. Bol 
tiež súdnym znalcom v oblasti 

oftalmológie. Jubilant povedal: 
„Najviac ma vždy vedel potešiť 
spokojný pacient a hrýzlo ma, 
keď sa niečo nevydarilo, hoci sa 
tomu nedalo nebrániť. Aj keď sa 
snažíme byť čo najprofesionál-
nejší, nikdy tú biológiu stoper-
centne neovládneme. Teší ma 
tiež, že po príchode do poprad-
skej nemocnice sme začali ope-
rovať mikrochirurgicky, hoci to 
bola i ekonomicky veľmi nároč-
ná záležitosť.“ Životu je vďačný 
za svoju rodinu - manželku, dve 
deti a už aj tri vnúčatá. Ani na 
zaslúženom odpočinku neza-
háľa - má veľmi rád záhradu, 
rád chodí do prírody na výlety, 
hubárči, navštevuje Univerzitu 
tretieho veku...

Stále aktívnym seniorom je i 
80-ročný Alexander Comisso 
(na foto hore), ktorý celý svoj 
život žije v Matejovciach a od 
roku 1953 až do odchodu do 
dôchodku pracoval v Tatrama-
te. Mnohí Popradčania ho po-
znajú ako aktívneho športovca 
- voľakedajšieho futbalistu a 

najmä stolného tenistu, ktorý 
dodnes organizuje stolnoteni-
sové turnaje v Matejovciach. 
Oslávenec vďačí za krásne ju-
bileum nesporne hlavne aktív-
nemu pohybu a dodal: „Je to aj 
v génoch. Veľa mojich blízkych 
sa dožilo nad 90 rokov vrátane 
starého otca, ktorý bol Talian.“ 
Lásku k športu vštepil aj svojim 
potomkom - s manželkou vy-
chovali dvoch synov a dnes už 
majú i tri vnúčatá.  (mar)
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PP-121

Na Námestí sv. Egídia v 
Poprade - na mieste niekdaj-
šieho OD Prior, ktorý sa pred 
ôsmimi rokmi presťahoval do 
inej lokality, otvorili minulý 
štvrtok nové nákupné cen-
trum Forum. Výstavba sa za-
čala na jar minulého roka 
a celkové náklady stavby 
dosiahli 48 miliónov eur. 
Počet pracovných miest sa 
postupne zvýši z terajších 
približne 400 na 700. 

Spoločnosť Multi Slovakia 
vytvorila a realizovala Fo-
rum Poprad v joint venture 
so spoločnosťou Gemo Hol-
ding. Nové obchodné cen-
trum sa stalo súčasťou viac než 
90 takýchto nákupných centier 
rovnakého mena v mnohých eu-
rópskych krajinách, ktoré patria 
pod retailovú platformu Multi. 
Forum Poprad má tri poschodia, 
na ktorých sa nachádza viac ako 
sto obchodov a ďalších prevá-
dzok ako fitness, reštaurácie, ka-
viarne a ďalšie. K dispozícii je 450 
parkovacích miest. 

Riaditeľ Multi pre Českú a Slo-
venskú republiku Ľuboš Kočí 
povedal: „Podarilo sa nám Forum 
Poprad vhodne zakomponovať do 
kontextu námestia, pričom sme 

využili svahovitý terén.“ Svoje 
miesto si našla aj zeleň a prírodné 
materiály fasády. Primátor Popra-
du Jozef Švagerko ocenil, že pro-
jekt dospel do úspešného konca. 
Jeho ukončenie umožní mestu 
začať pracovať na rekonštrukcii 

námestia. Podčiarkol: „Keď sme 
riešili, že je potrebné rekonštruo-
vať námestie, brali sme do úvahy, 
že potrebujeme počkať na dobu-
dovanie centra Forum a takisto 
Podtatranského múzea. Teraz 
môžeme začať uvažovať, ako by 
to mohlo vyzerať, aby sme mohli 
námestie v jednoliatom celku vy-
budovať a zrekonštruovať.“ Mesto 
vie o dopravných možnostiach 
danej lokality a záleží mu na tom, 
aby nenastali dopravné problé-
my v lokalite nákupného centra. 
Problémový sa ukazuje tiež most 
ponad Zdravotnícku ul., ktoré-

ho opravu samospráva plánuje. 
Neďaleko nákupného centra sa 
nachádza mimoriadne vyťaže-
ná veľká kruhová križovatka a 
prístup k parkovacím plochám 
je cez jednopruhovú cestu. Pod-
ľa štúdie vypracovanej ešte pred 

realizáciou projektu Forum 
by nemalo dôjsť k zahlteniu 
tejto kruhovej križovatky. 
Technický riaditeľ Multi De-
velopment Petr Hoffmann 
uviedol: „Pripravuje sa štúdia 
v úseku od tejto križovatky po 
OC Monaco na Francisciho 
ul., podľa ktorej by sa mala 
vylúčiť pešia komunikácia, 
ktorá tam je, čím vznikne 

možnosť pre dvojpruhovú komu-
nikáciu a plynulý odjazd vozidiel.“ 
Manažérka centra Forum Zuza-
na Maliková doplnila: „Chceme, 
aby si zákazníci zvykli na systém 
parkovania, preto bude parkova-
nie určitý čas zadarmo. Neskôr ho 
však plánujeme spoplatniť. Dôvo-
dom je, aby sme zamedzili zne-
užívaniu parkovacích miest ľuďmi, 
ktorí neprídu do nášho centra, ale 
chcú ísť na námestie.“ 

Pásku na novom nákupnom 
centra prestrihol primátor Popra-
du a už od prvých dní Forum po-
cítil nával nakupujúcich.    (mar)

PP-80

Vysoké Tatry nedávno na-
vštívil vzácny hosť - generálny 
tajomník OSN Pan Ki-mun. 
Spolu s  ministrom zahranič-
ných vecí SR Miroslavom Laj-
čákom sa vyviezol na Lomnický 
štít, pozrel si aj Levoču a Spišský 
hrad. Návšteva Tatier vyvrcho-
lila spoločnou večerou s  prezi-
dentom SR Andrejom Kiskom. 
Tím tatranských kuchárov pod 
vedením Tomáša Tejbusa mu 
pripravili špeciality pozostá-
vajúce aj z  lokálnych surovín: 
„Servírovali sme filet z  údené-
ho pstruha s  listovým šalátom 
a  kaviárom, sladko-kyslú hubo-
vú polievku s  čerstvým kôprom 
a baby zemiačikmi. Hlavný chod 
boli pečené prsia z  kukuričného 
kuriatka s  grilovanou zeleninou 
a  zemiakovým pyré s  čerstvým 
petržlenom.“  (ppš)
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Bolesť zaháňajú tvorivou prácou

Pred dvesto rokmi sa narodil Ľudovít Štúr
Spomienkové podujatie ve-

nované významnému národ-
nému dejateľovi Ľudovítovi 
Štúrovi - Hlas k rodákom, sa 
uskutočnilo v nedeľu v evan-
jelickom kostole na námestí 
v Poprade. Usporiadal ho 
miestny odbor Matice slo-
venskej v Poprade, 
Literárno-umelec-
ký klub M. Rúfusa 
pri Podtatranskej 
knižnici, poprad-
ský Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi 
a.v. na Slovensku 
a mesto Poprad. 
Dnes 28. októbra si 
pripomíname 200 
rokov od narodenia 
tejto osobnosti.

„Národ, v ktorého 
duši je hlboko zakorenená úcta 
k právam každého človeka, a 
pre ktorého je samozrejmosťou, 
že všetci sú si rovní, nosí v srdci 
lásku k človeku a nerobí medzi 
ľuďmi rozdiel a navyše sa aj 
sám spravuje - len takýto ná-

rod môže byť úprimným, otvo-
reným a čestným národom.“ 
(Slovanstvo a svet budúcnosti)   
Aj to je jedna z myšlienok, kto-
rými nás obohatil Ľ.Štúr. 

Ľudmila Hrehorčáková 
predsedníčka Matice sloven-
skej v Poprade uviedla: „Štúr je 

našou najvýznamnejšou osob-
nosťou 19.storočia. Dal nám 
slovenčinu, ktorou nás zjedno-
til. Bol vizionárom a projektan-
tom budúcej slovenskej štátnos-
ti na základe jazyka, politickej 
činnosti aj svojho presvedčenia. 

Štúr je nesporne najväčšou 
osobnosťou našich novodobých 
dejín. Pod Tatrami sa utváral 
duch Slovenska, duch našej 
národnej identity. Štúrovci sa 
o  Tatry opierali ako o  svoje 
hradby. Tu našli romantickú 
záštitu svojej slobody.“

Primátor Jozef Šva-
gerko zaspomínal, že 
Ľ. Štúra mal dokonca 
ako maturitnú otáz-
ku a povedal: „Bol to 
jeden z  prvých sloven-
ských politikov. Prešlo 
niekoľko desaťročí od 
jeho narodenia a  my 
by sme mali rozvíjať 
jeho odkaz. Niektoré 
udalosti z  dvestoročnej 
histórie, až ma z  toho 
mrazí, sú aktuálne aj 

dnes. Štúr mal odvahu i schop-
nosť predbehnúť dobu. Život 
posvätil a  nad krivdou bied-
nych nielen slzu vyronil. Mali 
by sme sa aj poučiť z minulos-
ti, aby sme dokázali budovať 
budúcnosť.“  (kpa)

Galériu rozjasnili Hammelove obrazy

Popradský Klub Sclerosis 
Multiplex zorganizoval kon-
com minulého týždňa výstavu 
tvorby a  činnosti svojich čle-
nov. Konala sa v  priestoroch 
Nemocnice Poprad.

Na výstave mohli návštevníci ob-
divovať skutočné diela z rúk členov 
Klubu Sclerosis Multiplex. Najviac 
prác vystavili traja. Predsedníčka 
klubu Helena Chlebovcová (na 
foto vpravo) sa pohráva so servít-
kovou technikou a  transferom na 
drevo. Ján Pecúch (na foto druhý 
sprava) sa venuje výrobe šperkov 
a  dekoratívnych prvkov z  drô-
tu. Stanka Šimurdjaková (na foto 
druhá zľava) krásne maľuje, i  keď 
jej v  poslednej dobe učarovala aj 
servítková technika. „Pokračujeme 
v  projekte z  roku 2012. Jeho hlav-

ným cieľom je, aby sme neupadali 
doma do depresií, keď sme v  ťaž-
kých situáciách a ak už nemôžeme 
vyjsť von, tak aspoň tvoríme. Mnohí 
odchádzali z  klubového stretnutia 
natešení a  začali tvoriť aj doma. 
Viacerým sa zapáčila servítková 
technika, ale sú tu aj výšivky, maľ-
by na skle. Pri týchto činnostiach 
sa snažíme upokojiť a  vypnúť. 
Zaháňame bolesť tvorivou prá-
cou,“ uviedla predsedníčka KSM 
v  Poprade H. Chlebovcová. „Som 
dôchodca, ale venujem sa práci 
s drôtom, či textilom. Kedysi dávno 
som učil v  škole výtvarnú výchovu 
a  matematiku a  trochu to vo mne 
ostalo. Vyrábam dekorácie, šperky 
a podobne, je to pre mňa upokojujú-
ce a pomáha mi to nemyslieť na sta-
rosti,“ dodal J. Pecúch.  (mav)

Pri mene Pavol Hammel si 
väčšina z nás predstaví pojmy 
ako Medulienka, Učiteľka tan-
ca, Poď, Dnes už viem... V TG 
sa však tento známy skladateľ 
a spevák vo štvrtok večer pred-
stavil aj ako maliar. 

P. Hammel prezradil, že ma-
ľuje už desať rokov. Jeho obrazy 
sú veľmi farebné, čo má podľa 
neho svoj mechanicko-praktic-
ký dôvod: „Maľujem v kotolni s 
rozmermi dvakrát meter a pol. 
Je tam teplo a nie je tam denné 
svetlo. Keď vyjdem na zemský 
povrch, som šokovaný, aké sýte 
farby som použil. Okrem toho 
pri tom relaxujem, je tam ticho, 
iba kotol trochu syčí.“ 

Autor zbiera inšpiráciu v prie-
behu dní, týždňov, rokov a potom 

to z neho musí vyjsť. Neinšpiruje 
ho ani slnko, ani tečúci Dunaj, 
ani Tatry. „Musím len prísť do 
tej kotolne a začať maľovať. A čo 
ma inšpiruje v hudbe, to už vôbec 
neviem. Hudba ma stále viac na-
pĺňa, tá je v mojom živote prvo-
radá. Maľovanie je skôr môj úlet, 
ale keď sa to ľuďom páči a vola-
jú ma na výstavy, tak prečo nie. 
Možno je dôležitý aj môj podpis 
pod tým obrazom. Predaju sa 
nebránim, nerobím do zásuvky, 
načo by mi to bolo doma. Robím 
to pre ľudí, tak ako aj moju hud-
bu,“ dodal umelec. 

Výstavu Nech sa páči budú 
môcť návštevníci Tatranskej 
galérie vidieť do 23. novembra. 
Ďalšou zastávkou týchto diel 
bude neskôr Moskva.    (kpa)

Podľa Návštevného poriadku 
TANAPu sa vo Vysokých Tatrách 
začína 1. novembra 2015 sezónna 
uzávera vysokohorských turistic-
kých chodníkov, ktorá potrvá do 
15. júna 2016. Netreba však od-
kladať turistický výstroj, nakoľko 
sa tak nedeje komplexne po ce-
lých Tatrách. Ide najmä o vyššie 
položené chodníky, vysokohorské 
prechody medzi dolinami (sedlá) 
a štíty. Turisti sa napriek uzávere 
aj v  zimných mesiacoch dostanú 
na všetky vysokohorské chaty s vý-
nimkou Chaty pod Rysmi.  (ppš)

Streda 28. október o 19. hod./ 
Dom kultúry v Poprade
AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
Komédia. Vstupné: 13 €

Štvrtok 29. október o 18. hod./DK
TEREZA NOVOTNÁ
A JEJ HOSTIA
Záverečný koncert XXXIII. PHJ
Husľový večer.
Vstupné: 2 €/1 €

Piatok 30. október o 16. hod./ DK
ŠLÁGER PARÁDA
Vstupné: 10 € v deň koncertu, 8 € 
v predpredaji.

Uzavrú chodníky
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Slováci v porovnaní s ostatnými krajinami triedia málo.
Ak sa to naučia, od januára ušetria 

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

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie

náčelník Mestskej polície Poprad

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

V súčasnosti končí na sklád-
kach 75 % odpadu. Do roku 
2020 musí Slovensko zabezpečiť, 
aby bolo recyklovaného až 50 % 
vzniknutého komunálneho od-
padu. Nový zákon o  odpadoch 
má tomu napomôcť. Náklady 
na triedený zber budú totiž 
po novom hradené výrobcami 
prostredníctvom organizácií 
zodpovednosti výrobcov - OZV. 
Spoločnosť ENVI-PAK (ako 
OZV) radí samosprávam, ako 
pri novom systéme ušetriť na 
triedenom zbere.
Prečo majú byť výrobcovia 
zodpovední?

Výrobcovia sa po novom 
postarajú o svoj výrobok počas 
celého životného cyklu - od di-

zajnu, cez jeho výrobu, predaj, až 
po odpad. Hovoríme o obalových 
aj neobalových výrobkoch, pneu-
matikách, elektrozariadeniach či 
batériách. Výrobcovia zastupovaní 
OZV budú hradiť náklady spojené 
so zberom a recykláciou  odpadov, 
ktoré vznikajú z  ich výrobkov a z 
obalov týchto výrobkov. To v  pra-
xi znamená, že od januára OZV 
prevezmú existujúci systém trie-
deného zberu v  obci alebo meste 
tak, ako je to zavedené. „Či už je 

to využitie zberných nádob alebo 
vrecový systém. Rozhodujúce slovo 
pri organizácii triedeného zberu 
bude mať aj naďalej obec, ktorá si 
nastaví prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia nakladanie 
s komunálnym a drobným staveb-
ným odpadom,“ vysvetľuje Hana 
Nováková, riaditeľka spoločnosti 
ENVI-PAK.
Ako ušetríte triedením odpadu?

Nový systém financovania trie-
deného zberu môže samospráve, 

ale aj občanom priniesť úsporu. A 
to hneď 2-krát. V prvom kroku, keď 
výrobcovia prostredníctvom OZV 
uhradia obci alebo mestu náklady 
na triedený zber. Druhýkrát, keď 
zvýšením množstva vytriedeného 
odpadu klesne množstvo zmesové-
ho komunálneho odpadu v obciach 
alebo mestách, za ktoré obyvatelia 
platia. Je len vecou samosprávy, aký 
efektívny systém zavedie.
Koľko Slováci vytriedia a vypro-
dukujú?

Slovensko vyprodukuje pri-
bližne 1  700  000 ton odpadu 
za rok. Podľa štatistík  sme 
v triedení odpadu v rámci EÚ 
na chvoste. Na Slovensku sa 
recykluje iba 4 % komunálne-
ho odpadu.  PP-118

Rumunsko 272 
Slovensko 304 
Nemecko 617 
Dánsko 747

Rumunsko 3 %
Slovensko 4 %
Nemecko 47 %
Slovinsko 55 %

KRAJINA KRAJINAPODIEL VYGENEROVANÉHO 
ODPADU V KG NA OSOBU

PODIEL VYGENEROVANÉHO 
ODPADU V KG NA OSOBU

V piatok 2. októbra okolo 12. hod. 
bola v Poprade na Námestí sv. Egí-
dia nájdená bankovka a v  nedeľu 
11. októbra okolo 15.40 hod. bol 
v  Poprade na Okružnej ul. č. 57 
na streche auta nájdený modrý 

plastový šanón, v  ktorom sa na-
chádzali notové záznamy rôznych 
piesní a  tiež CD. Majitelia môžu 
kontaktovať Obvodné oddelenie 
PZ v  Poprade, Zuzanu Chren-
kovú, pričom musia vierohodne 
preukázať vlastníctvo a ostatné de-
taily nálezov.  (ppp)

STRATY A NÁLEZY

Piaty ročník festivalu zdravia a krásy Harmónia, ktorý sa konal mi-
nulú sobotu v Poprade, sa opäť tešil veľkému záujmu. Návštevníci 
tohto podujatia zdravého životného štýlu si mohli vypočuť niekoľko 
prednášok, stretnúť sa so zaujímavými hosťami napr. MUDr. Igorom 
Bukovským, pozrieť si výstavy zamerané na zdravie a prevenciu, 
krásu a relax, ezoteriku a osobnostný rozvoj. Ďalej mohli využiť me-
ranie a diagnostiku zdravia, workshop zdravého varenia, interaktív-
ne pohybové workshopy a ďalšie.    FOTO - Marta Marová

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

Zdroj: EUROSTAT 2013
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 29. októbra do 4. novembra

SPoločenSká kronIkA

PoVeDAlI SláVnI

nAVŽDY SMe SA roZlÚčIlI

nAVŽDY SA roZlÚčIMe

Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.                    G. B. Shaw

V stredu 21. októbra 2015
vo Veľkej s

V stredu 28. októbra 2015
o 12. hod. vo Veľkej so

V stredu 28. októbra 2015
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

V stredu 21. októbra 2015
vo Veľkej s

V sobotu 24. októbra 2015
vo Veľkej s

V sobotu 24. októbra 2015
vo Veľkej s

V nedeľu 25. októbra 2015
v Novom Smokovci s

V pondelok 26. októbra 2015
vo Veľkej s

V utorok 27. októbra 2015
vo Veľkej s

V utorok 27. októbra 2015
vo Veľkom Slavkove s

V utorok 27. októbra 2015
v Matejovciach s

Máriou Ištócyovou,
59-ročnou

Zuzanou Štefaníkovou,
88-ročnou

Andrejom Králikom,
88-ročným

V stredu 28. októbra 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Boženou Vencelovou,
81-ročnou

Ing. Petrom Flašíkom,
77-ročným

MUDr. Milanom Smrčiakom,
76-ročným

Katarínou Ondrušovou,
101-ročnou

Vratislavom Kolenčíkom,
86-ročným

Jozefom Erdziakom,
82-ročným

Jaroslavom Guothom,
60-ročným

Jozefom Haluškom,
43-ročným

Magdalénou Fečundovou,
67-ročnou

BlAHoŽeláMe k MenInáM
Dnes 28. októbra má meniny Dobromila, zajtra 29. októbra Klára, 
v  piatok 30. októbra Šimon, Simona, v  sobotu 31. októbra Aurélia, 
v nedeľu 1. novembra Denis, Denisa, Sviatok všetkých svätých, v pon-
delok 2. novembra Pamiatka zosnulých a v utorok 3. novembra Hubert.

PoHotoVoSť V lekárňACH
Dnes 28. októbra - Altea, vo 

štvrtok 29. októbra - Dr. Max - 
OC Max, v piatok 30. októbra - 
Altea, v  sobotu 31. októbra 
- Altea, v nedeľu 1. novem-
bra - Dr. Max - OC Max, 
v  pondelok 2. novembra - 
Dr. Max - Monaco a v utorok 3. 
novembra - Corrib. 

Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 
42 22, Dr. Max - OC Max: Dlhé 
hony 1, Dr. Max - Monaco: Fran-

cisciho ul., Corrib: Levočská ul.
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.

Tri vysokohorské plesá odbremenilo v  piatok minulého týždňa 
38 dobrovoľných potápačov od 73 kg odpadkov v rámci 22. roč-
níka akcie Čisté vody, ktorá sa každoročne koná počas Medziná-
rodného festivalu potápačských filmov Vysoké Tatry. Z dna Ve-
lického plesa potápači vytiahli 31 kg prevažne železného šrotu, 
z Popradského plesa 25 kg prevažne komunálneho odpadu a z 
Nového Štrbského plesa 17 kg odpadkov.   (ppp)

Čistili plesá

Spoločnosť Michala Bo-
sáka z  Prešova, ktorá sa 
zameriava na rôzne for-
my podpory študentov, sa 
rozhodla v tomto roku po 
prvýkrát oceniť úspešných 
účastníkov celoštátnych 
kôl vedomostných olym-
piád z  celého Slovenska. 
Minulú stredu sa viac ako 
170 žiakov a  študentov 
stalo členmi klubu Mladá 
elita Slovenskej republiky. 
V  zozname ocenených sa 
nachádzajú aj mená štu-
dentov popradských gymnázií.

Dvoma víťazkami celoštátnych 
kôl sa môže pochváliť Gymnázium 
na Kukučínovej ulici. Katka Krup-
ková, v  tomto roku žiačka triedy 
kvarta, určite nikdy nezabudne 
na 1. apríl 2014, keď si v Bratislave 
s  prekvapením preberala diplom 
a medailu za 1. miesto v olympiá-
de v anglickom jazyku. Zvláštnym 
bonusom pre ňu bolo konštato-
vanie organizátorov, že bola naj-
úspešnejšou vo všetkých ôsmich 
kategóriách. Zároveň sa stala je-
dinou celoštátnou víťazkou tohto-
ročných vedomostných olympiád 
z mesta Poprad. „Angličtina sa pre 
mňa stala záľubou a spôsobom ko-
munikácie od tretieho ročníka zák-
ladnej školy, okrem toho ma veľmi 
baví fyzika. Na anglickú olympiádu 
sa pod vedením učiteľky Tatiany 
Valigurovej chystám aj v  tomto 
školskom roku,“ uviedla.

Druhou celoštátnou víťazkou 
z  Kukučínovej sa stala druháč-
ka Nela Gloríková. Ako úspešná 
riešiteľka päť rokov trvajúceho 
projektu Populácia vodnára po-
točného na rieke Poprad získala 
vo februári tohto roku finančný 
grant z  fondu spoločnosti AXA. 

Pod vedením učiteľky Beáty Tay-
lorovej sa zúčastnila na krajskom 
kole biologickej olympiády v Bar-
dejove, kde v  projektovej časti 
s touto témou suverénne zvíťazila 
a získala maximálny počet bodov. 
Porotu presvedčila aj na celoštát-
nom kole olympiády v Nitre. „Za-
pojila som sa aj do prírodovednej 
on-line súťaže LaBáK, v ktorej som 
spomedzi stovky súťažiacich získa-
la druhé miesto. Odmenou bol pre 
mňa desaťdňový pobyt pri Jadran-
skom mori, ktorý som využila aj 
na skúmanie tamojších operen-
cov,“ dodala.

Ďalšími členmi klubu Mladá 
elita Slovenskej republiky sa stali 
gymnazisti zo Spojenej školy na 
Ulici Dominika Tatarku za strie-
borné umiestnenia na celoštátnych 
olympiádach. Takýmto úspechom 
sa môže pochváliť žiak kvarty 
Martin Nagy, ktorý ho získal na 
dejepisnej olympiáde. Žiačka pia-
teho ročníka nemecko-slovenskej 
sekcie Barbora Kompišová a žiač-
ka tercie Beáta Schützová si vybo-
jovali druhú priečku na olympiáde 
v  anglickom jazyku, piatak Erik 
Kovalík na  olympiáde v  nemec-
kom jazyku.  (pkr)

Popradskí študenti medzi mladou elitou

Spievankovo 5: O  povolaniach 
- o  13.20 hod. (hrá sa cez víkend 
a 29. a 30. 10.), o 15.10 hod., o 17. 
hod. a o 18.50 hod., Posledný lovec 
čarodejníc - o 20.30 hod. (nehrá sa 
31.10. a 4.11.), Legenda zločinu - 
o  20.30 hod. (hrá sa len 31.10.), 
Predpremiéra - Spectre Heine-
ken - o 22. hod. (hrá sa len 4.11.), 
Detské kino - Hotel Transylvánia 
2 - o 14.20 hod. (hrá sa cez víkend 
a  29. a  30. 10.), PAN: Cesta do 
Krajiny - Nekrajiny - o 16.20 hod., 
Celebrity s.r.o. - o 18.40 hod., Fak-
jú pán profesor 2 - o 20.40 hod., 
Halloween v kine - Hotel Transyl-
vánia 1 - o  11. hod. (hrá sa len 
31.10.), Halloween v kine - Hotel 
Transylvánia 2 - o 13.10 hod. (hrá 

sa len 31.10.), Halloween v  kine 
- Husia koža - o  15.10 hod. (hrá 
sa len 31.10.), Halloween v kine - 
Zbav nás zlého - o 17.20 hod. (hrá 
sa len 31.10.), Halloween v kine - 
Paranormal Activity: The Ghost 
Dimension - o  19.50 hod. (hrá 
sa len 31.10.), Halloween v  kine 
- Insidious: Kapitol 3 - o  21.50 
hod. (hrá sa len 31.10.), PAN: 
Cesta do Krajiny - Nekrajiny 3D - 
o 13.50 hod. (hrá sa len 29. a 30.10. 
a 1.11.), Hotel Transylvánia 2 3D 
- o  16.10 hod. (nehrá sa 31.10.), 
Legenda zločinu - o  18.10 hod. 
(nehrá sa 31.10.), Paranormal 
Activity: The Ghost Dimension 
3D - o 21. hod. (nehrá sa 31.10.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppp)
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KULTúRNY KALENDÁR NA NOvEMbER 2015
6. november o 19. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade
ADAM ĎURICA MANDOLÍNA 
TOUR 2015
A. Ďurica po vydaní svojho dlho 
očakávaného albumu vyráža na 
koncertné turné.   Vstupné: 10 € 

8. november o 10. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade  
JANKO HRAŠKO
Commedia Poprad
Rozprávkové spracovanie hry Jan-
ko Hraško prechádza od bábkové-
ho divadla cez činohru k aktivizácii 
detského diváka prostredníctvom 
nespútanej situačnej komédie. 
Vstupné: 1,50 €

13. november o 19. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade 
DARČEK / JOZEF PROČKO
& ANDREA PROFANTOVÁ
Jedinečná komédia, v ktorej oby-
čajný banán takmer spôsobí roz-
pad manželstva. Vstupné: 9 €

15. november o 10. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade  
PALCULIENKA
Babadlo Prešov
Malá nedošitá bábika ožíva a obja-

vuje čarovný svet nitiek, gombíkov 
a korálikov.  Vstupné: 1,50 €

16. november o 19. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade  
ABBA SLOVAKIA / DANCING
QUEEN TOUR
Najväčšie hity legendárnej skupiny 
naživo a na nerozoznanie od ori-
ginálu. Zaspievajte si s najlepšou 
slovenskou revivalovou skupinou 
ABBA SLOVAKIA. 

17. november o 19. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade
HONZA NEDVĚD / NÁVRAT
Koncert stále populárneho čes-
kého folkového speváka, gitaristu, 
skladateľa a textára. 
Vstupné: 10 € v predpredaji/12 € v 
deň koncertu

19. november o 18. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade  
A.W. SCHERFEL / POPRADSKÉ
MESTSKÉ DIVADLO
Repríza kombinovaného progra-
mu v réžii R. Kubusa.
Vstupné: 5 € pre verejnosť / 2,50 € 
pre seniorov

22. november o 10. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade
NA ZEMI DOBRE MI
Divadlo na Hojdačke
Veselé bábkovo-činoherné pred-
stavenie s pesničkami a primera-
nou dávkou interaktivity. Vstupné: 
1,50 €

27. november o 18. hod. - klub 
Zóna Domu kultúry v Poprade  
INDIVIDUÁCIA
JANA VAŠKOVÁ
Klub priateľov diela C. G. Junga Vás 
pozýva na prednášku - Hľadanie a 
nachádzanie seba v súčasnom svete.

27. november o 19. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade  
PETER A LUCIA / R. ROLLAND
Nesmrteľný príbeh lásky z vojno-
vého Paríža roku 1918 v podaní 
študentov Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade.
V réžii Tatiany Husárovej.
Vstupné: 2 €  

29. november o 10. hod. - divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade  
ZIMNÁ ROZPRÁVKA

Hotel Mária Banská Bystrica 
Krásny príbeh malej princeznej 
- siroty, ktorú pred zlým osu-
dom ukryjú do iného kráľovstva.   
Vstupné: 1,50 €

POPRADSKÉ VIANOCE 2015
29. november o 18. hod.
Námestie sv. Egídia v Poprade 
I. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 1. 
adventného svetla v podaní DH 
POPRADČANKY. 

Od 5. novembra
foyer - Dom kultúry Poprad
V POPRADSKÝCH ULIČKÁCH 
Výstava žiakov ZUŠ na Štefániko-
vej ulici v Poprade je venovaná 70. 
výročiu vzniku „Veľkého Popradu.” 
Výstava ponúka pohľady na domi-
nanty mesta i zákutia jeho historic-
kých mestských častí tak, ako ich 
vidia a vo svojich prácach stvárňu-
jú žiaci výtvarného odboru.
 

Zmena programu vyhradená!
Informácie, predpredaj:
MIK - 052 /436 11 92

Dom kultúry Poprad - 052 /772 22 55
www.kultura@msupoprad.sk 

www.visitpoprad.sk

PROGRAM MESTA POPRAD

VÝSTAVY
Celý november
Ľubomír Purdeš - NEOGÉN
Výstava súčasného slovenského so-
chára, ktorý sa venuje komornému 
a monumentálnemu sochárstvu.

Do 15. novembra
Masaharu Takasaki - Stavby pred-
chnuté duchom
Výstava jedného z  najoriginálnej-
ších japonských architektov. 

Od 18. novembra
Marek Kvetan
Slepá škvrna / Blind Spot
Výstava slovenského multimedi-
álneho umelca mladej generácie 
predstaví návštevníkom fenomén 
„nemiest“ v zmysle urbanistickom 
a zároveň mentálnom a sociálnom. 
18. novembra o 17. hod. - vernisáž 
výstavy

Art club Tatranskej galérie
Do 23. novembra
Pavol Hammel - NECH SA PÁČI
Výstava originálnej tvorby známe-
ho umelca, nielen speváka.

Od 27. novembra
Krídla pre Tadeáška
Tadeáš Wagner

Výstava jedenásťročného Tadeáša 
Wagnera trpiaceho svalovou dys-
trofiou zachytáva chlapcove vý-
tvarné prvotiny. 
27. novembra o 13. hod. - vernisáž 
výstavy

KINOKLUB FILM EUROPE
POPRAD
5. novembra o  19. hod. - Taxi, 
Teherán, Irán, 2014, do 12 rokov 
nevhodné, 83 min.
19. novembra o 19. hod. - Deephan, 
Francúzsko, 2015, do 15 rokov ne-
vhodné, 109 min.

CYKLUS ODBORNÝCH PRED-
NÁŠOK Z DEJÍN UMENIA 
3. novembra o 17. hod. - predná-
šajúci Vladimír Beskid

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE 
pre rodiny s deťmi 
8. novembra od 14. hod. do 16. 
hod.

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k ak-
tuálnym výstavám, určené žiakom 
základných a stredných škôl, po 
dohode s  galerijným pedagógom

Viac na www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Z dôvodu rekonštrukcie expozícii bude Podtatranské múzeum v Popra-
de v novembri zatvorené. Otvorená bude len expozícia v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:
Expozície: Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, 
Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené: utorok - piatok od 10. do 15. hod. a nedeľa od 11. do 15. hod., 
pondelok a sobota zatvorené. 

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
Záujemcovia  si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na Obecnom 
úrade v Gánovciach. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Ul. Podtatranská 1548/1

Od 6. novembra
ILP - Foto 9.
- výstava fotoklubu I Love Photo-
graphy n.o. Vernisáž 6. novembra 
o 17. hod.

16. novembra o 14. hod. - umelec-
ký prednes poézie a prózy seniorov. 

24. novembra o 16.30 hod. - Slo-
vieni - kultúra nepatriaca času - 
prednáška Vladimíra Lauberta.

25. novembra o  10. hod. - be-
seda so spisovateľom Jozefom 
Žarnayom.

Podtatranská
knižnica Poprad

Celý november
VÝBER Z TVORBY
GRAFICKÉ LISTY
Melánia Jandurová

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranské múzeum v  Poprade
Vajanského 72/4, Poprad              www.muzeumpp.eu

Celý november
RÓMSKA PALETA
Celoslovenská súťažná výstava vý-
tvarných práce rómskych žiakov.
Od 3. do 30. novembra
KRAJOBRAZ GORSKI
Výstava fotografií z celosvetovej fo-
tografickej súťaže z Nowého Targu.

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO
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•	Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P•	Predám heligónku zn. Jo-
sef Hlaváček Louny. Inf.: č. t. 
0948 033 485.  56/15-P•	Predám slnečný prerobe-
ný 3-izb. byt s  rozlohou 102 m2 

v  centre mesta Svit. Inf.: č. t. 
0903 812 456.  66/15-P•	Predám zachovalý, málo nosený 
kožuch z  červenej líšky, XL, dĺžka 
po kolena, pekný strih, cena 400 €. 
Inf.: č. t. 0908 254 433.  67/15-P•	Predám veľké vrece obleče-
nia po dcére - rifle, zimné bundy, 
tričká, svetre, tašky, kabelky atď. 
málo nosené, veľkosť S/170, cena 
30 €, len osobný odber. Inf.: č. t. 
0915 906 574.  68/15-P•	Predám krásny dámsky čierny 
kožuch, jahňa, ľahký, dĺžka po lýt-
ka, pôvodná cena 700 €, teraz 500 €. 
Inf.: č. t. 0908 254 433.  69/15-P•	Predám 3-izb. byt po čiastoč-
nej 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•	Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  98/15-R•	Pizzeria Utopia (Dostojev-
ského 23, Poprad) prijme uprato-
vačku - dôchodkyňu na dohodu 
v  prípade záujmu volajte na tel. 
číslo 052/773 22 22 alebo osob-
ne v pizzérii.  99/15-R•	Slobodná, bezdetná 43-ročná 
si hľadá muža od 43 do 46 rokov, 
ktorý je sám ako ja a  hľadá vážny 
vzťah. Bývam v dome sama v Kež-
marskom okrese na dedine. Zn. Sa-
mota veľmi bolí.  101/15-R

InZerCIA

Hoci každý z  nás má právo 
na vzdelanie, ktoré by zabez-
pečilo plnohodnotný rozvoj 
ľudskej osobnosti, je stále 
otázkou ŠŤASTIA, či sa naro-
díme do sociálnych pomerov, 
ktoré nám dokážu zabezpečiť 
podmienky na dosiahnutie 
kvalitného vzdelania. Pritom 
práve vzdelanie vo veľkej mie-
re ovplyvňuje náš ďalší život 
- pracovné uplatnenie, spo-

ločenské postavenie a  vzťahy. 
Podľa výskumu PISA výsledky 
žiakov na Slovensku až z jednej 
štvrtiny závisia od toho, aké 
majú rodinné zázemie. Úroveň 
vzdelania rodičov, typ ich práce, 
majetok rodiny, domáci priestor 
na učenie alebo počet kníh 
v domácnosti majú u nás priam 
zásadný vplyv na školské výsled-
ky detí. Dokonca najväčší spo-
medzi všetkých krajín OECD.  

Projekt Ako na chudo-
bu? realizuje Nadácia Mi-
lana Šimečku s  podporou 
Islandu, Lichtenštajnska 
a  Nórska prostredníctvom 
Programu Aktívne občian-
stvo a  inklúzia, ktorý rea-
lizuje Nadácia Ekopolis 
v spolupráci s Nadáciou pre 
deti Slovenska a Socianadá-
cia na podporu sociálnych 
zmien.   PP-120

•	POPRADSKÍ kriminalisti 
objasnili dve lúpeže, ktoré sa 
stali v  pondelok a  v  stredu mi-
nulý týždeň v Poprade. V oboch 
prípadoch vyšetrovateľ zo zlo-
činu lúpeže obvinil 20-ročného 
muža z  Popradu - Matejoviec. 
V  pondelok 19. októbra na 
Okružnej ulici strhol 76-ročnej 
žene z uší náušnice a ušiel, čím 
jej spôsobil škodu najmenej 61 
eur a  tržné rany na ušniciach 
s  predpokladanou dobou lieče-
nia 7 dní. Podobne postupoval 
o dva dni neskôr, keď na ulici L. 
Slobodu takto olúpil 67-ročnú 

ženu. Navyše ju udrel rukou po 
čele. V  tomto prípade spôsobil 
žene škodu najmenej 100 eur. 
Poranením ušníc a podvrtnutím 
krčnej chrbtice jej spôsobil zra-
nenie s  predpokladanou dobou 
liečenia 7 dní. Zlodejovi  hrozí 
väzenie na 7 až 12 rokov.•	Z  PREČINOV ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky 
a marenia výkonu úradného roz-
hodnutia obvinili minulú stredu 
dopravní policajti zo Starej Ľu-
bovne 31-ročného Popradčana. 
Obvinený viedol v noci auto od 
Kežmarku do Podolínca, kde na 

POLicAjNé SPRÁvY
Mariánskom námestí zastavil, 
pričom vedľa neho zastavilo ďal-
šie auto. Jeden zo spolujazdcov 
tohto auta cez linku 158 privolal 
policajnú hliadku. Pri kontrole 
vodiča Peugeotu sa zistilo, že 
šoféroval pod vplyvom alko-
holu a  to aj napriek tomu, že 
má súdom uložený trest odňa-
tia slobody v trvaní 4 mesiace 
s  podmienečným odkladom 12 
mesiacov a trest zákazu činnosti 
viesť motorové vozidlá na dobu 
5 rokov a 7 mesiacov. Obvinený 
muž bol umiestnený do cely po-
licajného zaistenia.  (krp)
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  Z V R P   S  B

1. VSS Košice 14 10 1 3 26:8 31

2. Prešov 14 7 4 3 28:13 25

3. Bardejov 14 7 4 3 25:17 25

4. L. Mikuláš 14 6 4 4 20:14 22

5. Zvolen 13 7 1 5 21:16 22

6. Poprad 14 6 2 6 20:16 20

7. Haniska 14 6 2 6 14:17 20

8. Lokomotíva KE 13 5 3 5 18:18 18

9. D. Kubín 14 5 1 8 14:21 16

10. Sp. N. Ves 14 3 3 8 14:28 12

11. Teplička n. V. 14 3 3 8 12:27 12

12. R. Sobota 14 3 2 9 9:26 11

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

  Z V Vp Pp P S B

1. Zvolen 17 10 2 1 4 67:35 35

2. Martin 17 8 3 0 6 45:36 30

3. Trenčín 17 7 3 3 4 42:39 30

4. B. Bystrica 17 8 1 3 5 42:30 29

5. Nitra 17 8 2 0 7 50:44 28

6. Poprad 17 6 2 4 5 52:52 26

7. Košice 16 6 1 4 5 35:33 24

8. Piešťany 17 5 3 1 8 41:45 22

9. Žilina 17 5 2 2 8 33:43 21

10. Skalica 17 6 0 2 9 38:61 20

 SR 20 11 1 1 0 9 12:39  5

Tabuľka Tipsport ligy

Kamzíci sa silných súperov nezľaklibAM POPRAD

bilas rozhodol o víťazstve hetrikom

Basketbalistky BAM Poprad 
si v  sobotu plánovali po ne-
úspešnom predošlom týždni 
napraviť chuť v  domácom ex-
traligovom zápase proti Ša-
morínu. Výkonom domácich 
priaznivcov potešili, ale stačilo 
to proti favoritovi len na pre-
dĺženie. Iba detaily rozhodli 
o tom, že sa z tesného víťazstva 
58:59 tešili hosťujúce hráčky.

„Hrali sme na hranici našich 
schopností. Zápas sme možno 
zbabrali v jednom momente, kedy 
sme súperovi dovolili vrátiť sa do 
hry. Mali sme možnosť rozhodnúť 
o víťazstve ešte v závere regulárne-
ho času, ale nepodarilo sa,“ hod-
notil duel tréner BAM Poprad 
Igor Skočovski.

Výsledok: v sobotu 24. októbra 
BAM Poprad - ŠBK Šamorín 
58:59pp (14:20, 17:11, 16:14, 
5:7 - 6:7), najviac bodov BAMP: 
Angelika Theiner - 16.

Program: v sobotu 31. októbra 
o  18. hod. BK ŠKP 08 Banská 
Bystrica - BAM Poprad.  (ppv)

 V/P %
1. GA Košice 8/0 100
2. Piešťany 7/1 87,50
3. Ružomberok 7/2 77,78
4. Šamorín 4/5 44,44
5. Slovan 3/5 37,50
6. B. Bystrica 3/6 33,33
7. Poprad 2/7 22,22
8. Cassovia KE 0/8 0

Tabuľka extraligy
Základná časť

Basketbalisti BK Iskra Svit 
odohrali v  minulom týždni 
dva extraligové zápasy na do-
mácej palubovke. V  utorok 
prehrali s  Interom Bratislava 
56:67, všetko si vynahradili 
sobotňajším víťazstvom nad 
rivalom zo Spišskej Novej Vsi 
v pomere 92:71.

„Súper je nevyspytateľný 
a  ťažko čitateľný. Súper sa 
v prvej štvrtine chytil a dostal 
do pohody. Zlepšili sme obra-
nu a dostali sme hostí pod tlak. 
Odpor sa nám podarilo zlomiť 
až v  poslednej štvrtine,“ hod-
notil víťazstvo nad Spišiakmi 
tréner BK Iskra Svit Rudolf 
Jugo.

Dnes sa Sviťania predsta-
via na palubovke Prievidze 
a v sobotu 31. októbra privítajú 
doma o  18. hodine Levických 
Patriotov.   (ppv)

iSKRA SviT

Futbalisti FK Poprad nastú-
pili na zápas 14. kola DOXX-
bet ligy v NTC proti Dolnému 
Kubínu. Troma gólmi zariadil 
víťazstvo pre domácich svojím 
druhým hetrikom v súťažnom 
ročníku Rudolf Bilas.

„Dúfam, že tých hetrikov 
bude pribúdať, najlepšie už v 
najbližšom zápase,“ vyslovil 
želanie s úsmevom na tvári R. 
Bilas (na foto vpravo). „Futbal 
sa musel divákom páčiť a verím, 
že budeme ďalej napredovať. 
Chceli sme zápas vyhrať. Verím, 
že to chlapcom psychicky po-
môže do ďalších bojov,“ pridal 
hodnotenie tréner FK Poprad 
Pavol Mlynár.

Výsledok: 14. kolo v  sobotu 
24. októbra FK Poprad - MFK 
D. Kubín 4:1 (1:1), góly Popra-
du: 5., 51., 60. Rudolf Bilas, 75. 
Lukáš Janigloš (pk).

Program: 15. kolo v sobotu 31. 
októbra o 13. hod. OFK Teplička 
nad Váhom - FK Poprad.  (mav)

V  sobotu 24. októbra prijal primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko na pôde 
mestského úradu bývalých futbalis-
tov a  funkcionárov, ktorí sa zaslúžili 
o  postup FK Poprad (v tom období 
Vagónka Poprad) do 1. slovenskej 
národnej futbalovej ligy (SNL) v sezó-
ne 1979/80. Následne reprezentovali 
mesto v  SNL v  premiérovej sezóne 
1980/81. Z 25 pozvaných pánov sa pri-
jatia osobne zúčastnilo 14, piati už žiaľ 
nie sú medzi nami. Pozvaní účastníci 
sa stali čestnými hosťami futbalové-
ho stretnutia FK Poprad - MFK Dol-
ný Kubín.     FOTO - Marek Vaščura

Hokejisti HK Poprad sa 
v  minulom týždni stretli 
v  troch zápasoch Tipsport 
ligy s  troma medailistami 
predošlého ročníka. Doma si 
poľahky poradili s  Banskou 
Bystricou, v  Nitre doťahovali 
stratu, ale na body po výbor-
nom výkone nedosiahli. V ne-
deľu zdolali na domácom ľade 
vo východniarskom derby 
Košice tesne 2:1 (na foto).

Výsledky: 14. kolo v utorok 
20. októbra HK Poprad - HC 
´05 iClinic B. Bystrica 5:2 
(1:2, 1:0, 3:0), góly Popradu: 
1. Arne Kroták (L. Hvila, O. 
Rusnák), 37. Lauris Bajaruns 
(R. Heizer, B. Rapáč), 44. 
Lauris Bajaruns (A. Štrauch, 
B. Rapáč), 54. Lukáš Hvi-
la (L. Paukovček, R. Rapáč), 
60. Arne Kroták (L. Hvila). 
15. kolo v piatok 23. októbra 
HK Nitra - HK Poprad 4:3 
(1:0, 0:0, 3:3), góly Popradu: 
45. Lukáš Hvila (A. Kroták, J. 
Kasík), 57. Andreas Štrauch 
(L. Bajaruns, R. Heizer), 60. 
Lukáš Hvila (R. Suchý, R. Ra-

páč). 16. kolo v  nedeľu 25. 
októbra HK Poprad - HC 
Košice 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), góly 
Popradu: 22. Ján Ťavoda (P. 
Števuliak, L. Bajaruns), 47. 
Andreas Štrauch (L. Bajaruns, 
P. Števuliak).

Program: vložený zápas 17. 
kola vo štvrtok 29. októbra 
o 17.30 hod. HK Orange 20 - 
HK Poprad, 17. kolo v piatok 
30. októbra o  18. hod. ŠHK 
37 Piešťany - HK Poprad, 18. 
kolo v  nedeľu 1. novembra 
o 17. hod. HK Poprad - MHC 
Martin.   (ppv)
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bowlingové súťaže

Piloti Aeroklubu Poprad sa so sezónou rozlúčili tradičným zábavným 
podujatím Gulash Rallye 2015. V sobotu mali za úlohu pristáť s vetro-
ňom vo vymedzenom priestore čo najpresnejšie, hádzalo sa riadiacou 
pákou - kniplom do diaľky a súťaž doplnilo pitie piva na čas. Sezóna 
bola aj podľa predsedu Aeroklubu Poprad Ľubomíra Hurajta celkom 
úspešná. „Začali sme ju výcvikom šiestich nových žiakov. Tradičný 
Aero - Moto Víkend nám v lete trochu ovplyvnilo zlé počasie. Zúčast-
nili sme sa niekoľkých plachtárskych súťaží,“ povedal. Popradský ae-
roklub má zhruba 35 riadnych členov a 12 žiakov základného výcviku. 
Každý rok otvára nový kurz lietania v zime a aj tento rok chce osloviť 
mladých ľudí najmä v stredných školách.    FOTO - Marek Vaščura

V nedeľu 25. októbra sa v okolí námestia v Spišskej Sobote konali pre-
teky Slovenského pohára v cyklokrose. V troch štartoch sa predstavili 
cyklisti od kategórií žiakov, až po veteránov. Medzi staršími žiakmi 
dominoval aktuálny líder priebežného poradia Slovenského pohára, 
domáci pretekár z  Unitrek Bike Team Poprad Samuel Hollý. Medzi 
veteránmi sa predstavil aj legendárny Ondrej Glajza, ktorý skončil 
na druhom mieste. V hlavných pretekoch sa z víťazstva tešil jeho syn 
Ondrej Glajza mladší, ktorý je v  súčasnosti členom klubu AŠ Mla-
dá Boleslav.        FOTO - Marek Vaščura

Jesenné tréningové sústredenie budúcich hviezd Manchestru United 
do 17 rokov prinieslo v nedeľu popoludní v NTC Poprad zážitok aj pre 
malých popradských futbalistov. V rámci verejného tréningu sa približ-
ne stovke deťom venovali samotní hráči anglického veľkoklubu, ktorí 
s nimi na šiestich stanovištiach absolvovali rôzne herné nácviky. Trénin-
gový kemp pod Tatrami zavŕšili futbalisti Manchestru United U17 prí-
pravným zápasom proti FK DAC Dunajská Streda v utorok 27. októbra 
po uzávierke novín Poprad.       FOTO - Marek Vaščura

V nedeľu 25. októbra sa premiérovo v Aréne Poprad konal už 35. ročník 
Tatranského pohára v kulturistike mužov, body fitness žien, bikiny žien, 
klasickej kulturistike mužov a masters kulturistike mužov. Preteky boli 
pre mužov nominačné na MS. Kategóriu body fitness vyhrala Stanislava 
Tichá z Fitness Sásová. Bratislavčan Andrej Varga sa radoval z víťazstva 
medzi klasickými kulturistami do 175 cm, v kat. nad 175 cm bol najlepší 
Čech Boris Orava. V kategórii bikiny do 165 cm zvíťazila Stanislava Prí-
trská z Trnavy, v kat. nad 165 cm triumfovala Olívia Pohánková z Bra-
tislavy. V kategórii kulturistov masters do 85 kg sa rozhodcom najviac 
pozdával Radoslav Filip z Ľubice, ktorý je členom ŠK Galaxy 2 Poprad, 
no študuje i trénuje v Košiciach. V kategórii nad 85 kg si prvé miesto 
odniesol Peter Kováč z SP Styling Valča.        FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň bol bohatý na 
bowlingové súťaže. Prvým kolom 
začala Školská liga 2015/2016. 
Medzi základnými školami kra-
ľovala ZŠ Francisciho, zo stred-
ných škôl bola najlepšia SOŠ 
Matejovce. Vo Firemnej lige sa 

odohralo v  skupine C 3. kolo, 
ktorého víťazom sa stalo druž-
stvo Bankbroker. Tretie kolo má 
za sebou aj Bowling Tour mesta 
Poprad. V  skupine A  dominoval 
Igor Lendácky a v skupine B Jozef 
Hedenbart.  (ppv)

Krátko zo športu
• V SOBOTU 24. októbra priví-
tali futbalistky FK Poprad v rámci 
9. kola II. ligy Východ na svojom 
trávniku ŠK Štich Humenné. Po 
prehre 1:7 figurujú Popradčan-
ky bez bodu stále na poslednom 
šiestom mieste. V 10. kole poces-
tujú popradské futbalistky v sobo-
tu 31. októbra do Spišskej Novej 
Vsi.• POPRADSKÉ hokejistky roz-
drvili nováčika 1. ligy z  Poľska 
MKHL KTH Krynica_Zdrój 11:0 

v rámci predohrávky 12. kola. Su-
verénne kraľujú súťaži bez straty 
jediného bodu. Najbližšie majú 
Popradčanky na programe zápas 
7. kola na ľade tohto súpera v so-
botu 31. októbra o 15. hodine.• SLOVENSKÝ reprezentant 
v  alpskom lyžovaní - Tatranec 
Adam Žampa si po troch rokoch 
v rakúskom Söldene vyjazdil body 
do hodnotenia Svetového pohára 
v  obrovskom slalome. V  otvára-
com podujatí novej sezóny skončil 
na známom rakúskom ľadovci na 
29. mieste.   (ppv)

V  sobotu 24. októbra 2015 sa početná výprava zverencov EXTREME 
COMBAT CLUBu Poprad zúčastnila súťaže o Pohár Európy Federá-
cie I.K.B. v ju-jitsu, ktorý sa konal v poľskom Žywci. V medzinárodnej 
konkurencii vybojovali 7 zlatých (Imriščák A., Imriščák D., Imriščáková, 
Kožuch M., Ševčík, Vrábel, Kubíková), 7 strieborných (Pitoňák, Jaseňák, 
Chovan, Maximová, Kubík K., Kubík S., Fuchs M.) a 8 bronzových me-
dailí (Kostka, Krupička, Roth M., Roth L., Sýkora, Vnenčák, Čičmanec). 
Traja pretekári domov priniesli aj poháre za technicky najlepšieho súťa-
žiaceho (Imriščáková, Imriščák a Ševčík).   FOTO - z archívu ECC Poprad
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Správny starosta hľadá férového partnera! ENVI-PAK 
pomáha s triedeným zberom viac než 1 600 obciam 
a  mestám na Slovensku. Stojíme tak za viac ako 
3 miliónmi obyvateľov a o svoje skúsenosti sa s vami 
delíme už 12 rokov.

Chcete vedieť, ako môžete triedením od nového 
roka ušetriť? Aké zmeny v odpadovom hospodár-
stve prináša nový zákon o  odpadoch? ENVI-PAK 
vám odpovie. Prídeme za vami a  spolu vyriešime 
otázky, ktoré vás trápia pri triedení odpadu.  

02 333 22 730 www.envipak.sk obce@envipak.sk

PRE VŠETKÝCH 

STAROSTOV 

A PRIMÁTOROV
O VÁŠ ODPAD  

A JEHO RECYKLÁCIU
1600 miest a obcí 

v systéme ENVI-PAK

O JEHO EFEKTÍVNE 
 FINANCOVANIE
Za 6 rokov sme 
spracovali viac ako 
 700-tisíc ton odpadu

O VZDELÁVANIE  
A MOTIVÁCIU  ĽUDÍ 

TRIEDIŤ
Ako správne triediť 

odpad a chrániť životné 
prostredie, sme už naučili 

viac ako 300-tisíc detí 
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