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Angličtinu propagoval samotný veľvyslanec

Poprad bol v posledný septembrový deň
prvou zastávkou pre britského veľvyslanca
a jeho tím v rámci projektu British Days
na východnom Slovensku. Do nášho mesta
zavítal už po šiestykrát, ale tentokrát bolo
cieľom jeho návštevy propagovať výučbu anglického jazyka v regióne a nadviazať spoluprácu so zástupcami samospráv
v rámci využívania eurofondov. Podobný
program bol pripravený následne aj v Prešove či Košiciach, ale spod Tatier si už tradične Andrew Garth a jeho partnerka Angela Smith odniesli plno nových zážitkov.
Hneď zrána, po privítaní delegácie pri-

mátorom mesta Poprad pred bránami
mestského úradu, sa Andrew Garth vybral
medzi študentov, aby otvoril konferenciu
na tému Angličtina v dnešnom svete. Deťom sa formou prezentácií prihovárali
zástupcovia rôznych britských vzdelávacích inštitúcií. To už ale partnerka pána veľvyslanca smerovala do Matejoviec, kde na
ňu čakali desiatky detí z miestnej základnej
školy. Spoločne napiekli vychýrené anglické koláče a pripravovali pravý anglický čaj,
aký pije samotná kráľovná Alžbeta. Zatiaľ
sa A. Garth v sprievode primátora Jozefa Švagerka presunul do priestorov domu

kultúry, kde spoločne s primátormi a starostami okolitých miest a obcí diskutovali
na tému Efektívna verejná správa a o čerpaní štrukturálnych a investičných fondov
EÚ. S prezentáciami vystúpili zástupcovia
sekcie Európskych programov Ministerstva
vnútra SR, poradenskej spoločnosti Centire a Ernst and Young.
Pod vedením Tatiany Husárovej sa popoludní v Spišskej Sobote vzácnym hosťom
predstavili víťazi súťaže Jazykový kvet, pričom si všetci pochutnávali na spomínaných
dobrotách z dielne matejovských školákov.
(Pokračovanie na str. 2)

Nádej pre chorých na rakovinu pľúc

Pre chorých na rakovinu pľúc
svitá nová nádej. Popradské onkologické oddelenie v poliklinike Adus sa zapojilo do medzinárodných štúdií, pri ktorých sa
skúša nová liečba nádoru pľúc.
Klinický onkológ, primár
oddelenia MUDr. Juraj Beniak
(na foto) ktorý je uznávaným
odborníkom a skúseným lekárom, povedal: „Podstata novej
liečby spočíva vo využití vlastného imunitného systému človeka,
aby sa bránil voči nádoru. Tento
spôsob sa skúša veľmi dlho, ale
v poslednej dobe sú nové lieky,
nové spôsoby aj nový prístup ako
aktivovať imunitný systém, aby
naozaj ten nádor v tele vlastnými silami zničil. Najlepšie účinky
sú u jednej
z najhorších
chorôb - melanómu, kde

je podobná liečba s protilátkami
už používaná a dejú sa skoro
až zázračné veci. Táto imunitná
liečba sa skúša u veľa diagnóz a
jednou z hlavných je nádor pľúc,
preto lebo je najčastejšou príčinou smrti u mužov a takisto jednou z popredných príčin smrti na
nádorové ochorenia u žien.“
Primár vysvetlil princíp liečby. Podaná liečba vlastne stimuluje imunitné bunky, aby
napadli nádor, čo je možné urobiť viacerými spôsobmi. Na popradskom pracovisku sa skúšajú
dva. Pri prvom sa od pacienta
zoberú jeho vlastné imunitné
bunky, pomnožia a aktivujú sa
a vrátia sa mu späť ako vakcína,
ktorá sa dáva spolu s chemoterapiou. Druhým spôsobom
je použitie protilátok, ktoré
odbrzďujú akoby jednu z bŕzd
imunitného systému, takže ten

dokáže napadnúť nádor. U obidvoch spôsobov sú k dispozícii
klinické štúdie. Ako však zdôraznil MUDr. Beniak, do novej
liečby môžu zaradiť len úplne
nových pacientov s primárnym
nádorom pľúc, ktorí doteraz nedostali žiadnu liečbu. Je mu ľúto,
že musí odmietať chorých, ktorých nemôže podľa požiadaviek
štúdií do liečby zaradiť, pokiaľ
nie je skúšaný liek schválený na
bežné používanie. „Tieto, spolu
tri, štúdie poskytujú našim pacientom šancu dostať úplne najmodernejšiu, najnovšiu liečbu,
ktorá im dáva veľkú príležitosť
na dosiahnutie dlhodobého efektu. Jej účelom je, ak nemôžeme
vyliečiť, tak čo najdlhšie predĺžiť
prežívanie a pri imunitnej liečbe
sa niekedy dosiahne aj kompletné vyliečenie,“ vyjadril sa primár. Pri doterajších pilotných

štúdiách sa doposiaľ dosiahli
veľmi dobré výsledky.
Do nových štúdií začali zaraďovať prvých pacientov len
v tomto čase a budú ich môcť
zaraďovať najbližší rok. Nová
liečba sa skúša na viacerých
onkologických pracoviskách na
Slovensku a je chvályhodné, že
Poprad je jedným z nich. Chorí
na nádorové ochorenia pľúc tak
majú nádejné vyhliadky na predĺženie života, ba dokonca na
vyliečenie.
(mar)
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Stručne

VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery na jesenné upratovanie budú od 9. do 16. októbra
umiestnené na sídlisku Juh I,
II - na parkovisku pri bytovom
dome Antimón, za bytovým
domom Váh a Bárium. V Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej,
pri ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí,
na Gattingerovej ul. a v Nižanoch pri mostíku.

•

RIADITEĽ
Nemocnice
Poprad Jozef Naščák požiadal minulý štvrtok ministra
zdravotníctva SR o uvoľnenie
z funkcie. Minister jeho žiadosti vyhovel.
V PONDELOK 5. októbra
bola v priestoroch Podtatranského osvetového strediska
v Poprade na Sobotskom námestí sprístupnená výstava
prác z celoslovenskej výtvarnej
súťaže rómskych žiakov ZŠ,
ŠZŠ a ZUŠ s názvom Rómska
paleta 2015.
STAVBY predchnuté duchom je názov výstavy japonského architekta Masaharu
Takasakiho, ktorej vernisáž sa
uskutoční vo štvrtok 8. októbra
o 16. hod. v Tatranskej galérii na
Hviezdoslavovej ul. v Poprade.
V KINOKLUBE Film Europe, ktorý pôsobí v Tatranskej galérii sa bude zajtra 8.
októbra o 19. hod. premietať
film s názvom Čierne duše.
KONCERT skupín Horkýže
Slíže a Tři sestry sa v Poprade
uskutoční v piatok 9. októbra
o 19. hod. vo viacúčelovej hale
Aréna.
VÝJAZDOVÝ odber krvi
Národnej transfúznej služby
z Popradu sa uskutoční zajtra
8. októbra v Základnej škole
na Komenského ul. vo Svite,
v nedeľu 11. októbra na Obecnom úrade v Spišskom Bystrom, v pondelok 12. októbra
vo Whirlpoole a v utorok 13.
októbra v Základnej škole vo
Vikartovciach.
SPOLUPRÁCA a medzinárodné vzťahy boli témy prvého
neformálne stretnutia prezidentov SR a Poľska Andreja Kisku
a Andrzeja Dudu v Červenom
Kláštore minulý týždeň v piatok 2. októbra. A. Kiska privítal
svojho poľského kolegu na lávke cez Dunajec na hraničnom
priechode Śromowce Niźne Červený Kláštor.
(ppš)
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Pre ľudí bez domova je už postavený nový stan

Starý stan na nízkoprahové
ubytovanie pre bezdomovcov
počas zimy na Levočskej ulici už doslúžil. V areáli
Zariadenia sociálnych
služieb (ZSS) pre ľudí
bez prístrešia v blízkosti vstupnej brány
už stojí nový stan s
kapacitou 10-12 lôžok, ktorý dalo mesto
postaviť v minulých
dňoch. S príchodom
chladnejšieho počasia
a blížiacou sa zimou
bude, tak ako po minulé roky, využitý. Do
minulého týždňa vzhľadom
na pekné dni v ňom však ešte
nikto neprenocoval.
Ľuďom bez domova slúži aj
tzv. nocľaháreň v murovanom
objekte s kapacitou 35 miest.
Ďalších 10 lôžok sa v prípade
potreby dá ešte pridať. Samospráva prostredníctvom sociálnych pracovníkov počas celého

roka priamo v teréne vyhľadáva ľudí bez strechy nad hlavou,
ale sú aj takí, ktorí akúkoľvek

pomoc odmietajú a vyhovuje
im takýto bezprizorný život.
Primátor Popradu Jozef Švagerko zdôraznil: „Mesto chce
pomôcť ľuďom z ulice. Máme
dostatok miesta v nocľahárni
aj v stane, aby mali ľudia bez
domova kde prespať.“ V zisťovaní bezdomovcov pomôže aj
mestská polícia. Petra Závacká

zo sociálneho odboru MsÚ v
Poprade pridala: „Chceli by sme
sa obrátiť na verejnosť, ktorá
medzi bezdomovcami
môže poznať niektorých
ľudí, aby nám ich pomohla presvedčiť prijať
ponúkanú pomoc vo forme sociálnych služieb zo
strany mesta. Veľmi by
nám to pomohlo, pretože určite prijmú takúto
radu skôr od známeho človeka ako od nás
- akokoľvek by sme sa
snažili.“
Okrem bezplatného
prenocovania majú ľudia bez
prístrešia k dispozícii i ďalšie
sociálne služby, ktoré poskytuje ZSS na Levočskej ulici,
ako stredisko osobnej hygieny,
služby práčovne, výdajňu šatstva, jedno teplé jedlo denne,
sociálne poradenstvo i možnosť predaja časopisov Notabene a ďalšie.
(mar)

Mesto si uctí šediny a pripomenie si aj výročie

Mesiac október je Mesiacom úcty k starším a hneď 1.
október bol Medzinárodným
dňom seniorov. Podľa Eurostatu (Štatistického úradu EÚ)
bude do roku 2080 jeden z 8
obyvateľov EÚ mať 80 alebo
viac rokov, čo je dvakrát viac
ako súčasný stav.
V súčasnosti je na Slovensku
v tomto veku najmenej ľudí v
EÚ, ale prognózy ukazujú, že
do roku 2080 sa pravdepodobne dostaneme v tejto kategórii
na čelo a podiel obyvateľov vo
veku 80 a viac rokov bude v SR
najvyšší v celej EÚ. Predpokladá sa vyše 16 percent.
Mesto Poprad vníma stúpajúci
počet seniorov a venuje im veľkú
pozornosť. V rámci Mesiaca úcty

k starším ešte viac. Ako uviedol
popradský primátor Jozef Švagerko, samospráva podporuje
osvedčené podujatia, akým bude
21. októbra Tretí vek sa zabáva:
„Pripravujeme tiež pobyt pre približne 250 seniorov v AquaCity.
Bude to alternatíva k tým, ktorí
nemôžu ísť na pobyt do Piešťan,
lebo sa musia napr. starať o svojich blízkych.“ V tomto mesiaci je
pre členov denných centier pre
starších pripravené tiež vystúpenie cimbalovej ľudovej hudby
Popradčan a Jožka Jožku, ako aj
film Krídla Vianoc a v novembri
i účasť na muzikáli Jana z Arcu.
Primátor na piatkovej tlačovke s novinármi tiež informoval
o ďalších dôležitých podujatiach
v októbri. Budú nimi program

k 70. výročiu veľkého Popradu
23. októbra a deň predtým 22.
októbra otvorenie obchodného centra Forum na námestí,
ktoré nesporne ovplyvní život
mesta. Samospráva už riešila aj
tohtoročnú vianočnú výzdobu, ktorá sa rozsvieti s príchodom Mikuláša do Popradu 4.
decembra. Pripravuje sa údržba
a výmena niektorých opotrebovaných prvkov vianočnej
výzdoby. Mesto ju plánuje
rozšíriť na Mnoheľovej ulici,
kadiaľ vedie silný peší ťah popred konkatedrálu smerom na
železničnú stanicu a prechádza
tadiaľ množstvo návštevníkov.
Takto ich privíta v zimnej sezóne pekne vyzdobený a krajší
vianočný Poprad.
(mar)

Angličtinu propagoval samotný veľvyslanec
(Dokončenie zo str. 1)

Vyhodnotená bola aj výtvarná súťaž s tematikou Veľkej Británie, pričom práce si vo vestibule mestského úradu prezrel a vyhodnotil sám britský veľvyslanec. Poprad
sa pred veľvyslancom opäť ukázal ako mesto štedrosti
a zážitkov. „Absolvovali sme viacero akcií. Chceli sme
vzbudiť záujem o anglický jazyk a pomôcť regiónu využívať eurofondy. Aj podvečerné predstavenie študentov
v anglickom jazyku dokázalo, že mladí ľudia sa angličtinu
učia radi,“ uviedol A. Garth. „Dlho sme takúto propagáciu plánovali. S Anglickom nás mnoho spája a túto spoluprácu chceme ďalej rozvíjať aj v rámci regiónu,“ dodal
primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
(mav)
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Riešili otázku, kam do školy či zamestnania

Po roku sa opäť v priestoroch viacúčelovej haly Aréna
Poprad uskutočnila burza
práce a informácií, ktorú
pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
v Poprade v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Poprade.
Vo štvrtok sa na ploche Arény prezentovalo 24 stredných
škôl a zamestnávatelia z okresov Poprad a Levoča. „Pozvali
sme aj 600 uchádzačov o zamestnanie, aby si našli uplatnenie. Informácie o stredných
školách pod jednou strechou
dostalo 900 deviatakov,“ povedal riaditeľ ÚPSVaR v Poprade
Slavomír Kravčák. „V rámci dlhodobého poradenského procesu je potrebné poskytnúť uchádzačovi o štúdium na strednej
škole informáciu s dostatočným predstihom. Ak zároveň
žiak vidí vedľa prezentujúcej
sa školy aj potenciálneho zamestnávateľa, vie si naplánovať
svoju kariéru inak,“ uviedol
Milan Antaš z CPPPaP v Poprade. „V tomto roku máme
približne 500 deviatakov, no
ponuka stredných škôl je oveľa
väčšia, takže každý žiak by sa
mal dostať na svoju vysnívanú
školu,“ dodala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

•

Krátke správy

POSLEDNÚ septembrovú
stredu sa primátor Svitu Miroslav
Škvarek a hlavný kontrolór Jozef
Mezovský stretli v Prešove s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom.
Predmetom ich stretnutia bola
otázka budúceho smerovania aktivít Svitu v spolupráci s PSK.
SKAUTI počas ostatného
víkendu čistili Slovenský raj po
letnej sezóne. Vyzbierali množstvo vriec odpadu. Išlo o klasický turistický odpad, hlavne
PET fľaše, plechovky, papierové
vreckovky, obrúsky a podobne.
Na čistení Slovenského raja sa
zúčastnilo 70 skautov a skautiek
z Podtatranskej skautskej oblasti,
zo skautských zborov a oddielov
z Popradu a zo Spišskej Novej Vsi.
JUBILEJNÝ 30. ročník medzinárodného festivalu potápačských filmov a fotografie sa uskutoční od 22. do 25. októbra 2015
vo Vysokých Tatrách v hoteli Pieris Podbanské.
V STREDU minulého týždňa
slávnostne odovzdali do užívania
zrekonštruovanú hokejovú halu
zimného štadióna v Levoči. Na
odovzdávaní sa zúčastnil aj predseda vlády SR R. Fico.
V NEDEĽU 4. októbra odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák
hasičské vozidla pre Dobrovoľné
hasičské zbory vo Vernári, Hranovnici, Kravanoch, Vikartovciach,
Liptovskej Tepličke a Šuňave. (ppš)

•
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Na jednom mieste si každý
dokázal vybrať. Ponuka bola
pestrá. „Ponúkame zaujímavé
odbory, ako fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo,
reštaurátorstvo, ale aj scénickú a kostýmovú tvorbu. Naši
absolventi si buď zakladajú
vlastné živnosti, alebo pokračujú ďalej v štúdiu na vysokých
školách,“ predstavila Strednú
umeleckú školu v Kežmarku Anna Dominiková. „Naša
škola patrí medzi najstaršie
vzdelávacie inštitúcie na Slovensku a budúci rok oslávime
už 220 rokov. Tento študijný
odbor je pre žiakov, ktorí majú
radi prírodu, ale aj techniku,“
prezradil Edmund Hatiar zo
Strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku.
„Pokiaľ sa žiak vyučí u nás,
bude sa živiť vlastnou prácou,

rukami a hlavne dobre,“ presviedčal riaditeľ Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Poprade Vasil Kuzmiak.
„Naši absolventi si vedia nájsť
prácu okamžite, pretože ponúkame lukratívne odbory, ktoré
sú žiadané zamestnávateľmi
v našom regióne,“ pridala sa
Hana Geročová zo Strednej
odbornej školy technickej na
Kukučínovej ulici v Poprade.
Pestrá paleta ponúk zaujala
žiakov i uchádzačov o zamestnanie. „Neviem sa rozhodnúť,
kam ísť do školy,“ povedal
Dávid Vaškovič. „Láka ma
obchodná akadémia,“ pokračovala Diana Krajčová.
„Zaujíma ma elektrotechnika,
počítače a programovanie,“
pridal sa Peter Kičák. „Hľadám zamestnanie pre syna, ktorého láka marketing,“ prezradil
Popradčan Dušan.
(mav)

•
•
•

Odchyt túlavých psov zabezpečuje mestská polícia

Po tom, čo od 1. septembra 2015 prevzalo
mesto Poprad do svojej správy útulok pre túlavé psy vo Veľkej, urobila samospráva ďalší krok
k systémovému riešeniu koncepcie chovu psov
v meste. Odchyt túlavých psov na území mesta
začala zabezpečovať Mestská polícia v Poprade.
Občania môžu nahlasovať výskyt túlavých psov
nonstop na známe telefónne číslo 159.
Prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka
uviedol: „Ide o jeden z pilierov, na ktorých staviame novú koncepciu chovu psov v meste. Týmto
spúšťame funkčný systém, na ktorom sa podieľa
mestská polícia odchytom a následne mestský
útulok, ktorý bude so psami ďalej pracovať a cvi-

•

POPRADSKÝ vyšetrovateľ
obvinil minulý týždeň v utorok zo
zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva
19-ročného mladíka zo Svitu.
Obvinený muž sa nadránom dostal do konfliktu so 43-ročným
mužom zo Svitu. Ten obvineného
vyprovokoval tým, že ho ťahal za
tričko a odstrkoval od seba. Obvinený ho následne fyzicky napadol

čiť. Zámerom je psíkov v útulku naučiť základnú
poslušnosť a povely tak, aby ich umiestnenie do
nových domovov bolo čo najjednoduchšie.“ Mesto
bude tiež podporovať rozšírenie verejného venčenia psov z útulku, hľadanie náhradnej opatery
a adopcie.
Zastupujúci náčelník MsP v Poprade Milan
Slota podčiarkol: „V súčasnosti máme troch odborne spôsobilých príslušníkov na odchyt túlavých
psov, do konca roka chceme dať vyškoliť ďalších
štyroch.“ Jedným z už vyškolených mestských
policajtov je Slavomír Mišurda (na foto), ktorý predviedol prácu s narkotizačnou puškou,
fúkačkou, odchytovou sieťou a imobilizačnou

tyčou: „Budeme klásť
veľký dôraz na to, aby
zvieratá boli odchytávané čo najhumánnejším spôsobom. Mesto
investovalo dosť veľa
prostriedkov na to, aby
sme túto činnosť dokázali realizovať s veľkým ohľadom na tieto
zvieratá.“ Narkotizačný set stál 2400 eur. Túlavý
pes bude po odchyte umiestnený do mestského
útulku, v ktorom podstúpi veterinárne vyšetrenie, potrebnú vakcináciu a pod.
(mar)

Policajné správy
a začal mlátiť hlava-nehlava. Zbitý
muž utrpel zlomeninu nosových
kostí a viaceré pomliaždeniny na
tvári s dobou liečenia dva týždne.
Obvineného zadržali privolaní
policajti hneď po útoku a po vznesení obvinenia bol umiestnený do
cely policajného zaistenia. Zároveň bol na neho spracovaný pod-

net na podanie návrhu na vzatie
do väzby. Za prvotné napadnutie
bol z prečinu výtržníctva obvinený aj 43-ročný poškodený, pričom
stíhaný bude na slobode.
ŠTYRI osobné auta „skrášlil“
zelenou farbou minulý týždeň
v Poprade zatiaľ neznámy páchateľ. Dve autá boli zaparkované na

•

Tomášikovej ulici a dve na Ústecko - Orlickej ulici. Počas noci
z utorka na stredu prechádzal páchateľ týmito ulicami a zeleným
sprejom poškodil Škodu Rapid,
Škodu Octavia, Renault Fluence
a Audi A4. Celkové škody boli
predbežne vyčíslené na 966 eur.
Popradskí policajti začali trestné
stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci.
(krp)
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Alexandrovci medzi popradskými deťmi

V rámci koncertného turné zavítal známy ruský armádny súbor aj do Popradu.
Súčasťou ich programu sú aj workshopy
v školách, kde sa vyučuje ruský jazyk. Vo
štvrtok si s niekoľkými z nich zaspievali
deti zo Spojenej školy na Letnej ulici.
„Trochu sme improvizovali aj v spolupráci
s miestnymi „Alexandrovcami“ zo spevokolu
Senior. Zaspievali sme si Kalinku, či Smuglyanku, ale aj slovenskú pesničku Na kráľovej
holi,“ povedal dirigent Alexandrovcov Igor
Ivanovič Rajevskij. „Pre našu školu to bol sviatok, keďže umenie máme vo vienku. Máme
učiteľku, ktorá pochádza priamo z Ruska
a vedie aj spevácky zbor malých detí,“ uviedla
riaditeľka SŠ Letná Viera Grohová.
Z vystúpenia ruských umelcov mali deti veľkú radosť a najmä
tie, ktoré majú k ruštine vzťah. „Takáto návšteva ma veľmi potešila,

Z interpelácií

Unikátne diela slovenského
sochára Ľubomíra Purdeša z Prešova sú vystavené v Tatranskej
galérii v Poprade od minulého
piatka do 6. decembra 2015. Každá z monumentálnych skulptúr z
dreva pod názvom Neogén je vytesaná z jedného kmeňa stromu.
Kurátor výstavy Vladimír Beskid
(na foto vpravo) povedal: „Autor
zhodnocuje všetok sochársky materiál. Je to unikátny projekt - nič nie
je odpadom, ale všetky časti dreva
spotrebuje, aj tie triesky, aj piliny.“
Ľ. Purdeš vystavuje v TG pri
príležitosti svojej 50-ky a jadro
jeho výstavy v Poprade tvorí dlhoročný sochársky projekt Všejedinnosť II-V z rokov 2007-15. „V
názve Neogén sa skrývajú dve slová
- gén ako to pôvodné, staré a neo,
ako nové, ktoré sa snažím priniesť.
Zároveň je toto slovo tiež geologické
obdobie staré 24 miliónov rokov dozadu, ktoré ma nesmierne fascinuje
a inšpiruje.“ Ocenil priestor galérie, ktorý mu umožnil rozsiahle
skulpturálne inštalácie.
Tvorba sochára, vysokoškolského pedagóga v Prešove Ľ. Purdeša
nie je Popradčanom neznáma.
Torzo diela venovaného J. Brokoffovi stojí v Spišskej Sobote a ďalšie
dve vytvoril počas sochárskych
sympózií vo Vysokých Tatrách
- Miesto pre kameň a Dvanáste
zastavenie Krížovej cesty. (mar)

Viacero záležitostí interpelovala na septembrovom mestskom
zastupiteľstve poslankyňa Anna
Schlosserová. Obyvatelia vnútrobloku ulíc Štefánikova, Joliota
Curie a Ul. 1. mája poukázali na
neúnosnú situáciu ohľadom stanovišťa kontajnerov, parkovania
osobných vozidiel vo vnútrobloku, vytvárania skládky odpadu
kartónovými krabicami z prevádzkární podnikateľov z Ul. 1.
mája a opravy betónovej časti
kanalizačného poklopu. „Žiadajú tiež odstrániť torzá niekdajších
lavičiek vo vnútrobloku, riešiť stanovištia kontajnerov, ktoré využívajú bezdomovci ako verejné WC,
upraviť prístupovú komunikáciu
vrátane vyznačenia parkovísk pre
obyvateľov a podnikateľské subjekty a ďalšie.“ Poslankyňa ďalej interpelovala o probléme obyvateľov bytového domu Baník na Ul.
slovenského odboja. Príjazdová
komunikácia a chodníky, ktoré
sú v časti od kruhovej križovatky
po celej trase Ulice slovenského
odboja sú popraskané a poško-

bola to pre mňa česť,“ povedala Lara Sopková. „Celá naša rodina hovorí po rusky, je to naša tradícia,“ dodala Ivana Mečárová. (mav)
dené, a preto nutne potrebujú
úpravu. Tamojším občanom tiež
chýbajú parkovacie plochy, preto
žiadajú vybudovať parkovisko na
nevyužitých trávnatých plochách
v blízkosti bytových domov Baník a Lipa. Poslankyňa A. Schlosserová tiež preniesla interpeláciu
ohľadom petície obyvateľov mesta Poprad za zrušenie dopravného značenia na Ul. Štefánikovej - zákazu odbočenia vľavo na
parkovisko vybudované mestom
oproti Slovenskej sporiteľni a
Daňovému úradu v Poprade.
Napriek tomu, že mesto Poprad
vyjadrilo požiadavku uviesť dopravné značenie do pôvodného
stavu, doteraz sa zo strany cestného orgánu vo veci nekonalo.
Poslankyňa preto požiadala v
mene petičného výboru, aby vedenie mesta zabezpečilo nápravu
a v danej lokalite bola ponechaná
pôvodná organizácia dopravy,
ako aj navrhnuté vhodné riešenie
dopravných vzťahov.
Poslanec Rudolf Kubus vo svojej interpelácii predniesol viacero
problémov: „Skupina záhradkárov,
ktorí majú záhradky na Levočskej

ulici požaduje rekonštrukciu plota,
ktorý ich oddeľuje od areálu bytovky so sociálnymi bytmi. Plot je v
majetku mesta a je v dezolátnom
stave. Ďalej ma oslovili obyvatelia
mestskej časti Stráže s problémom
riešiť ďalšiu prístupovú cestu do
Stráží. Do tejto lokality vedie len
jedna hlavná komunikácia a kritický bod je most cez Hozelecký potok.
V prípade, ak by povodeň most
vzala, bola by táto časť mesta odrezaná od sveta. Náhradná cesta cez
areál Zemedaru je problematická,
preto žiadam mesto, aby sa touto
problematikou zaoberalo čím skôr.“
Poslanec ďalej interpeloval vo veci
vjazdu zo Štefánikovej ulice medzi
bloky Kamélia a Orchidea a chýbajúcich parkovísk, ktoré nemá ani
blok Slnečnica B. Navrhuje vybudovať parkovisko pred Orchideou
a na starom ihrisku z východnej
strany Slnečnice B. V lokalite Slnečnice A a B chýba tiež osvetlenie.
Poslanec R. Kubus interpeloval
aj vo veci verejného obstarávania
profesionálneho svetelného pultu
v roku 2014 pre Dom kultúry v
Poprade, k čomu požiadal o podrobnejšie informácie.
(ppm)
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Jeseň sa začala vznešenou organovou hudbou

Otváracím koncertom Imricha Szabóa v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie
sa minulý piatok večer začala
XXXIII. Popradská hudobná
jeseň. Organový recitál tohto
umelca bol súčasťou 45. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.
I. Szabó pôvodom z Nových
Zámkov vyštudoval hru na
organ na konzervatóriu a následne v roku 1982 absolvoval
VŠMU. V posledných dvadsiatich rokoch pôsobil na VŠMU
ako pedagóg a od roku 2004
ako docent. Má za sebou množstvo koncertov doma i v mnohých zahraničných krajinách.

Na organe v popradskej konkatedrále si už raz pred rokmi
zahral, takže ho už pozná aj
s jeho drobnými nuansami a
chybičkami. Ocenil aj príjemnú akustiku chrámu. Repertoár
podmienil možnosťami tohto
nástroja a podľa toho vyberal
i vhodné skladby. Samozrejme,
nemohli chýbať diela z tvorby
Johana Sebastiana Bacha. I.
Sabó vyzdvihol: „Bach je aj v
súčasnosti považovaný za alfu
a omegu organového umenia a
vo všeobecnosti mu patrí dominantné miesto.“
Umelec v Poprade preukázal, že je majstrom v hre na
kráľovský nástroj. Organ ho

zaujal už od detstva. Veľakrát
miništroval v kostole, popri
tom chodil najprv na klavír,
postupne v ňom narastal vzťah
k organu a po maturite na
gymnáziu v Nových Zámkoch
sa rozhodol, že chce študovať
práve organ. Stále z jeho hudby
cítiť, že je jeho srdcovou záležitosťou. Prezradil: „Hral som
na rôznych nástrojoch doma a
v zahraničí. Sú mnohé, na ktoré si dodnes s radosťou pamätám. Taký je organ v parížskej
katedrále Notre Dame, no aj
inde, či už v Nemecku alebo vo
Švajčiarsku. Ale dá sa povedať,
že nástroj nie je vždy to najdôležitejšie. Čo sa týka organového

koncertu vždy je najpodstatnejšie to, aby ľudia odchádzali s hlbokými zážitkami. Dúfam, že aj
v Poprade tomu tak bolo.“ Popradské publikum si majstrovskú hru skutočne vychutnalo a
ocenilo potleskom.
(mar)

Záslužná práca nezostala bez povšimnutia

V obradnej sieni mesta
Poprad prijal primátor Jozef Švagerko minulú sobotu
dvoch čerstvých sedemdesiatnikov Popradčanov Andreja
Miltáka a Milana Rovdera
a 75-ročných Editu Hudečkovú a Mariána Kukuru. Jubilantom poďakoval za prácu
v prospech mesta, ktorá nezostala bez povšimnutia a ocenil
ich podiel na rozvoji Popradu.
Veterinárny lekár Milan Rovder

(na foto dole vľavo) je verejnosti
známy nielen tým, že v roku 1992
otvoril prvú súkromnú veterinárnu ambulanciu v Poprade, ale aj
ako niekdajší mestský poslanec,
ktorým sa stal krátko po nežnej
revolúcii. Veterinárnej praxi sa
venuje celý život, ešte aj dnes - na
dôchodku, stále pracuje. Skúsenosti nazbieral i ako veterinárny
inšpektor v Alžírsku v rokoch
1986-89. V Poprade sa podieľal na
založení Alliance Francaise a bol
tiež členom Rotary klubu. MVDr.
M. Rovder zaspomínal na množstvo udalostí, ktoré ovplyvnili
a poznamenali jeho život. Medziiným patril aj k zakladateľom VPN
(Verejnosti proti násiliu) v roku
1989, kedy vstúpil do politiky,
v ktorej zotrval niekoľko rokov.
Má dve deti a dve vnúčatá.
Jubilant Andrej Milták (na
foto dole vpravo) pracoval celý
svoj profesijný život v oblasti
dopravy. Pred piatimi rokmi

odišiel na zaslúžený odpočinok,
predtým však pracoval od vzniku Mestského úradu v Poprade
takisto na úseku dopravy a dva
roky ešte na Správe mestských
komunikácií. Zaslúžil sa o výstavbu svetelnej signalizácie
v Poprade, mnohých ciest,
chodníkov, kruhových objazdov atď. Blízke mu boli športové aktivity, v roku 1993 bol prezidentom kadetiek v basketbale.
Dnes ho obklopuje rodina - má
dve deti a 3 vnúčatá.
Obaja 75-roční oslávenci pôsobili celoživotne vo sfére vzdelávania a svoje pedagogické
majstrovstvo odovzdávali viacerým generáciám detí a mládeže.
Edita Hudečková (na foto hore
uprostred) pôsobila ako riaditeľka Strednej zdravotníckej školy
v Poprade, kde dokázala spojiť
odbornú prax s popradskou nemocnicou. Dnes sa teší z dvoch
detí, 4 vnúčat a už aj 5 pravnúčat.

Jubilantka má radosť, že sa jej
rodina rozrastá. Oslávenec Marián Kukura (na foto hore vľavo)
nastúpil do školských služieb
v roku 1960, bol zástupcom riaditeľa v ZŠ 29. augusta, riaditeľom ZŠ Komenského, okresným
školským inšpektorom, riaditeľom Centra výchovnej a psychologickej prevencie, zakladateľom
občianskeho združenia Ametyst,
ktoré sa venovalo protidrogovej
prevencii. Je otcom troch detí
a 4 vnúčat.
(mar)

V poslednú septembrovú sobotu prijal viceprimátor mesta Poprad
Igor Wzoš tých Popradčanov, ktorí svoje životné jubileum oslávili
v septembri. K 85 rokom zablahoželal Márii Gurinovej (na foto
vpravo), Terézii Kukurovej a Jozefovi Klimekovi. Osemdesiatku v tento mesiac oslávili Ján Repta, Mária Vitkovská a Mária
Bubenová (na foto vľavo), 75 rokov Anna Bendiková, Angela
Bulková, Irena Gabonová, Margita Kapolková, Danka Kellová, Helena Kopčárová, Jarmila Miháliková, Ema Nazarejová,
Anna Sabolová, Eva Šuliková, Etela Teligová, Ladislav Duda,
Jozef Huba a František Sabol, 70-rokov Veronika
Hybenová, Anna Kornajová, Mária Mareková,
Magdaléna Mruková, Darina Sabová, Helena
Toporecová, Zuzana Torňošová, Mária Vígová,
Michal Brezina, Dušan Majerčák, Milan Valigura
a Jozef Záhradník. Prijatia sa zúčastnili aj 80-ročná Margaréta Hrúzová, 75-ročný Peter Porjanda
a 70-ročný Tibor Danielčák, ktorí svoje narodeniny
oslávili v auguste.
FOTO - Silvia Šifrová
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Sláva je nepretržité úsilie.

J. RENARD

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 7. októbra má meniny Eliška, zajtra 8. októbra Brigita, v piatok 9. októbra Dionýz, v sobotu 10. októbra Slavomíra, v nedeľu
11. októbra Valentína, v pondelok 12. októbra Maximilián a v utorok 7. októbra Koloman.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 2. októbra 2015
vo Veľkej s

Máriou Ujčíkovou,
66-ročnou

V utorok 6. októbra 2015
vo Veľkej s

Rozáliou Pisarčíkovou,
73-ročnou

V utorok 6. októbra 2015
vo Veľkej s

Jozefinou Dvorčákovou,
80-ročnou

Daniel Hevier v roku svojich 60. narodenín priniesol fantáziu a tvorivosť popradským deťom. V rámci turné Hevi Tour 60 navštívi postupne 60 miest a 6 000 detí a zorganizuje spolu 60 podujatí v základných školách. V Poprade zavítal vo štvrtok 1. októbra do ZŠ
s MŠ na Dostojevského ulici, kde na neho čakala plná telocvičňa
zvedavých žiakov. On im za odmenu nedal vydýchnuť pri pútavom
a poučnom vystúpení. Obľúbený spisovateľ spieval, tancoval, hral
basketbal a dokonca aj repoval.
FOTO - Marek Vaščura

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 7. októbra 2015
o 15.30 hod. vo Veľkej s

Michalom Bizubom,
88-ročným

Pohotovosť v lekárňach

Zásahy záchranárov v horách
Minulú sobotu potreboval pomoc leteckých a horských záchranárov 40-ročný horolezec po páde v oblasti Malého Mlynára v
Bielovodskej doline. Muž si poranil dolné končatiny, horskí záchranári ho evakuovali zo steny a leteckí dopravili do popradskej
nemocnice. Následne zasahoval vrtuľník z Popradu v Západných
Tatrách, odkiaľ previezol 55-ročného turistu s obličkovou kolikou
do nemocnice v L. Mikuláši. Posádku VZZS v sobotu privolali aj
k zlomenine nohy pod Kriváň a potom na Chatu pri Zelenom plese k turistovi s bolesťou na hrudníku. Oboch pacientov transportovali do Nemocnice Poprad. Večer požiadala HZS o súčinnosť
pri evakuácii turistov z oblasti Gerlachovského štítu, ale pre nepriaznivé počasie sa musel vrtuľník vrátiť späť na základňu. Trojica 28, 32 a 36-ročných turistov bola schopná prečkať noc, keďže
boli bez zranení a horskí záchranári im mohli prísť na pomoc pre
nepriaznivé podmienky až v nedeľu ráno.
(ztu, hzs)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 8. októbra do 14. októbra

Reštaurácia

SABATO

v Poprade - Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

dovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., Sunpharma - Kaufland: Moyzesova 3, Lekáreň
na autobusovej stanici: Wolkerova 466, Sunpharma Tesco: Teplická cesta 3.
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
Niekto
neznámy vám
pomôže získať lepšiu prácu, ktorá
vás bude uspokojovať, ale bude aj
lepšie platená.
Zaznamenáte
viacero ziskov,
ale na peniaze si dávajte pozor, lebo
ich môžete ľahko minúť.
Nejaká záležitosť sa vyrieši
vo váš prospech. Pôjdete niekam
do zahraničia.
Veľmi príjemné obdobie v
rodine, ale aj pre tých, ktorí hľadajú
prácu. Nájdu si veľmi dobré miesto.

Porozmýšľajte
nad
vašimi
slovami, ktorými ste niekoho tvrdo
posúdili. Vráti sa vám to.
Celá
jeseň
bude pekná a
stvorená na zlepšenie vášho zdravia. Užijete si pekné dni.
Na obzore je
nová
láska,
alebo zmena úrovne starého vzťahu
na vyšší stupeň.
Nepremysleným konaním
si môžete poškodiť. V nejakej veci
sa nenechajte uniesť hnevom.

p r i j m e ihneď
KUCHÁRA
- KUCHÁRKU

Bez práce nie sú
koláče - každé
euro v tomto období zarobíte ťažko.

Nemáte radi,
ak vám niekto
niečo prikazuje, ale teraz vám to
bude na osoh.

UPRATOVAČKU,

Ničím nenarušený týždeň
si budete užívať v kruhu rodiny a
priateľov.

Ukážete svoju
silu, lebo za
vami stoja výsledky a privedú vás k
ďalším úspechom.

do TPP,
kontakt: 0905 350 920
kontakt: 0905 634 727.

PP-106

Marťan 3D - o 15.30 hod., Na
lane 3D - o 20.50 hod., Na lane
2D - o 13. hod. (hrá sa len cez
víkend) a o 18.20 hod., Detské
kino - Uuups! Archa je fuč ...
- o 13.40 hod. (hrá sa len cez víkend), Wilsonov - o 15.40 hod.,
Stážista - o 18.10 hod. (nehrá sa
13.10.), Artmax filmy - Anton
Srholec - o 18.30 hod. (hrá sa
len 13.10.), Marťan 2D - o 20.40
hod. (nehrá sa 14.10.), Artmax
filmy - Straight Outta Compton
- o 20.40 hod. (hrá sa len 14.10.),
Hotel Transylvánia 2D - o 15.
hod. a o 19. hod., Hotel Transyl-

vánia 3D - o 13.10 hod. (hrá
sa len cez víkend) a o 17. hod.,
Everest 2D - o 21. hod. Viac
na www.cine-max.sk
(ppp)

Dnes 7. októbra - Altea, vo štvrtok 8. októbra - Adus, v piatok 9.
októbra - Medovka, v sobotu 10. októbra - Sunpharma
- Kaufland, v nedeľu 11. októbra - Lekáreň na autobusovej stanici, v pondelok 12. októbra
- Sunpharma - Tesco a v utorok 13.
októbra - Adus.
Altea: Nám. sv. Egídia 25, Adus:
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Me-
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Inzercia

Hodnotili školské časopisy

V priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade minulý týždeň v stredu odborná
porota vyhodnotila 1. ročník
súťaže školských časopisov
základných škôl Prešovského
a Košického kraja pod názvom
Podtatranský školák. Do súťaže sa zapojilo 24 časopisov.
„Súťaž pre školské časopisy
stredných škôl organizujeme
v rámci regiónu už osem rokov.
Rozhodli sme sa pomôcť aj školským časopisom v základných
školách, aby sa aj ich úroveň
zvyšovala,“ uviedla Anna Ottová z Podtatranskej knižnice.
Patronát nad súťažou prevzala
hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, ktorá bola zároveň

predsedkyňou poroty. „Úroveň
bola prekvapujúco vysoká. Slabšou stránkou časopisov bola grafika,“ povedala.
Víťazom sa stal časopis Pohoda z Lipian, na treťom mieste sa
umiestnil košický časopis Ratolesť. Medzi ne sa zmestil časopis
Strapček z Novej Ľubovne ako
zástupca Kežmarského okresu.
„Časopis tvorí celá škola, nielen
redakčná rada. Druhé miesto nás
posúva vpred,“ prezradila Katarína Melcherová (na foto vľavo)
zo ZŠ v N. Ľubovni.
Porota udelila aj tri špeciálne ocenenia. Za originálny
názov získal cenu časopis Krivý Jany z Krivian, za najlepšiu
titulnú stranu bol ocenený

Kultúrny program mesta Poprad
Štvrtok 8. október o 19. hod.
Kino Tatran na Námestí sv. Egídia

PÁLENICA
BORISA FILANA
NA CESTÁCH

Nedeľa 11. október o 10. hod.
DK Popradská

TVORIVÁ DIELŇA /
HALLOWEEN

•
časopis Školoviny zo Spišskej
Novej Vsi. Opäť zo susedného
Kežmarského okresu sa z ocenenia za celkové spracovanie
tešil časopis Školník zo ZŠ J.
M. Petzvala v Spišskej Belej.
„Časopis delíme na časti. Prvá
informuje o dianí v škole, ďalšia
prezentuje vlastnú tvorbu žiakov. Máme aj časť, kde uverejňujeme rozhovory s učiteľmi,“
povedala redaktorka časopisu
Sára Fabianová.
(mav)

Obec Spišská Teplica
vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie
pracovného miesta

Vstupné: 10 €, predpredaj MIK
052/43 611 92

Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej.
Vstupné: 1 €

Prednosta
obecného úradu

Štvrtok 8. október o 17. hod.
divadelná sála DK v Poprade
XXXIII. Popradská hudobná jeseň

Piatok 16. október o 18. hod.
Evanjelický kostol a.v. na Námestí sv. Egídia

Uzávierka - 16.10.2015
Informácie na:
www.obecspisskateplica.sk

XXXIII. PHJ
ŠTÁTNY KOMORNÝ
Motivačné a koncertné vystú- ORCHESTER ŽILINA
TALENTY POPRADU /
RICHARD RIKKON

penie muzikálne nadaných detí
ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade. Viac na str. 6.
Vstupné: 1 €

Koncert je súčasťou XX. ročníka
Medzinárodného festivalu Musica
Nobilis.
Vstupné: 4 €/2 €

PP-108

Redakciu novín

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

„Hudba sa dá počúvať,
TALENTY POPRADU A RICHARD
cítiť, ba dokonca aj vidieť“ - povedal nám popredný slovenský
len v Bratislave. Veľké talenty prebývajú aj
klavírny virtuóz Richard Rikkon v súvisv jednotlivých regiónoch a chceme im takouto
losti s chystaným umeleckým podujatím
formou pomôcť. Chceme podporiť záslužnú
s talentovanými deťmi v Poprade. A poprácu učiteľov ZUŠ, povzbudiť deti v tom aby
kračoval: „Hudba má úžasnú hĺbku, viaradi cvičili, vnímali hudbu nielen ušami, ale
ceré dimenzie, ktoré dokáže objaviť každý,
srdcom a rozvinuli svoju kreativitu pri interkto ju má rád. Veľa však závisí od toho, kto
pretácii rôznych hudobných žánrov.“
a ako tú hudbu prezentuje. Nejde pritom
Manažérom projektu Talenty a Richard
len o technické majstrovstvo. Dôležité je to,
Rikkon je K. Farkašovský. Odpovedal,
či interpret dokáže vložiť do hry, či spevu aj
ako vyzerá projekt v živote: „Je to dlhodobý
niečo zo seba, zo svojich emócií a odovzdať
projekt pre deti z celého Slovenska s vrcholto ďalej. To je predpoklad úspechu.“
ným galaprogramom, ktorý bude po skonče* Kde a kedy vznikla myšlienka tohto
ní celého cyklu v Bratislave. V každom meste
celoslovenského projektu na podporu
má projekt dve časti. V rámci prvej Richard
umelecky nadaných detí?
Rikkon individuálne pracuje s 10 až 15 naj„ My chceme deťom dožičiť radosť z úspetalentovanejšími žiakmi ZUŠ. Ako špičkový
chu. Učil som nejaký čas v hudobnej škole
koncertný umelec ich zasväcuje do nepoznaa viem, že deti sú úžasne vnímavé, radi imných tajov vnímania hudby. No odkrýva im aj
provizujú a radi sa učia nielen nové veci, ale aj
trinástu komnatu v ovládaní či už hudobného
po novom. Po pilotnom podujatí v Bratislave
nástroja, alebo hlasu. Učí ich, akým spôsobom
sme spolu s televíznym moderátorom Karomožno hudbu interpretovať, aby prinášala ľulom Farkašovským pripravili projekt pre vyše
ďom aj emóciu. V druhej časti - prezentačnej
30 slovenských miest. Talentované deti nie sú
- už žiaci predvedú na spoločnom umeleckom

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám murovanú chatu
v Zamagurí/Lysá nad Dunajcom,
s pozemkom 485 m2. Vhodná na
celoročné bývanie. Prízemie: slovenská izba s krbom (vykurovanie
v zime), chodba, vináreň s kuchynkou a kúpeľňa. Podkrovie:
dve izby, chodba a zimná záhrada.
Krásna udržiavaná záhrada so zeleninovými hriadkami, časťou na
oddych, skleníkom a murovaným
záhradným domčekom. Plastové
okná, voda, elektrina, septik. Treba vidieť, len vážny záujem. Inf.: č.
t. 0902 625 879.
49/15-P
Predám heligónku zn. Josef Hlaváček Louny. Inf.: č. t.
0948 033 485.
56/15-P

•

•
•

Rôzne

Hľadáme distribúterov reklamných materiálov do schránok v Poprade v okolí. Inf.: č. t.
0911 623 572, e-mail: poprad@
redpost.sk
89/15-R
Stolárstvo KLIN prijme
do zamestnania šikovných
stolárov - nábytkárov na prevádzku do Spišskej Teplice. Nástup ihneď. Inf.: č. t.
0905 904 646.
93/15-R
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
98/15-R

•
•

koncerte to, čo sa naučili.
Samozrejme pri klavírnom
sprievode populárneho virtuóza, ktorý sa
predstaví publiku aj ako sólo interpret.“
* Vy ste nielen manažérom projektu,
ale aj moderátorom koncertu. Ako sa
vám spolupracuje?
„Deti sú všade ako čisté duše. Richard je
nielen skvelý hudobník, ale absolútny profesionál a navyše s deťmi to vie, takže spolupráca
je po všetkých stránkach vynikajúca. Napokon to uvidia a pocítia diváci aj na koncerte.
Oboch nás teší, že sme vdýchli život dobrej
myšlienke. Keď vidíme tú úprimnú radosť
a nadšenie v očiach detí a často i slzy dojatia
u dospelej časti publika - to je naša najväčšia
odmena a zadosťučinenie, že robíme záslužnú a zmysluplnú vec. Verím, že to takto budú
vnímať, cítiť a ešte dlho pamätať aj nadšenci
hudby v Poprade a širokom okolí.“
Koncert realizuje mesto Poprad v rámci
festivalu XXXIII. ročníka festivalu Popradská hudobná jeseň a uskutoční sa 8. októbra
2015 o 17. hod. v divadelnej sále Domu
kultúry v Poprade.		
(ppp)

RIKKON

7. 10. 2015

Strana 8
PP-105

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
vedúci odboru výstavby
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Charakteristika pracovného miesta: koordinácia, riadenie a kontrola
činností na úseku stavebného poriadku a životného prostredia
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného smeru
Požadované predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme:
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
• znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej správy •
prax na stavebnom úrade a na úseku životného prostredia min. 5 rokov •
prax v riadiacej pozícii min. 3 roky • osobitný kvalifikačný predpoklad overený skúškou podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné schopnosti • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania • profesijný štrukturovaný
životopis s uvedením telefonického kontaktu • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom) - overená kópia • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 9. 10. 2015 do 15.
hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením: Neotvárať „Výberové konanie - vedúci odboru výstavby“ (poštou alebo osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad, odd. personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie
Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
PP-104

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Charakteristika pracovného miesta: koordinácia, riadenie a kontrola
činností na úseku investičnej výstavby, dopravy a územného plánovania
v meste Poprad
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru
Požadované predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme:
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
• znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej správy
• prax v riadiacej pozícii min. 3 roky • skúsenosti v oblasti práce v samospráve výhodou • skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné schopnosti, vysoké pracovné nasadenie •
práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania • profesijný štrukturovaný
životopis s uvedením telefonického kontaktu • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom) - overená kópia • výpis z registra trestov (nie
starší ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 9. 10. 2015 do
15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením: Neotvárať „Výberové konanie - vedúci odboru urbanizmu
a priestorového plánovania“ (poštou alebo osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad, odd. personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie
Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti:
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa • prax v oblasti služieb minimálne 5 rokov • najmenej 5 rokov pôsobenia v riadiacej funkcii • bezúhonnosť • organizačné a komunikačné schopnosti • flexibilita
• práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
Požadované doklady k prihláške:
• prihláška do výberového konania • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením
vlastného telefonického kontaktu • písomný návrh koncepcie rozvoja a
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie starší
ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 9. 10. 2015 o 12. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením
„výberové konanie - PCS - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením
PP-99
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.		

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici,
súp. č. 1308 v Poprade o celkovej výmere 15 m2, katastrálne územie
Veľká, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor
je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 260,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7. októbra 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej
stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297			
PP-101

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

nebytového priestoru v budove na Ul. 29. augusta v Poprade
o celkovej výmere 375 m2 a spevnené plochy bezprostredne súvisiace
s uvedeným objektom o výmere 625 m2 , k. ú. Poprad, zapísaného na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Jedná sa o krátkodobý prenájom nebytových priestorov, uvedené priestory
nie sú vykurované, sú bez elektrickej energie, plynu a vody. Vzhľadom na
to, že Mesto Poprad rieši budúce využitie areálu, v ktorom sa priestory nachádzajú, bude s víťazom predmetnej súťaže uzatvorená nájomná zmluva
na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Minimálne ročné nájomné: 10 620,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 14. októbra 2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@
msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297		
PP-107
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Jablká sú tohto roku sladšie a pekne vyfarbené

Záhradkári sa mali čím pochváliť na minulotýždňovej
Podtatranskej výstave ovocia a
zeleniny vo vstupnom priestore
Mestského úradu v Poprade.
Rok hodnotili ako veľmi dobrý
- bol suchý a teplý, čo mnohým
plodinám prospievalo. Samozrejme najlepšej úrody sa dočkali tí, ktorí zavlažovali.

Podstatnú časť z viac ako 230tich exponátov tvorili jablká,
nechýbali však ani hrušky, slivky,
orechy... Všeobecne veľa slnka
dopomohlo k tomu, že je ovocie
sladšie. Pod Tatrami sa pre čoraz
teplejšiu klímu udomácňujú už
aj marhule, broskyne či hrozno.
Záhradkári pri dobrom výbere
miesta na južnej strane dokážu
dokonca dopestovať paradajky, uhorky alebo iné plody, ba

i melón, už aj vonku, nie iba vo
fóliovníkoch alebo skleníkoch.
Jozef Kalakaj, predseda Okresného výboru Slovenského zväzu
záhradkárov v Poprade podotkol: „Kým v minulom roku
sme výstavu nerobili, pretože
kvôli zlému počasiu bola úroda
slabá, teraz sme mali čo vystavovať. Predovšetkým sme však
chceli ukázať, ktoré odrody ovocia sú vhodné do podtatranských
podmienok. Kedysi sme napríklad
dopestovávali v našom regióne
okolo 5 druhov jabĺk, teraz 25-30.
Sú to väčšinou jablká rezistentné
voči rôznym chorobám, najmä
chrastavitosti. Tohto roku nám
suché slnečné počasie dopomohlo
k tomu, že jablká ani hrušky nie
sú chrastavé, dokonca aj bez postreku proti tejto chorobe, lebo
bolo sucho a plesne nemali vhodné podmienky. Záhradkár, ktorý
urobil prebierku plodov a stromy
zalieval, sa dočkal zdravého veľkého ovocia. Jabĺčka sa krásne
vyfarbili a tohto roku sa im darilo.“ Predseda vyzdvihol aj úrodu
zemiakov, hoci sa niektorí pestovatelia sťažovali na menšie hľuzy.
Tí, ktorí ich mali na menšej ploche a mohli polievať, mali dobrú
úrodu.
Mrkva, petržlen, cvikla, kale-

Deti z Materskej školy na Tajovského ulici v Poprade sa v posledný
septembrový pondelok rozlúčili s jeseňou. Najprv škôlkarom porozprával a zaspieval zaujímavý rozprávkový príbeh Ujo Ľubo,
potom sa zohriali pri rôznych súťažiach a napokon sa program
skončil šarkaniádou.
FOTO - Marta Marová, TVP

ráb, tekvica, dokonca drienka,
rakytník a mnohé iné druhy
ovocia a zeleniny sa všetkým
páčili. Príťažlivá bola i časť s liečivými bylinami s mapou ich
výskytu. Návštevníkov výstavy
mimoriadne zaujali velikánske
cibule. Vďaka suchu, ktoré táto
zelenina obľubuje, ich dopestoval
Róbert Adamkovič, záhradkár
zo Svitu. Záujem vyvolávala aj
ačokča - plodina podobná malej
uhorke. Ukázal nám ju Popradčan Jozef Lesičko (na foto hore
vľavo s predsedom J. Kalakajom
vpravo a viceprimátorom Pavlom Gašperom): „Semienko som
dostal do daru. Ačokča má veľmi
priaznivé účinky proti vysokému
tlaku a cholesterolu.“ Štefan Slavkovský (na foto dole) zo Stráží sa
záhradkárčeniu venuje oddávna.

Je známy nielen obvyklými, ale aj
neobvyklými plodinami - medziiným priniesol aróniu: „Je to málo
známa čierna jarabina, ktorá má
sladkú, trocha trpkú chuť. Má veľa
vitamínov a liečivých účinkov. Dá
sa jesť surová, ale najlepšie sú z nej
kompóty.“ Na výstavu priniesol aj
4 druhy veľmi chutných šťavnatých jabĺk.
Na podujatí sa zúčastnil tiež
viceprimátor Popradu Pavol
Gašper, ktorému záhradkárčenie nie je cudzie. Má záhradku
v Gerlachove - svoju aj u rodičov. Len sa jej už venuje menej,
lebo nemá toľko času. Dodal:
„Myslím si, že takáto výstava je
veľmi potrebná, najmä, aby deti
spoznávali prírodu a nemysleli
si, že paradajky alebo jablká vyrobili v obchode.“
(mar)
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Arénu ovládli kickboxeri z celého sveta

V sobotu večer patrila Aréna
Poprad kickboxerom na podujatí európskej série Simply The
Best. Diváci mohli vidieť niekoľko titulových zápasov aj za
účasti popradských borcov. Vyvrcholením bol súboj Tomáša
Možného z Body Gym Poprad
proti Belgičanovi Mathieu
Kongolovi o titul európskeho
šampióna WKN.
Program vyplnilo dovedna
jedenásť zápasov, ktoré dvíhali
divákov zo sedadiel. Najväčšia
pozornosť sa sústredila na súboje popradských kickboxerov.
Pavol Garaj tentokrát nebojoval
o opasok, ale zápas s iným Slovákom Jánom Mazúrom si vychutnal. Víťazstvom na body uzavrel
prvú časť večera.
V prestávke sa dražili kickboxerské rukavice európskeho majstra
WKU Tomáša Možného a podpísané boxerky svetovej hviezdy
Jerome Le Bannera pod záštitou
primátora mesta Poprad Jozefa
Švagerka. Výťažok bol určený pre
mladé športové talenty z Klubu
športovej gymnastiky GY - TA
Poprad (na foto dole). Ocenený
bol aj samotný organizátor podujatia Lukáš Body, ktorý si navliekol
pozlátený prsteň pre oficiálneho

predstaviteľa WKN na Slovensku.
Potom sa už naplno rozbehli
priame televízne prenosy a to
najzaujímavejšie, čo večer bojovníkov priniesol. Popradčan
Denis Kušmírek sa vybláznil na

V tisíci deň prvé víťazstvo
Poprad zažil podľa historických štatistík súťažný zápas v najvyššej basketbalovej súťaži žien na domácej palubovke po 999
dňoch. Basketbalistky v novom ročníku extraligy odohrali po
trojzápasovej neúspešnej sérii na súperových ihriskách prvý domáci duel proti Cassovii Košice a zaknihovali prvé víťazstvo medzi elitou a v tabuľke im patrí siedma priečka.
„So súperom, na ktorého herne máme, sme mohli ukázať náš potenciál aj basketbalovú krásu. Po troch ťažkých zápasoch som očakával
vyrovnanejší priebeh, nečakal som takéto vysoké víťazstvo. Ukazuje
to, že máme potenciál a že sme vybrali správne hráčky. Verím v ďalšie
zlepšovanie,“ povedal po zápase tréner BAM Poprad Igor Skočovski.
Výsledok: v nedeľu 4. októbra BAM Poprad - BK SOUŽ Cassovia Košice 83:47 (22:10, 19:15, 19:15, 23:7), najviac bodov BAMP:
Angelika Theiner - 19.
Program: v stredu 7. októbra Piešťanské Čajky - BAM Poprad,
v sobotu 10. októbra o 17.30 hod. BAM Poprad - BK Slovan
Bratislava.					 (mav)

Francúzovi Faridovi Khouanem.
Súpera mal v pláne knokautovať,
ale napokon sa tešil z víťazstva
na body a titulu medzinárodného šampióna WKN podľa pravidiel orientales.

Aj v posledných dvoch súbojoch sa do ringu postavili Popradčania. Predkrmom pred finále bol
zápas o interkontinentálny titul
WKN medzi Samuelom Hadzimom a Kórejčanom Lee Chan-Hyungom. Popradský borec bol
raz počítaný a prevaha súpera ho
obrala o opasok pred vlastným
publikom. Vrcholom večera bol
boj o európskeho šampióna WKN
medzi Tomášom Možným a Belgičanom Mathieu Kongolom.
Zážitok zo súboja narušili nepokoje v hľadisku medzi divákmi,
ktoré rozladili aj samotných aktérov v ringu. Zápas sa napokon
skončil remízou a obaja borci si
budú vzájomné meranie síl musieť zopakovať na inom podujatí.
„Mal som krátku prípravu a chýbala mi kondícia. Chcel som doma
vyhrať, ale taký je šport,“ povedal
T. Možný (na foto hore vpravo).
Incident v hľadisku v závere podujatia nepotešil ani organizátora
Lukáša Bodyho, ktorému sa darí
z roka na rok akciu stále vylepšovať. „Lepšiu akciu sme tu ešte
nemali. Škoda tej udalosti medzi
divákmi, na takýchto podujatiach
by sa to nemalo stávať. Ak sa chcel
niekto biť, mal ísť do ringu,“ vyhlásil L. Body.
(mav)

Kamzíci dvakrát prehrali
Hokejisti HK Poprad odohrali koncom minulého týždňa
dva zápasy Tipsport ligy. V piatok sa na domácej lavičke proti
Piešťanom objavil nový asistent
trénera Pavla Paukovčeka - Juraj
Halaj, ktorý nahradil Vladimíra
Turana. Ten sa presunul na pozíciu šéftrénera mládeže po tom,
čo zo zdravotných dôvodov odišiel z klubu Július Šupler.
Výsledky: 8. kolo v piatok 2.
októbra HK Poprad – ŠHK 37
Piešťany 3:4pp (0:0, 1:1, 2:2),
góly Popradu: 38. Štefan Fabian
(O. Rusnák), 47. Jaroslav Kasík
(B. Rapáč), 58. Lukáš Hvila. 9.
kolo v nedeľu 4. októbra MHC
Martin - HK Poprad 3:1 (1:1, 0:0,
2:0), gól Popradu: 10. Branislav
Rapáč (O. Rusnák, R. Huna).

Program: 10. kolo v piatok 9.
októbra o 18. hod. HKM Zvolen HK Poprad, 11. kolo v nedeľu 11.
októbra o 15. hod. Dukla Trenčín - HK Poprad.
(ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
		

Z

1. Trenčín

10 6

2. B. Bystrica 9

V

Vp

Pp P

S

B

2

1

1

28:14

23

4

1

3

1

17:12

17

3. Nitra

10 5

1

0

4

26:23

17

4. Zvolen

9

4

2

0

3

34:20

16

5. Martin

9

3

3

0

3

21:20

15

6. Piešťany

9

4

1

0

4

22:19

14

7. Poprad

10 3

1

3 3 28:30

14

8. Žilina

10 4

0

2

4

18:23

14

9. Košice

9

2

1

2

4

20:21

10

10. Skalica

9

2

0

1

6

17:39

7

6

1

0

0

5

7:17

3
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FK Poprad

V 11. kole DOXXbet ligy
narazili futbalisti FK Poprad
doma na Zvolen. Víťazstvo
ich mohlo posunúť o priečku
vyššie, stal sa však opak.
„Úvod prvého polčasu sme absolútne nezachytili. Po prvých
dvadsiatich minútach sme zvýšili
obrátky a podarilo sa nám vyrovnať z pokutového kopu. Do
druhého polčasu sme nastúpili
celkom slušne, ale prišla chyba
pri rozohrávke z čoho sme dostali
rozhodujúci gól,“ hodnotil tréner
FK Poprad Pavol Mlynár.
Výsledok: 11. kolo v sobotu
3. októbra FK Poprad - MFK
Lokomotíva Zvolen 1:2 (1:1),
gól Popradu: 31. Lukáš Janigloš (pk).
Program: 12. kolo v sobotu 10.
októbra o 17. hod. FK Poprad Partizán Bardejov.
(mav)

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ
		

Z V R P

1. VSS Košice

11 7 1 3 17:6

S

22

2. Prešov

11 6 3 2 19:8

21

3. Bardejov

11 6 3 2 17:12 21

4. Zvolen

11 6 1 4 18:13 19

5. Haniska

11 5 2 4 12:13 17

Víkend v znamení plávania

V piatok sa v plaveckom bazéne AquaCity Poprad konal už
21. ročník Športovej olympiády
mesta Poprad v plávaní pre
starších žiakov ZŠ. V sobotu
sa zišli pretekári štyroch krajín
z kategórie mladších žiakov na
5. ročníku medzinárodných
plaveckých pretekov o Pohár
olympijských nádejí.
Kvalitným predkrmom pred
sobotňajšími pretekmi bol piatkový 21. ročník Športovej olympiády mesta Poprad v plávaní.
V neoficiálnom poradí starších
žiakov sa najviac darilo plavcom
z 8. ročného gymnázia D. Tatarku v Poprade, druhá skončila ZŠ
v Spišskej Sobote.
Pohár olympijských nádejí
napísal v sobotu už svoju piatu
kapitolu. Po prvýkrát prekročil
hranice Slovenska. „5. ročník
bol krstom nového loga, ktoré
je poctou pre niekdajšie Podtat-

ranské hry mládeže. Tento ročník sme zároveň rozšírili o účasť
pretekárov z Maďarska, Poľska a
Ukrajiny. Privítali sme okolo 200
pretekárov z 20 plaveckých klubov,“ povedal viceprezident KP
AquaCity Jozef Pavlík.
Popradčania skočili do vody
celkovo 207 krát a v 159 prípadoch doplávali v osobnom rekorde. Medzi medailistov sa zaradili
Dávid Ertel, Marek Koreň, Martin
Kosec, Dominik Orság a Jakub

B

6. L. Mikuláš

11 4 4 3 12:8

7. Poprad

11 5 1 5 14:11 16

Lovili pstruhy

16

8. Lokomotíva KE 11 4 2 5 14:15 14
9. D. Kubín

11 4 1 6 9:14

13

10. R. Sobota

11 3 2 6 8:17

11

11. Sp. N. Ves

11 2 3 6 10:18

9

12. Teplička n. V.

11 1 3 7 7:22

6

Krátko zo športu

•

HOKEJISTKY ŽHK Poprad
vyhrali v sobotu v 5. kole 1. ligy
na ľade Spišskej Novej Vsi vysoko 13:1 a v tabuľke odskočili
na prvom mieste práve tomuto
súperovi už na rozdiel piatich
bodov. Ich skóre 44:4 vzbudzuje
rešpekt.
FUTBALISTKY FK Poprad
prehrali v sobotu v 7. kole II.
ligy Východ doma s MFK Zemplín Michalovce 0:18 a v tabuľke
sú stále na poslednom 6. mieste bez bodu a s hrozivým skóre
1:44. Najbližšie sa predstavia
v rámci 8. kola v sobotu 10. októbra o 15. hod. v Prešove proti
miestnemu 1. FC Tatran.
V SOBOTU 10. októbra sa
od 9.30 hod. v telocvični ZŠ Dostojevského uskutoční oblastné
kolo Slovenského pohára kategórie C v športovej gymnastike
pre gymnastky od predškolského veku až po ženy.
(ppv)

•

•

Rigda. Popradský klub plávania sa
v celkovom poradí klubov umiestnil na treťom mieste. Víťazom
a majiteľom Pohára olympijských
nádejí sa stal klub ŠKP Košice.
„Som rád, že sme si mohli zmerať
sily aj so zahraničnými plavcami,“
povedal Marek Koreň. „Dobre sa
mi plávalo, podujatie bolo pre mňa
úspešné,“ pokračoval Martin Kosec. „Potešili ma medaily, ale mám
sa ešte v čom zlepšovať,“ dodal
Jakub Rigda.
(mav)

Memoriál Pavla Rumlera

V sobotu sa v priestoroch ZŠ vo Veľkej konal 3. ročník memoriálu na počesť dlhoročného funkcionára Dobrovoľnej požiarnej
ochrany a predsedu OV DPO Poprad Pavla Rumlera, ktorý rady
dobrovoľných hasičov predčasne opustil v júli 2013.
P. Rumler celý svoj život zasvätil najmä práci s hasičskou mlaďou, bol
vedúcim kolektívu mladých hasičov zo ZŠ Tajovského a DHZ Poprad.
Do roku 2012 bol členom Snemu DPO SR, podpredsedom KV DPO
Prešov a OV DPO Poprad pre prevenciu i predsedom DHZ Poprad.
V sobotu si už po tretíkrát počas spomienkovej súťaže zmeralo sily
30 päťčlenných družstiev mladých hasičov vo veku od 6 do 15 rokov
z okresov Poprad a Stará Ľubovňa v troch disciplínach. Spomedzi 12
družstiev dievčat bol najlepší DHZ Spišské Bystré II, v kategórii chlapcov spomedzi 18 družstiev víťazom stal DHZ Podolínec.
(onk)

V druhej polovici septmebra
sa vo Svite uskutočnil medzinárodný turnaj v love pstruhov Troutunion cup 2 Slovakia 2015. Areál Koliby tak
celý víkend patril priaznivcom
športového lovu pstruhov
a brehy rieky Poprad zaplnili
členovia 26 medzinárodných
tímov z 13 krajín.
Štvorčlenné národné tímy
proti sebe súťažili v love
prívlačovou technikou, pričom lovili výhradne pstruha
potočného, dúhového a sivoňa. Najlepšie sa darilo slovenským reprezentačným tímom,
ktoré v rámci súťaže vyzbierali
najviac pódiových ocenení.
Súťaž vo Svite bola prípravou pred budúcoročnými
Majstrovstvami sveta v love
pstruhov prívlačovou technikou, ktoré pod Tatry v máji
2016 privedú 16 najlepších národných tímov z celého sveta.
(daš)

Judisti TJ Mladosť Poprad sa koncom
septembra zúčastnili vo Vranove nad
Topľou 3. kola oblastnej ligy žiakov
a žiačok. Medzi 109 pretekármi si vybojovali až 11 medailových umiestnení. V sobotu 3. októbra bol Martin
dejiskom MSR mužov a žien v džude.
Erik Franický (na foto druhý zľava)
z Popradu sa stal vo váhovej kategórii do 73 kg Majstrom Slovenska.
FOTO - z archívu TJ Mladosť Poprad

7. 10. 2015

Strana 12

STRETNEME SA
V CENTRE
FORU
POPRAD
OTVORENIE
NÁKUPNÉHO CENTRA
FORUM POPRAD
22. – 25. OKTÓBER 2015

ŠTVRTOK 17:00 KOLLÁROVCI
PIATOK 17:30 MARIÁN ČEKOVSKÝ
SOBOTA 18:00 MAJK SPIRIT
NEDEĽA 15:00 MIRO JAROŠ A PESNIČKY
PRE (NE)POSLUŠNÉ DETIČKY

PESTRÝ PROGRAM KAŽDÝ DEŇ OD 11:00 DO 19:00
ANIMAČNÉ PROGRAMY PRE DETI
LACI STRIKE & STREET DANCE ACADEMY
BUBENÍCKA SHOW
VZDUŠNÁ AKROBACIA
KÚZELNÍK TALOSTAN
VYSTÚPENIA ŠKÔL A FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

PP-109

