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Zdravo a chutne v školských jedálňach

O kvalite školského stravovania
sa veľa hovorí a ani popradské školy to neberú na ľahkú váhu. V ZŠ
s MŠ Francisciho pripravili pre
deti už tradičný Týždeň zdravej výživy, aby dokázali, že aj v školskej
jedálni sa dá variť zdravo a chutne.
Každý rok prichádza vedenie školskej jedálne v ZŠ s MŠ Francisciho
s novou témou. Tentokrát si pani kuchárky posvietili na zeleninu. „Pridali sme sa tiež k týždňu pod názvom
Hovorme o jedle, ktorý súvisí so Svetovým dňom zdravej výživy pripadajúcim na 16. október. Ku každej téme
sme mali vstup do školského rozhlasu, pričom sme propagovali zdravý
životný štýl,“ uviedla vedúca školskej
jedálne v ZŠ s MŠ Francisciho Zuzana Laburdová. „Chceme vytvoriť také
podmienky, aby strava pre deti bola
čo najlepšia. Dovážame len potraviny slovenského pôvodu a rovnako ako
aj 423 slovenských škôl, sme sa aj my
zapojili do projektu Ži zdravo. Je to
celotýždňová aktivita, ktorá zahŕňa
rozprávanie o zdravom jedle, výtvar-

nú i literárnu súťaž a tiež
aj recyklovanie odpadu.
Snažíme sa presvedčiť
najmä rodičov, že strava
u nás je zdravá a vyhovuje
všetkým normám,“ doplnil riaditeľ ZŠ s MŠ Francisciho Miroslav Jagáč,
ktorý na záver výnimočného týždňa pozval do
kuchyne profesionálneho
kuchára. Ten sa spoločne s kuchárkami podieľal
na príprave piatkového
menu. Podávala sa benátska polievka, bravčové plátky so zeleninou
a orechami, ako príloha
dusená ryža a zákuskom
boli brokolicové muffiny. „Musím povedať, že tu je naozaj
snaha variť zdravo a chutne. Držať
sa normy je však pre mňa zaujímavé i zvláštne. Kreativita kuchárok by
sa mala posunúť inde a norma ich
k tomu nepustí,“ prezradil tajomník
Tatranského klubu Slovenského zvä-

zu kuchárov a cukrárov a zároveň
šéfkuchár Dušan Bidleň.
Hodnotiť kvalitu školského stravovania mal možnosť aj predseda
rodičovského združenia školy Róbert Hiľovský. „Stravovanie v tejto
školskej jedálni hodnotím pozitívne.

Ohlasy rodičov sú tiež dobré. Školská
jedáleň je dobre vybavená a deti sú
spokojné,“ vyhlásil.
Mesto Poprad má so školským
stravovaním veľké plány. Cieľom je
zvýšiť jeho kvalitu.
(Pokračovanie na str. 2)

Krajiny V4 majú spoločné dedičstvo, ale aj budúcnosť

Obyvatelia Popradu majú do konca októbra jedinečnú príležitosť
pozrieť si výstavu archívnych dokumentov z archívov krajín V4 Od Vyšehradu po Vyšehrad. Je inštalovaná
v priestoroch popradského pracoviska archívu v Spišskej Sobote.
Na 21 baneroch prináša unikátne
dokumenty zo spoločnej histórie
Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska od čias, kedy sa v roku 1335 v
maďarskom mestečku Vyšehrad po
prvýkrát stretli panovníci, ktorým
podliehali tieto krajiny. V roku 1336
vtedajší králi Poľska, Uhorska a Česka podpísali spoločnú dohodu. Na
toto dedičstvo nadviazali novodobí
politici a v roku 1991 založili V4.

Kurátorka výstavy Zuzana Kollárová zhrnula: „Dokumenty sú tematické zamerané na styčné body, ktoré
medzi krajinami Vyšehradskej štvorky

sú. Návštevníci si môžu pozrieť napríklad archívne dokumenty s hymnami
jednotlivých štátov, čiže aj záznam
najstaršej písomnej zmienky z 19. sto-

ročia, v ktorom sa nachádza slovenská hymna. Predstavujeme samotné
mestečko Vyšehrad, ľudových hrdinov,
svätých, korunovačné klenoty, univerzity, národnooslobodzovacie hnutie,
rok 1989 až po vznik V4, ktorá je dnes
silným pojmom v Európe. Táto putovná medzinárodná výstava k nám
prišla z poľskej Varšavy, kde ju poľskí
archivári začali veľkou prezentáciou
v poľskom parlamente a dúfam, že si
ju pozrú aj poslanci našej Národnej
rady.“ Kurátorka podčiarkla, že krajiny V4 majú z minulosti veľa styčných
bodov a vedia sa pochopiť najmä pre
spoločnú minulosť po roku 1945,
kedy patrili do socialistického bloku.
(Pokračovanie na str. 7)
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Stručne

Nový americký veľvyslanec na
•Slovensku
Adam H. Sterling zavíta v
piatok do Popradu. Navštívi Spojenú
školu na Ul. Dominika Tatarku, kde
sa stretne s vedením školy a študentmi. Očakáva sa i stretnutie s predstaviteľmi mesta.

MATRIČNÝ úrad v Poprade
•oznamuje,
že v stredu a vo štvrtok 26.

a 27. októbra bude počas úradných
hodín z dôvodu školenia fungovať v
obmedzenej prevádzke.
VO štvrtok 20. októbra sa v športovej hale Aréna Poprad uskutoční
koncert pre žiakov a pre seniorov
z celého Slovenska s názvom Integrácia. V programe sa predstavia napr.
Katarína Brychtová, Jarmila Lajčiaková - Hargašová, Marcela Laiferová,
Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Ilona
Csáková, Otto Weiter a ďalší.
V RÁMCI projektu Integrácia
vytvoria deti vo štvrtok 20. októbra
medzi 9. a 10. hod. živú reťaz vedúcu z námestia po Francisciho ul.
a štátnej ceste I/66 smerom k Aréne
v Poprade.
PO ortopedickej ambulancii v
Starej Ľubovni otvára popradská nemocnica dnes 19. októbra ďalšiu ortopedickú ambulanciu v Kežmarku.
Vzhľadom na neustále narastajúci
počet pacientov zo širšieho regiónu
ide o ďalší krok v ústrety pacientom.
Cieľom je skrátenie času čakania na
vyšetrenie, priblíženie sa pacientovi
a zároveň odbremenenie pacientov
od cestovania. Otvorená bude v prvých týždňoch v skúšobnej prevádzke a nachádza sa na prízemí polikliniky v Kežmarku.
SLÁVNOSTNÉ stretnutie pri príležitosti 10. výročia založenia firmy
GGP Slovakia sa bude konať zajtra 20.
októbra v priestoroch firmy v priemyselnom parku v Matejovciach.
JESENNÉ tvorivé dielne sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutočnia
v nedeľu 23. októbra od 14. do 16.
hod. Ich témou bude Jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata....
V UTOROK 25. októbra o 17.
hod. sa v Tatranskej galérii v Poprade
uskutoční multimediálne predstavenie s názvom Cesta. Projekciu vytvoril Robo Kočan a Zbyněk Prokop, na
ktorú priamo počas predstavenia vytvoria hudbu Jozef Furman, Zbyněk
Prokop a Michal Smetanka.
VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery
na jesenné upratovanie budú v termíne od 21. do 28. októbra umiestnené
na Hviezdoslavovej, Levočskej, Sadovej, Baníckej, Bernolákovej, Murgašovej, Okružnej ulici a na Ul. Popradskej brigády a na sídlisku Juh III na
Suchoňovej, Jesennej a Záborského
uliciach. 			 (ppš)

•

•
•

Pozor, v parkovaní dodávok bude zmena!

Popradská samospráva
pristúpila k razantnému kroku v obmedzení
parkovania dodávok a
nákladných áut na sídliskách Juh I - VI. Informovalo o tom vedenie
mesta minulý týždeň. Do
platnosti majú dopravné
obmedzenia vstúpiť od
28. októbra 2016 a budú
znamenať zákaz státia pre
vozidlá s dĺžkou nad päť
metrov v čase od 16. do
6. hod. Zákaz sa nebude
vzťahovať na vozidlá kategórie M, teda veľké dodávky na prepravu osôb.
Primátor Popradu Jo-

zef Švagerko zdôraznil,
že situácia v statickej doprave na sídliskách Juh si
vyžadovala riešenie. Pri
ich výstavbe sa nerátalo,
že automobilová doprava
tak narastie a bude bežné, že v rodinách nemajú len jedno, ale aj viac
áut. „Bola to polročná
tortúra, kým sme dospeli
k vyriešeniu obmedzenia
parkovania dodávok a
nákladných áut na sídliskách Juh, aby sa uvoľnilo
miesto pre parkovanie
osobných vozidiel. V prvom rade nám však ide
o bezpečnosť a ochranu

života občanov. Situáciu
sme museli riešiť, pretože
v prípade komplikácií pri
prejazdnosti záchranných
zložiek v prípade zásahu
môže ísť doslova o život,“
uviedol primátor. Obmedzenie sa týka státia
v určených hodinách,
nebude znamenať ukončenie pohybu dodávok a
nákladných vozidiel na
sídliskách. Podľa slovenskej technickej normy
stále však platí, že takéto vozidlá majú parkovať mimo obytných častí
miest, okrem špeciálnych
vozidiel ako sú hasiči, po-

Päťdesiat rokov Jazykovej školy v Poprade
Jazyková škola Poprad je v našom
meste 50 rokov. Prvé kurzy boli zriadené už v auguste 1965 ešte v rámci
pobočky jazykovej školy v Prešove
a jej pričlenenia k Strednej ekonomickej škole v Poprade. Samostatne však začala škola fungovať o rok
neskôr. V roku 1981 sa popradská
„jazykovka“ pripojila ku gymnáziu
na dnešnej ulici Dominika Tatarku.
Slávnostne si okrúhle výročie pripomenuli súčasní i bývalí pedagógovia
a poslucháči v piatok v priestoroch
Tatranskej galérie.
„V úplných začiatkoch navštevovalo
jazykovú školu od 420 do 700 poslucháčov. Po roku 1989 však nastal veľký

boom vo výučbe cudzích jazykov a tam
sa tie čísla vyšplhali nad tisíc na jeden
školský rok. V súčasnosti máme 1335
poslucháčov. Najpočetnejšiu skupinu
tvoria záujemcovia o anglický jazyk,
nasleduje nemčina s veľkým odstupom,
ale poslucháčov máme aj v rámci francúzštiny, taliančiny, či ruštiny. Slovenčina pre cudzincov je niečo nové, kde
máme skupinu začiatočníkov, ale aj pokročilých. Chvíľu sme vyučovali aj čínsky jazyk, ale trvalo to len tri mesiace,“
prezradila riaditeľka Jazykovej školy
Poprad Marta Zelená (na foto hore).
Počas slávnostnej akadémie ocenil
zástupca Prešovského samosprávneho
kraja dlhoročných učiteľov cudzích ja-

•
•
•

•

licajti, záchranári... Náčelník Mestskej polície v
Poprade Štefan Šipula
povedal, že MsP bude
spočiatku zhovievavá a
bude vodičov upozorňovať na zmeny, ale zároveň
vyžadovať ich dôsledné
plnenie. Dodal: „Verím,
že vodiči budú zmeny rešpektovať.“ Inak im hrozí
uloženie blokovej pokuty
do výšky 50 eur.
Popradská samospráva
postupne plánuje ďalšie opatrenia smerujúce
k zlepšeniu parkovania
osobných vozidiel v meste.		
(mar)

zykov (na foto dole preberá ocenenie
Kamila Olejárová) a v programe sa
predstavili bývalí i súčasní poslucháči. „Stále učím, už začínam 43. rok.
Myslím si, že väčšina žiakov miluje
jazykovú školu tak, ako ja. Aj sa niečo naučia a zažijú tiež veľa zábavy,“
povedala učiteľka angličtiny Anna
Strnisková. „Pre mňa je cudzí jazyk
veľmi dôležitý, nakoľko sa už niekoľko rokov aktívne zapájam do projektu
Erasmus+, kde často komunikujem
s cudzincami,“ pokračovala súčasná
poslucháčka angličtiny a moderátorka
večera Adriana Lizoňová. „Pre mňa
je jazyk bránou do sveta a keďže som
hudobník, umožňuje mi to spolupracovať s umelcami z rôznych kútov sveta,“
uzavrel bývalý poslucháč „jubilantky“
a muzikant Peter Kravárik.
(mav)

Zdravo a chutne v školských jedálňach

(Dokončenie zo str. 1)

„Plánujeme v budúcom kalendárnom roku vytvoriť jednotný jedálny
lístok. Cieľom je to, aby sme vedeli
v reálnom čase porovnať kvalitu a učiť
sa na tom. Chceme vzdelávať aj personál kuchyne. Školskú jedáleň na-

vštevuje väčšina žiakov každej školy.
Častokrát je to ich jediné teplé jedlo
počas dňa a výživa je pre nich kľúčová, aby sa mohli zdravo vyvíjať a aj
lepšie učiť,“ povedal prvý viceprimátor Popradu Igor Wzoš a na margo
dodávateľov potravín do školských

jedální dodal: „Mesto pomohlo nastaviť podmienky súťaže pre dodávateľov.
Predmet zákaziek je veľmi prísny a dodávať dnes potraviny nemôže hocijaká
garážová firma. Nastavili sme kritéria
veľmi vysoko a očakávam, že kvalita potravín bude rásť.“
(mav)
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Poprad má všetky danosti pre rozvoj mestského turizmu

Nosnou témou nultého
ročníka konferencie o cestovnom ruchu Workshop
Poprad 2016 bol mestský turizmus. Mesto Poprad má pre
jeho rozvoj všetky predpoklady - od výbornej geografickej
polohy, po množstvo zážitkových produktov. Podujatie nadviazalo na niekdajšiu
tradíciu workshopov o CR v
Poprade, ku ktorým dal podnet známy hotelier Popradčan František Odložilík.
Prezidentka Asociácie in-

formačných centier Slovenska
Ivona Fraňová (na foto) ocenila: „Mestský turizmus je téma
nanajvýš aktuálna. Mestá pochopili, že sa v rámci regiónov
ako produkt cestovného ruchu
strácajú. Majú veľmi veľa produktov, veľké potenciály, ale
smerom navonok nevystupujú
ako jednotný produkt. Našou snahou je vyvolať verejnú
diskusiu a vytvárať spoločnú
značku, spoločný imidž. Poprad si to zaslúži, lebo je ozaj
krásny, má veľkú históriu, žije

bohatým kultúrnym, športovým a spoločenským životom.
A má hlavne milých ľudí, o
čom som sa osobne presvedčila.“ Vo svete momentálne
„letí“ tretia a štvrtá dovolenka,
teda ľudia popri letnej a zimnej dovolenke začínajú hľadať pobyty práve v mestách.
I. Fraňová má skúsenosti, že
ustupuje návštevnosť veľkých
a stúpa návštevnosť malých
a stredných miest, pretože sú
bezpečné, čisté a priateľské.
(Pokračovanie na str. 5)

súťaží, návrhy na predaj nehnuteľností v k.ú. Sp. Sobota a Poprad, návrhy
na zámenu nehnuteľností, návrhy na
prenájom nehnuteľností v k.ú. Poprad pre viacero subjektov, takisto
viacero návrhov na zriadenie vecného bremena (podrobnejšie na www.
poprad.sk). Do programu sú zaradené aj návrhy na prenájom nebytových
priestorov v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela
pre Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej, pre FK Poprad a Tenisový klub
Poprad - Veľká. Poslanci prerokujú i
návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva
na rok 2016, návrh na zmenu vecnej

náplne využitia kapitálových výdavkov
Centra sociálnych služieb v Poprade,
návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart
City Cluster, návrh na zmenu rozpočtu
mesta, zaznie aj informatívna správa o
vzdaní sa funkcií zástupcov mesta v
orgánoch spoločnosti Veolia Energia
Poprad a súvisiaci návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov tejto
spoločnosti, správa o činnosti Mestskej polície Poprad za tretí štvrťrok
2016, správa o výsledkoch kontrol a
ďalšie. Pred záverom sú zaradené interpelácie poslancov. Rokovanie MsZ
je verejné.		
(pmm)

Odzvonia hazardu v Poprade?!

Poprad sa chce zaradiť medzi mestá, ktoré mienia riešiť
problém s hazardnými hrami.
„Teší ma, že sa chce hazard riešiť celoslovensky, lebo jeho rušenie v jednotlivých mestách je
skôr dielčím riešením. Ak by sa
zakázal v jednom meste, pôjdu
hráči o 20 km ďalej. Chcem byť
iniciátorom toho, aby sa začalo
hovoriť o hazarde i v Poprade.
Viem, aký je príjem z hazardných hier v meste, ale nechceme
stavať na tragédii ľudí. Verím,
že dokážeme zabezpečiť fungovanie mesta bez toho, aby sa
tu hazard prevádzkoval,“ zdô-

raznil primátor Jozef Švagerko
a dodal, že mesto malo vlani
príjem z hazardných hier 486
tisíc eur. Primátor má však
zároveň obavu, aby sa hazard
nepreniesol do iných sfér - na
internet a do stávkových kancelárií.
Petíciu za zrušenie hazardu
musí podpísať najmenej tridsať percent oprávnených
voličov. Viceprimátor Popradu Pavol Gašper konštatoval:
„Chcel by som ísť cestou zdravého rozumu a ten hovorí,
že hazard nie je dobrý. Som
zástancom toho, aby hazard

„aeroklubákov“ a priaznivcov
lietania podujatie spojené so
zatváraním tatranského neba
- Gulash Rallye 2016, tento
rok po prvýkrát s podtitulom
Memoriál Ľubomíra Majerčáka. Uskutoční sa v sobotu 22.
októbra na letisku v Poprade.
V SOBOTU 22. októbra
sa uskutoční výstup Goralov
do hôr v sprievode konských
záprahov a tradičných goralských ľudoviek z Tatranskej
Polianky až k Sliezskemu
domu. Okrem samotného výstupu čaká na účastníkov bohatý sprievodný program. Registrácia na výstup začne o 9.
hod. a potrvá celú hodinu,
počas ktorej sa budú účastníci
pasovať do „stavu goralského“.
PODTATRANSKÉ osvetové stredisko z Popradu organizuje v sobotu 22. októbra
v divadle v Levoči krajskú
súťažnú prehliadku malých
dychových hudieb, na ktorej
sa predstavia aj popradské súbory.
DOPRAVCA RegioJet v
spolupráci s autobusovými
spoločnosťami SAD Humenné, SAD Prešov a BUS Karpaty napojí mestá na východe
Slovenska na svoje vlaky do
Bratislavy a Prahy cez Žilinu.
RegioJet informoval, že cestujúcim bude stačiť jeden lístok
s prestupom v Kysaku, Košiciach alebo v Poprade medzi
žltými vlakmi a nadväznými
autobusovými spojmi partnerských dopravcov.
V nedeľu 9. októbra
sa skončila „pouličná forma“
zbierky Dni nezábudiek 2016,
počas ktorej chodili v uliciach
Slovenska tisíce dobrovoľníkov
z občianskych združení a stredných škôl a zbierali financie na
aktivity občianskych združení
pod strechou Ligy za duševné zdravie. Do druhej formy
zbierky sa dá zapojiť ešte do
konca októbra a to formou zaslania SMS na číslo 833. Zbierka pomáha upozorňovať verejnosť na dôležitosť duševného
zdravia a tiež ľudom trpiacimi
týmito ochoreniami.
V KINOKLUBE Film Europa, ktorý pôsobí v Tatranskej galérii v Poprade sa bude
premietať 23. októbra - Psie
srdce, 24. októbra - Frankofónia, 25. októbra - Po búrke, 26.
októbra - Hedi a 27. októbra Sieranevada. Premietania sa
začínajú vždy o 17. hod. (ppš)

•

•

•

nebol a všetky argumenty, ako
napríklad finančné, z môjho
pohľadu neobstoja. Nemyslím
si, že organizátorom petície
bude mesto, ale rozprával som
sa s viacerými poslancami,
ktorí zdieľajú rovnaký názor

ako ja. Treba určite urobiť
dobrú právnu analýzu, právny podklad a urobiť dobrú
organizáciu samotnej petičnej
akcie, aby sa nestalo to, čo
so stratou petičných hárkov v
inom prípade.“
(mar)

Kórejci sú v moderných technológiách špičkou

Na základe predchádzajúcich stretnutí s
predstaviteľmi štátnej agentúry Kórejskej republiky KOTRA a veľvyslanectva tejto republiky v SR dostalo mesto
Poprad pozvanie na pracovnú návštevu Južnej Kórei.
Poprad bol pozvaný ako jediné mesto
zo Slovenska na októbrovú konferenciu v
Soule. Týkala sa predovšetkým smart technológií, IT priemyslu a energetiky. „Bola
to pre mňa dobrá skúsenosť. Porovnávať

AEROKLUB Poprad or•ganizuje
pre všetkých pilotov,

•

V programe zastupiteľstva je i Smart City Cluster

V piatok 21. októbra o 9. hod. sa v
zasadačke mestského úradu začne 5.
tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade. Po procedurálnych záležitostiach bude v programe
rokovací poriadok MsZ, návrh na prenájom nebytového priestoru vo Veľkej
pre občianske združenie Zaujímam sa,
návrh na prenájom 1-izbových bytov
na Levočskej ul. a ďalšie.
V oblasti hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta budú na rokovanie
predložené návrhy na predaj pozemku v katastrálnom území Matejovce a v k.ú. Spišská Sobota na základe
ukončených obchodných verejných

Krátke správy

sa s tými najlepšími je cesta, ktorou by
sme chceli ísť,“ poznamenal na obvyklom
stretnutí s médiami primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý sa z cesty vrátil začiatkom minulého týždňa. Verí, že sa podarí
rozvinúť spoluprácu s kórejskými partnermi, hlavne v oblasti riešenia energetiky. Navštívil spolu s ďalšími hosťami zo
Slovenska jedno z energetických centier
a zaujalo ho najmä meranie a sledovanie
spotreby energie, v čom sú Kórejci popre-

du. Špičkou sú i v smart city, pričom takéto
mesto už v Kórei funguje.
Ako dodal 1. viceprimátor Popradu Igor
Wzoš, predstaviteľov KOTRY zaujal Poprad
svojím plánom rozvoja a najmä víziami
v oblasti smart mesta. Doplnil: „Vysvetlenie slova smart city by som skôr vyjadril
výrazom dômyselné mesto, než väčšinou
používané inteligentné resp. chytré mesto.“
Prezradil, že ešte v tomto roku plánuje
mesto založiť smart city klaster. (mar)

•
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Na festivale dominovala argentínska Patagónia
Súťažná filmová prehliadka Medzinárodný festival
horských filmov sa v Poprade začala minulú stredu a skončila sa v nedeľu
slávnostným
vyhlásením
výsledkov. O Grand Prix sa
uchádzalo 51 filmov, z toho
7 slovenských autorov.
Okrem divákov filmy odborným okom sledovali aj členovia medzinárodnej poroty.
Slovensko v nej zastupoval
fotograf a filmár Tomáš Hulík,
Poľsko horolezec a publicista Aleksander Lwow a Česko
riaditeľka festivalu horských
filmov v Teplicích nad Mětují
Marie Jirmannová. Najvyššie
ocenenie Grand Prix získal
film REEL ROCK 10: NAPRIEČ OBLOHOU (na foto),
amerických režisérov Petra
Mortimera a Josha Lowella za
výnimočný horolezecký výkon
prezentovaný s profesionalitou
a ľahkosťou oboch protagonistov. Hovorí o náročnom prechode 7-mich vrcholov v ar-

gentínskej Patagónii, a o tom,
ako sa dá aj v ťažkých životných
situáciách zachovať humor.
Cenu za dokument má film
slovenského režiséra Pavla Barabáša (na foto vľavo) Sloboda
pod nákladom za spracovanie
príbehu o najstaršej generácii
horských nosičov, ktorí zásobujú tatranské chaty. Sú to

poslední mohykáni v Európe.
Ich remeslo nie je len prácou,
ale aj cestou k vnútornému
pokoju. Cenu za vizuálne
stvárnenie dostal britský režisér za Citadelu - za brilantne
sfilmovaný prvovýstup 1200m

dlhou hranou hory Citadela.
Cenu za všestrannosť si odniesol film Umrieť pre vrchol
španielskeho režiséra Pabla
Martina. Cenu za ľudskosť získal film I-view taliana Claudia
Rossoniho za nádherný príbeh ľudskosti, obetavosti a pomoci pri založení záchrannej
služby v Nepále. Cenu poroty
dostal film Honba za Niagarou rakúskeho režiséra Rusha
Sturgesa, za vizuálne vynikajúco spracovaný príbeh o nepreceňovaní svojich schopností. Čestné uznanie získal
nepálsky film režiséra Bhojraja Bhata Sunakali, za zobrazenie nádeje na lepší život pre
nepálske dievčatá.
Člen poroty, fotograf a filmár Tomáš Hulík povedal:
„Sedel som v niekoľkých porotách, kde niektoré filmy niežeby
leteli von oknom, ale bolo ťažké
ich dopozerať. Tu sa dali dopozerať absolútne všetky. Keď už
neboli dobre nakrútené, tak
tam bolo vynikajúce posolstvo,

Zdolali Tatry aj samých seba

Okrem filmov k programu MFHF tradične patria
aj besedy. „Tento rok sme
naplánovali rekordný počet,
až päť. Zvlášť ma teší, že sme
dali priestor na prezentáciu
aj mladým lezcom zo Slovenska, ktorým sa tento rok
podarili výnimočné prvovýstupy v Patagónii,“ uviedla
riaditeľka MFHF Mária Hámorová.
Minulý štvrtok čakalo divákov stretnutie s účastníkmi
prvého kolektívneho zimného
prechodu hrebeňa Vysokých
Tatier z roku 1955. Zaspomínať si naň prišli Ivan Kluvánek, Juraj Šuna, Ivan Lehotský
a Ivan Urbanovič. Expedícia
Vysoké Tatry 1955, to je nová
kniha Ivana Bohuša ml., predstavená na MFHF za účasti
našich horolezeckých legiend.
Títo 80-90 roční páni, ktorí
si zaspomínali na horské chvíle
svojho života, sa nikdy necítili ako špičkoví horolezci, ale
vždy nimi chceli byť. Spomedzi
aktérov vtedajšieho prechodu
žijú už len štyria. Napríklad
František Kele po desaťročiach
horolezeckej kariéry zahynul
v Tatrách na pohodlnom (bezpečnom) turistickom chodníku. Vo februári 1955 sa spojilo
24 horolezcov, 6-ti išli po hre-

beni a 18-ti tvorili podpornú
skupinu. Batohy boli ťažké,
neforemné, mali v nich naložených aj 40 kg, namiesto lyžiarskych palíc si pomáhali čakanmi, výhodou však boli pletené
rukavice s jedným palcom a
vlnené ponožky, ktoré hriali,
aj keď boli mokré. Špeciálne
nepremokavé oblečenie z celtoviny a tiež spacáky šili ich
mamy. Konopné sisalové laná,
keď navlhli, vážili okolo 7 kg.
Kto je však odhodlaný dosiahnuť zaujímavý cieľ a ide zdolať
samého seba, tomu často pomáhajú priaznivé okolnosti.
Na bratislavskej stanici zostal
po vojne odstavený vagón plný
horolezeckých mačiek. Tak sa
dostali k tejto dôležitej pomôcke pri lezení.
Ivan Kluvánek povedal:
„Keď sme vyšli prvou dolinou,
mal som čo robiť, aby som od
strachu, čo nás teraz čaká,

nezutekal.“ Ivan Lehotský
dodal: „Keby neboli stĺpy na
hraničných stranách Západných Tatier, ani tie vrcholy hôr
nenájdeme.“ Keď začali tento
prechod, veľmi snežilo, zažili aj niekoľko lavín, našťastie
s dobrým koncom. Sneh striedali skaly, občas vyhriate slnkom. Nočné teploty sa pohybovali od -31 do -26°C. Počas
najteplejšej noci bolo -20°C.
„Chceli sme sa zohriať, poštiepali sme drevené tyčové
značenie. Bolo však namrznuté
a ťažko horelo, skôr dymilo. Bol
z toho len smrad a zima ostala,“ pousmial sa Ivan Urbanovič. Títo páni prešli hrebeňom
Tatier za 11 dní. Netušili, že
po 60-tich rokoch zažijú ešte
chvíľu slávy. Ako povedal sir
Edmund Hillary, ktorý prvý
pokoril Mount Everest: „Nie
sú to hory, ktoré zdolávame,
ale samých seba.“
(mar)

alebo pútavý príbeh.“
Autora mnohých horských
a dobrodružných filmov Pavla Barabáša priťahujú územia
tibetského budhizmu, ale aj
prírodných ľudí ukrytých hlboko v džungli. Jeho filmy sú
o tom, ako by sa človek mal
správať k tejto zemi. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová
povedala: „Myslím si, že boli aj
ročníky, kedy Barabáš neposlal

film, ale odkedy som Paľovi
povedala, že keď nebude mať
film, tak ide do poroty, odvtedy
každý rok má film.“ T. Hulík
dodal: „Sloboda pod nákladom je veľmi dobre urobený
film, s vynikajúcim námetom.
Generácia starších pánov nosičov už nemusí dlho v tejto sfére fungovať, takže je to
vzácne zaznamenanie tatranskej histórie“.
(kpa)

MFHF pravidelne navštevujú výnimoční
hostia, cestovatelia a tvorcovia filmov. Medzi festivalovými hosťami bol tohto roku aj
legendárny himalájista, horolezec svetového
mena Jean Troillet (na foto). Stál na vrcholoch desiatich himalájskych osemtisícoviek.
Alpsky, naľahko a bez kyslíka. Ale svoj dobrodružný naturel otestoval aj pri neuveriteľne rýchlych výstupoch v Alpách, istý čas bol
i námorníkom. Je držiteľom rýchlostného rekordu vo výstupe na
Mount Everest. V našich Tatrách si zvolil relaxačnú túru na Zamkovského chatu. Ak by sa mal rozhodnúť pre niečo náročnejšie,
chcel by traverzom prebehnúť všetky naše vrcholy. Zaujal ho vstup
do našich hôr - mesto, les, vrchy. Prekvapila ho aj naša nosičská kultúra. Niekoľko nosičov v Tatrách stretol. Myslel si, že nosiči fungujú
už len v Nepále. Horolezectvo je trochu nebezpečná záľuba, rodina ho požiadala, aby viac neliezol. „Nie je mi to ľúto. Po 30 rokoch
expedícií a zdolávania najvyšších štítov som hlavne vďačný za to, že
ešte žijem. Mám toľko skúseností a dobrých priateľov, čo viac môžem
chcieť. S deťmi sme nedávno videli dokument o Mount Evereste. Rovno mi povedali – zabudni otec...,“ dodal s úsmevom J.Troillet.“ (kpa)

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru č. 3 o výmere 118,40 m2 nachádzajúce
sa v budove postavenej na parcele KN-C 3226/84
na Novomeského ulici 3918 v Poprade, zapísanej na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Poprad, na liste
vlastníctva č.3455. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 2 613,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 25. októbra 2016 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.
PP-120
052/7167293, 052/7167297			
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S knihou deti baví svet

Podtatranská knižnica v Poprade minulý týždeň pokračovala v úspešnom
literárno-kultúrnom projekte s názvom
S knihou ma baví svet. Počas dvoch dní
12. a 13. októbra mali žiaci popradských
základných škôl možnosť stretnúť sa
a vypočuť si autorov svojich obľúbených
kníh, prekladateľku a ilustrátorov. Svoju
šikovnosť si žiaci vyskúšali počas tvorivých dielní. Vyvrcholením bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov.
Projekt prebiehal vo všetkých pobočkách
Podtatranskej knižnice v Poprade. Nechýbali autorské besedy s autormi detských kníh
prekladateľkou, či ilustrátormi, ktorí s deťmi
viedli aj tvorivé dielne. V projekte bol zahrnutý
aj seminár pre pedagógov, ktorí sa zaoberali problematikou súvisiacou s čítaním u detí
a mládeže.
Súčasťou projektu bola aj výtvarná súťaž,
do ktorej sa zapojili žiaci ôsmich základných
popradských škôl. Témou výtvarných prác
bola ľubovoľná knižka, ktorú si deti obľúbili.
Výtvarné dielka odborne vyhodnotila porota
v zložení ilustrátorov Juraja Martišku a Miroslava Regitka. Tí ocenili sedem individuálnych
prác a jeden kolektív. Najviac sa im páčili práce
druháka Tobiasa Pavligu zo ZŠ s MŠ Mládeže,
jeho spolužiačky Zuzany Grusovej, prváčky
Tamary Dilongovej zo ZŠ s MŠ Letná, jej spolužiakov Alžbety Tomaľa a Gregora Gašpara,

siedmačky zo ZŠ s MŠ Komenského Ely Filkovej a štvrtáka Dominika Danka zo ZŠ s MŠ
Francisciho. Najlepšia kolektívna práca bola
od žiakov 1.A triedy zo ZŠ s MŠ Jarná. Práce
všetkých zapojených žiakov si môže verejnosť
pozrieť na detskom oddelení v centre knižnice.
Svoje výtvarné diela bude vystavovať aj výtvarník, karikaturista a ilustrátor Miroslav Regitko
a sprístupnené budú do 21. novembra 2016
v spoločenskej a výstavnej miestnosti v centre
na Podtatranskej ul.
Vo štvrtok mali žiaci, ale aj verejnosť možnosť
obohatiť svoje domáce knižnice o knihy z burzy detských kníh. Cieľom projektu bolo deti
a mládež podporiť v čítaní, vzťahu ku knihám
a priniesť im v súvislosti s knihami výnimočný
zážitok. Celé podujatie podporil z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia.
(ppp)

Niektorí vodiči nevidiacemu
prednosť dali, iní nie

Už 7. ročník dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice prebiehal minulý
piatok v 50 mestách na 58
priechodoch pre chodcov.
Uskutočnil sa aj v Poprade
na priechode pri garážach
na Ul. L. Svobodu. Členovia
Podtatranskej organizácie
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Poprade
v spolupráci s dopravnými
policajtmi počas dvoch hodín zisťovali, či dokáže chodec s bielou paličkou bezpečne prejsť cez cestu.
Marián Zvalený z PO ÚNSS
zhrnul: „Zaznamenali sme
lepšie výsledky ako v minulom roku, no aj tak je ešte čo
vylepšovať. Zastavilo 114 vodičov, 65 nezastavilo. Skončili
s napomenutím. Avšak dopravní policajti zistili i ďalšie
priestupky, takže niektorí vo-

Poprad má všetky danosti pre rozvoj ...

(Dokončenie zo str. 3)

„Mestský turizmus v Poprade sa dá postaviť na predĺžených víkendoch alebo s ponukou Tatier, keď po lyžovačke
chcú návštevníci niečo zažiť,
vidieť, dobre sa najesť, aby
nám turisti neutekali len do
Tatier, ale chceli stráviť svoj čas
aj v Poprade.“
Primátor mesta Jozef Švagerko povedal: „Chceme pomenovať problémy, s ktorými
sa cestovný ruch v súčasnosti
potýka. Máme veľa organizácií
a inštitúcií v CR, ale necítim
takú spojitosť, snahu, aby dokázali ťahať za jeden povraz
a prinášalo to najlepší efekt.
Teda, aby sme tu návštevníkov
dokázali zdržať čo najdlhšie
a dokázali sme splniť ich požiadavky. Poprad by mal byť
miestom podhoria, miestom
kultúry, relaxu, nákupov...
Mali by v rámci mestského
turizmu nájsť pamätihodnosti, stopy po historických osobnostiach, ale prísť i na hokej
či vianočné trhy. Radi ich tu
privítame.“
1. viceprimátor Igor Wzoš
konštatoval: „Je to nultý ročník, ale nie sme v bode nula.
Poprad má pomerne silne roz-

vinutý turizmus, ale hľadáme,
ako sa dopracovať k vyšším
ukazovateľom, lebo turizmus
je najčistejšia forma ekonomiky. V návštevníkoch musíme
zanechať určitú emóciu, dojem, aby sa opätovne vrátili.“
Na podujatí odzneli podnetné prednášky. O inteligentných mestách a CR
hovoril Lukáš Bednár zo
spoločnosti MVI. Podotkol,
že mestá robia veľkú chybu,
keď sa nespájajú do jednej
platformy aj vrátane oblastného turizmu: „Približne pred
rokom sme sa začali zaoberať smart city a vytvorili sme
produkt inteligentného mesta,
inteligentného turizmu až na
úroveň štátu. Momentálne
ho implementujeme v dvoch
mestách, v jednom kraji a pre

jeden zahraničný štát. Tieto
inteligentné mestá budú spájať turizmus, podnikateľov,
vysoké školy a ľudí v meste.“
Svoj námet k mestskému turizmu pridal aj Ondrej Kavka
za občianske združenie Pre
mesto: „Máme za sebou už päťročnú históriu. Náš cieľ je stále
rovnaký - zatraktívniť centrum
mesta, oživiť ho, aby sme mohli
uvítať návštevníkov. Myslím
si, že obraz mesta sa vytvára z
toho, aké je jeho centrum, námestie. Verím, že podujatiami,
ktoré sme realizovali, ako sú
Made in Slovakia či Viva Italia, k tomu prispievame. Máme
pripravené aj ďalšie aktivity
ako súťaž o najkrajší vianočný
stromček pre základné školy, aj
veľkonočný stromčem zdobený
vajíčkami.“
(mar)

diči odišli s pokutou a zopár aj
bez vodičského preukazu.“
Dokonca aj vtedy, keď mohli
šoféri zbadať dopravných policajtov, našli sa previnilci.
Ledva zabrzdili takmer na
konci priechodu, alebo si
signalizáciu bielou palicou
nevšimli. Nevidiaci Miroslav Murín, ktorý prechádzal
cez priechod povedal: „To,
že chcem prejsť signalizujem
zdvihnutím bielej palice, ale
stane sa, že niektorí vodiči to
ignorujú. V reálnom živote
som takto už prišiel o dve biele paličky, ktoré mi polámali.
Mne sa našťastie nič nestalo.
Za najrizikovejší priechod
v meste považujem ten pri
kruhovom objazde neďaleko
Domu kultúry. Nie je tam semafor. Som rád, keď sa občas
nájdu ľudia, ktorí mi povedia,
že môžem prejsť, alebo ma cez
cestu prevedú. Niekedy naozaj
nemôžem počuť prichádzajúce
auto, lebo tie dnešné majú často
tiché motory. A pribudlo veľmi
veľa áut, než ich bolo pred 2030 rokmi.“ Niektorí vodiči na
nevidiaceho trúbia, ale pre
neho je lepšie, keď mu radšej
zakričia z otvoreného okienka, že stoja a môže bezpečne
vstúpiť na priechod.
(mar)

Komunitné centrum bude
miestom vzdelávania

Mesto Poprad realizovalo
v minulom roku rozsiahly
prieskum týkajúci sa potrieb
v sociálnej oblasti. Viceprimátor Pavol Gašper konštatoval:
„Na základe tohto prieskumu vyvstala potreba zriadiť v
meste 2 - 3 komunitné centrá.
Jedno určite v Matejovciach a
ďalšie buď na Levočskej ulici
alebo na Juhu alebo v oboch
týchto lokalitách. Možnosť vybudovať komunitné centrum
v Matejovciach je trochu preferovanejšie kvôli tomu, lebo
predpokladáme vypísanie určitých grantových projektov, z
ktorých by Poprad vedel čerpať
prostriedky na jeho stavbu. Potreba takéhoto centra tu objektívne existuje a určite problém
rómskej otázky, lebo hlavne o
Rómov ide, by mal byť riešený
podľa doterajších skúseností
priamo na mieste, kde vo veľkom počte žijú. Teda musíme
ísť za nimi, nie opačne.“ Matejovské komunitné centrum je
momentálne v štádiu štúdie, v

ktorej sa presnejšie špecifikujú technické požiadavky, ako
je počet miestností, ich účel,
sociálne zázemie a pod. Mesto
predpokladá, že približne do
dvoch rokov sa mu podarí tento zámer zrealizovať, čo bude
závisieť od vyhlásených výziev
pre takéto projekty. Primátor
ku komunitnému centru v
Matejovciach podotkol: „Sú
len dve cesty - nerobiť nič alebo
nestrkať hlavu do piesku a urobiť komunitné centrum, ktoré
bude v prvom rade o vzdelávaní. Malo by prispieť k tomu, že
keď podchytíme terajšie rómske
deti, ovplyvníme aj budúce generácie tejto populácie. V Matejovciach však vnímam nielen
rómsky problém, ale aj problém s nimi na Matejovskom
námestí a problém s hracími
automatmi, do ktorých dokážu nahádzať sociálne dávky.“
Mesto by tiež v budúcnosti
chcelo zriadiť v Poprade protidrogové centrum s vhodným areálom.
(mar)
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Starostovia sa zoznámili s protipovodňovou technikou

Minulý týždeň vo štvrtok sa
v Poprade konalo taktické cvičenie územných jednotiek civilnej
ochrany v súčinnosti s dobrovoľným hasičským zborom za účelom
prezentácie novej protipovodňovej
techniky, ktorá už slúži niektorým
okolitým obciam v okrese Poprad.
Pozvaní boli starostovia, ktorí sa
bližšie zoznámili s postupmi pri
výkone záchranných povodňových
prác.
„Chceli sme, aby videli postupy,
techniku, či súčinnosť medzi civilnou
ochranou a dobrovoľnými hasičmi.
Zlatým klincom programu bola prezentácia protipovodňových vozíkov,
ktoré nakúpilo ministerstvo vnútra
pre dobrovoľných hasičov. Starosto-

via už absolvovali
odbornú teoretickú
prípravu, tu to všetko videli v praxi,“
uviedol vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného
úradu v Poprade
Marián Hoško.
Hostia videli v akcii kráčajúci bager,
ktorý vie vojsť do
rozvodneného toku, ale aj správny
postup pri budovaní hrádzí z vriec.
V okrese Poprad je 14 protipovodňových vozíkov, no niektoré obce,
ktoré sú priamo ohrozené povodňami, takéto vybavenie nemajú. „Na
celom
Slovensku
je rozmiestnených
550 nových vozidiel
Iveco a 700 protipovodňových vozíkov.
S ich pomocou dokážeme urobiť hrádzu
do výšky 1,5 metra
a prakticky do akejkoľvek dĺžky,“ vysvetľoval predseda
KV DPO Marián
Rušin. „Naša obec je

postavená na vode. Voda sa do doliny
valí z každej strany a ak nemáme čím
zasahovať, musia nám pomáhať okolité obce a profesionálni hasiči. Obrátili sme sa už na ministerstvo vnútra
so žiadosťou o pridelenie vozíka, ale
aj nového vozidla, nakoľko toto vybavenie u nás chýba,“ prezradila starostka obce Gánovce Alžbeta Čekovská.
„Povodeň sme mali v roku 2015. Organizácia hasičov v obci fungovala
a boli sme nápomocní aj v susednej
obci. Mali sme ľudské zdroje, ale chýbala technika. S novou technikou sme
už v tomto roku mali dvakrát výjazd
do susednej obce, pomáhali sme občanom v zatopených domoch, ale aj pri
čistení kanalizácie,“ dodal starosta
Hozelca Jozef Pavligovský.
(mav)

Pomôžu bezdomovcom

Popradská samospráva sa o bezdomovcov stará rôznymi formami. Tohto roku prostredníctvom občianskych
združení zabezpečí ešte navyše teplé
ponožky a spodnú bielizeň. Dostanú
ich v zariadení pre ľudí bez prístrešia na Levočskej ulici. Viceprimátor
mesta Poprad Pavol Gašper doplnil:
„Permanentne však prebieha zber vecí,
ktoré môžu občania doniesť do tohto
zariadenia. V tomto období prioritne
vecí na zimu, ktoré musia byť ešte zachovalé a nositeľné.“
(ppm)

Kultúrny program
Piatok 21. október o 10. hod.
Domu kultúry v Poprade
SVETIELKO NÁDEJE
Benefičný koncert spojený s prezentáciou prác združenia Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade. Vstupné: dobrovoľné
Nedeľa 23. október o 10. hod.
DK Poprad
ZLATÉ KURIATKO
Scéna Prešov Vstupné: 1,50 €
Utorok 25. október o 17. hod.
DK Poprad
FÍHA TRALALA
A ROZPRÁVKOVÁ DRUŽINA
Vstupné: www.ticketportal.sk

Mladí nevedia, čo chcú od života

Už po tretí raz sa v Podtatranskej knižnici predstavili v kruhu medzi študentmi Živé knihy - ľudia
so zaujímavým príbehom
a životnými skúsenosťami.
Priestory knižnice zaplnilo v stredu 5. októbra 2016
okolo deväťdesiat študentov, prvákov zo Súkromnej
strednej odbornej školy na
Ul. 29. augusta a študentov
rôznych ročníkov zo Strednej odbornej školy technickej v Poprade.
Premôcť stereotypný pohľad na svet, búrať predsudky o životných prekážkach a v neposlednom
rade svojimi skúsenosťami
motivovať mladých, sa snažili poslanec MsZ a cyklotrialista Štefan Pčola (na
foto), učiteľ a zostavovateľ
koncepcie alternatívneho
školstva Ján Kepšta a vysokoškolský študent Daniel
Michlík, ktorý sa venuje
DJingu, zvukovej a svetelnej technike.
Štefan Pčola, majster sveta i Európy v cyklotriale a
svetový rekordman v jazde

na zadnom kolese momentálne pôsobí ako poslanec
MsZ a manažér v stavebnej
firme. Pri svojich športových výkonoch študentom
hovoril, že na každé preteky
nastupoval s presvedčením
o prvenstve. Jeho hlavným
odkazom pre študentov
bolo, aby robili veci na sto
percent, a že výhry nie sú
tie, ktoré posúvajú človeka
ďalej, ale práve prehry, na
ktorých sa učíme prekonávať nepriazne osudu, či
našu nedokonalosť. Na svojej ceste mu pomáha kniha
Šlabikár šťastia, z ktorej na
stretnutí v Živej knižnici
spomenul pár hodnotných
myšlienok.
Ján Kepšta učil niekoľko
rokov na strednej škole, neskôr sa rozhodol pre alternatívne vyučovanie.
Sleduje, že jedným z
mnohých problémov vývoja osobnosti u mladých
je, že investujú energiu do
malých úspechov a neuvažujú nad budúcnosťou.
Sám precestoval niekoľko
krajín, a preto zo skúse-

ností vie, aké je dôležité
spoznávať svet na vlastnú
päsť a vniknúť tak priamo
do miestnej kultúry. Študentom objasnil, že čím
budú mať väčší rozhľad,
tým môžu svoje poznatky
a skúsenosti lepšie spojiť
a využiť. Jedna z možností, ktorá je v tomto procese
celoživotného vzdelávania
kľúčová, je siahnutie po
knihách, ako vo svojom
rozprávaní nadviazal. Ján
Kepšta zaujal študentov,
prevažne chlapcov aj knihou Tréning väzňa, ktorá
učí nielen využívať svoje
telo na získanie väčšej sily,
ale ukazuje ako nájsť cestu
k sebe samému a potrebu
zistiť, čo chceme v živote
dosiahnuť.
Študent a podnikateľ
Daniel Michlík medzi študentmi vyvolával diskusiu
a zamyslenie. Zaujímalo ho,
ako študenti trávia po škole
svoj voľný čas, či sú súčasťou partie kamarátov, a aký
program si vymýšľajú. Zisťoval tiež, či si uvedomujú,
že sú skoro takí istí ako ich 5

najbližších priateľov a viaceré hlavy uznanlivo prikývli.
Takto študentov nabádal,
aby pochopili, ako žijú a čo
od života chcú.
Ako pomôcku do tohto
obdobia života im odporučil knihy Ako si nájsť
priateľov a pôsobiť na ľudí,
Myslite veľkoryso, ktorá ich
naučí úcte voči ľuďom a empatii. Ďalej knihu Ako zahodiť starosti a začať žiť, ktorá
môže byť návodom na to,
ako žiť šťastný život a vážiť
si to, čo v živote máme a čo
sa nám ponúka.
Daniel si želá, aby mládež žila bezstarostne, cieľavedome,
kamarátsky,
čestne a vo viere. Hovorí,
že treba počúvať svoj vnútorný hlas a ísť si za ním,

inak sa stratíme.
Živé knihy pomáhali
prostredníctvom
svojich
úspechov a životných rozhodnutí povzbudiť mladých
a upevniť vieru v ich schopnosti a zároveň poukázať na
spôsoby a možnosti, akými
sa môžu nasmerovať tam,
kam chcú.
Veríme, že aspoň u niekoľkých jedincov hostia
prebudili záujem a chuť
pracovať na sebe, aj preto,
že počas stretnutí u väčšiny študentov sledovali
pasivitu a nerozhodnosť.
Okrem toho myslíme, že je
dôležité správne smerovať
mládež, pretože je zásadnou hybnou silou v našej
spoločnosti.
Adriana Hricková
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najprv sám sebou. SOKRATES

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 19. októbra má meniny Kristián, zajtra 20. októbra Vendelín, v piatok 21. októbra Uršuľa, v sobotu 22. októbra Sergej, v
nedeľu 23. októbra Alojzia, v pondelok 24. októbra Kvetoslava a
v utorok 25. októbra Aurel.

MANŽELSTVO UZAVRELI
1. októbra 2016 - Barbora Krempaská a Lukáš Ferianček, Diana
Faltinová a Štefan Sulitka, Lívia Morongová a Adrián Andráš.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 13. októbra 2016
vo Veľkej s

Máriou Koršňákovou,
68-ročnou

V pondelok 17. októbra 2016
vo Veľkej s

Helenou Endelovou,
81-ročnou

V utorok 18. októbra 2016
vo Veľkej s

Pavlom Petríkom,
76-ročným

Spomienka
V nedeľu 16. októbra 2016 uplynulo 5 rokov od chvíle, keď ma
navždy nečakane vo veku 52 rokov opustil môj syn
ING. PETER ZUMRÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Mama Mária a tety Anna a Elena
s rodinami

Záchranári zasahovali

Leteckí záchranári z Popradu v piatok 14. októbra pomáhali
zranenej 45-ročnej izraelskej turistke, ktorá sa nachádzala približne 500 m od Skalnatej chaty. Počas túry na Hrebienok sa na
zľadovatenom chodníku pošmykla a zlomila si nohu v členku.
Privolaní horskí záchranári poskytli pacientke primárne ošetrenie a pripravili ju na letecký transport. Vzhľadom na zhoršujúce sa poveternostné podmienky v danej oblasti museli
záchranári s pacientkou v teréne počkať. Po zlepšení podmienok bola zranená žena urýchlene z terénu evakuovaná. Počas
medzipristátia v Starom Smokovci jej lekárka leteckých záchranárov doplnila liečbu a následne bola vrtuľníkom prevezená na
centrálny príjem do popradskej nemocnice.
(zsa)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 20. októbra do 26. októbra

Detské kino - Bociany 2D
- o 13.50 hod. (hrá sa len
cez víkend), Bociany 2D
- o 15.50 hod., Inferno o 17.50 hod. a o 20.30 hod.,
Pirko - o 14.20 hod. (hrá sa
len cez víkend), Inštalatér
- o 16.30 hod., Bezva ženská na krku - o 18.30 hod.,
Jack Reacher: Nevracaj sa
- o 20.40 hod., Domov pre

neobyčajné deti sl. Peregrinovej 3D - o 13.30 hod. (hrá
sa len cez víkend), Operácia Anthropoid - o 16.10
hod., ARTMAX FILMY
- Girl Power - o 18.50 hod.
(hrá sa len 25.10.), Dievča vo vlaku - o 18.40 hod.
(nehrá sa 25.10.), Zilionári - o 21. hod. Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Najväčší záujem je o výživu a netradičné formy medicíny
Nový akademický rok sa pred niekoľkými
dňami začal aj v Univerzite tretieho veku v
Poprade. Úspešne ju už 25 rokov organizuje
Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrice.
Lenka Veselovská z UMB nás informovala, že ku koncu uplynulého týždňa bolo do
„seniorskej univerzity“ v Poprade zapísaných 212 študentov, čo je približne rovnaký
počet ako minulého roku. Uviedla: „Najobľúbenejším odborom je Výživa a netradičné
formy medicíny, veľký záujem je aj o odbor
Slovenské dejiny so zameraním na regio-

nálnu históriu a kurzy anglického jazyka.
Otvorili sme aj úplne nový odbor Turistika a
spoznávanie regiónu Vysokých Tatier, kde je
zapísaných 17 študentov.“ Medzi ďalšie študijné programu patria Informačné a komunikačné technológie, Starostlivosť o telesné
zdravie, Právo, Výživa a netradičné formy
medicíny a ďalšie.
Okrem študentov z popradského regiónu sa
do UTV v Poprade zapísali aj seniori zo Sabinova, Dubnice nad Váhom a Trebišova, ktorí
za štúdiom dochádzajú.
(ppm)

Krajiny V4 majú spoločné dedičstvo ...
(Dokončenie zo str. 1)

Výstava na Slovensku už bola
inštalovaná na hrade v Starej
Ľubovni, ktorý má pre poľsko-slovenské vzťahy veľký
význam. Spiš totiž patril 360
rokov do poľského zálohu
a St. Ľubovňa bola centrom
poľských kniežat, ktoré ho
spravovali.
Na otvorení výstavy riaditeľka Archívu Poprad Božena Malovcová vyzdvihla:
„Výstava obsahuje dokumenty zo 7 slovenských archívov.
Medzi nimi aj dokument
poľského kráľa Vladislava I.,
ktorý sa týka toho, že kežmarskí obchodníci mohli
slobodne cestovať Poľskom.
Doplnili sme i ďalšie dokumenty z nášho archívu,

hlavne čo sa týka slovensko-poľských vzťahov, keďže
Poprad a ďalších 13 spišských
mestečiek bolo od roku 1412
do 1772 v poľskom zálohu.
Vzťahy medzi krajinami boli
dobré aj zlé. V histórii nás
však nesporne najviac spojila
vojna proti Turkom, národnooslobodzovacie hnutie, ale
aj ďalšie významné udalosti.
Návštevníkov určite zaujmú
i banery s kráľovskými korunami - svätovítskou, svätováclavskou či korunou Boleslava Chrabrého, ktorá bola
v roku 1806 roztavená a pred
desiatimi rokmi ju nanovo
vyrobili zlatníci z Varšavy.
Na výstave môžeme sledovať
historické pramene, ktoré
nás spájajú. Slovensko vždy

ťahalo za kratší koniec. Dlhú
dobu sme patrili Uhorsku,
potom k Česko-Slovensku
a samostatným štátom sme
až od roku 1993. Táto výstava ukazuje, že aj my máme
svoju minulosť.“
Na otvorení sa okrem
iného zúčastnili hostia zo
Štátneho archívu Prešov a
zástupcovia miest a obcí.
Mesto Poprad výstavu podporilo a primátor Jozef Švagerko na otvorení povedal:
„Spoločná história krajín V4
je naozaj prepletená a som
rád, že táto výstava umožňuje, aby sme sa z nej poučili.
Myslím si, že spolupráca je
veľmi dôležitá, aby sme mohli
ďalej napredovať pre spoločnú budúcnosť.“
(mar)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 19. októbra - Prima, štvrtok 20. októbra
- Avena, v piatok 21. októbra - Limba, v sobotu 22. októbra - Limba, v nedeľu 23.
októbra - Avena, v pondelok 24. októbra
- Limba a v utorok 25. októbra - BENU
- OC Kaufland.
Prima: Huszova ul. (pri kruhovom objazde),

Avena: Karpatská 11, Limba: Podtatranská 5,
č. t. 772 26 57, BENU - OC Kaufland: Moyzesova 3.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Niekto bude
vašimi zámermi prekvapený a rozhodne sa
vám pomôcť. Buďte za to vďační,
nemusel by tak urobiť.
Budete sa
tešiť zo samých priaznivých správ. Ešte aj
nadriadení vás pochvália.
Zmeny,
ktoré
vás
čakajú, budú priaznivé. Máte rád
ruch, čo sa vám v tomto týždni
vrchovato splní.
Budete mať
dôvod radovať sa z mnohých pracovných aj
rodinných záležitostí.

Netrvajte tvrdohlavo na
svojom názore. Ak prijmete mienku
niekoho iného, urobíte správny krok.
Nechajte hnevy a hádky. Nevedú
k ničomu.
Naopak,
snažte sa pochopiť aj druhú stranu a výsledok bude výborný.
Dozviete sa nejakú klebetu, ktorej
by ste však
nemali pripisovať väčší význam, než má.
Dočkáte sa príjemnej správy, čo
sa týka zamestnania.
Môže to byť nová pracovná príležitosť, alebo povýšenie v práci.

Budete prežívať pekné
obdobie v rodine a ľúbostných
vzťahoch, na pracovisku však
bude vládnuť napätie.
Dostanete
nejakú ponuku, nad ktorou by ste však mali
dôkladne porozmýšľať. Nemusí
byť taká výhodná, ako sa ukazuje.
Budete sa
pre niečo
hnevať, ale bude to len krátkodobé. Všetko sa vyrieši.
Budete pociťovať tlak
povinností, ale napokon všetko
zvládnete s úspechom.
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Do AquaCity pôjdu

V minulom vydaní novín Poprad
bola uverejnená súťaž o celodenné vstupenky do AquaCity
Poprad. Spomedzi tých, ktorí sa
do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Mária Breštenská, Okružná ul., Poprad, Anna Hromjáková, Tomášikova ul., Poprad,
Richard Cirjak, Ul. Curie,
Poprad a Mária Bocková, Vagonárska ul., Poprad. Celodennú vstupenku si môžu prevziať
v redakcii (Podtatranská 149/7,
Poprad) v pracovné dni do 15.
hod. Potrebné je mať so sebou
preukaz totožnosti.
(ppš)

Kino Tatran
20. a 21. októbra o 19. hod.
INFERNO
USA, triler, 121 min., titulky,
MP12
Tom Hanks sa po štvrtý raz vracia v role Roberta Langdona,
aby rozlúštil ďalšiu zo série pozoruhodných záhad. Strhujúci
thriller nakrútený podľa Dana
Browna. Vstupné: 4 €

Alexander Luczy - Tulák hôr

Rodák z Popradu Alexander Luczy vystavuje v priestoroch na poschodí v kine Tatran. Výstava fotografií pod názvom Tulák
hôr je otvorená do 3. decembra, pozostáva
z dvoch tematických častí. Čiernobiele zá-

I n z e rc i a

lacno drevený ob•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hra-

noly, aj dlážkovicu na podlahy.
Inf.: č. t. 0908 234 866. 4/16-P
Náter striech za 3 €/m2.
V cene je farba + práca. Inf.: č. t.
0915 423 705 (p. Ivan). 82/16-R

•

22. a 23. októbra o 16. hod.
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
USA, animovaný/dobrodružný,
101 min., slovenský dabing, MP
Kubo v blízkej dedine ohromuje obyvateľov svojimi príbehmi.
Tie sa však vždy končia pred
západom slnka, lebo sa musí
vrátiť domov pred zotmením.
Jedného večera sa však vrátiť
nestihne.
Vstupné: 4 €, 3,50 € deti

MESTO POPRAD

bery zachytávajú minulosť a spomienky
autora na rodné Tatry, rodinu a horské priateľstvá. Druhú časť tvoria farebné snímky
dokumentujúce pomocou montáže vnútorné pocity autora.		
(ppp)

•ka PDna

Mlynica
ponúsamozber mrkvu,
petržlen a cibuľu. Inf. č. t.:
0911 623 900.
87/16-R
Doučujem
angličtinu,
všetky vekové kategórie a pripravím na maturitné skúšky.
Inf.č.t:0907 255 373. 90/16-R

•

22. a 23. októbra o 19. hod.
DIEVČA VO VLAKU
USA, triler, 105 min., titulky,
MP15
Rachel každé ráno cestuje rovnakým vlakom do Londýna, aby
nikto z jej okolia neprišiel na to,
že prišla o prácu. To, čo vidí, ju
však môže zabiť. Vstupné: 4 €
24. októbra o 19. hod.
KOMORNÁ - PROJEKT 100
KR, dráma, 144 min., titulky,

do prenájmu 2-izb.
•bytDám
v Poprade. Inf.: č. t.
0904 377 452.
91/16-R
Prijmeme predavačku do
•školského
bufetu v Poprade na

sídlisku Juh na 4 hod. denne,
výplata mzdy týždenne. Inf.:
č. t. 0918 969 101. 93/16-R

MP15, FK
Mladá žena je najatá
ako slúžka pre japonskú bohatú dedičku. Lenže
v skutočnosti je súčasťou plánu,
ako získať jej majetok.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom
FK

Viac na www.kinotatran.sk

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

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

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej
pozície

NA PRENÁJOM 6 PREDAJNÝCH STÁNKOV

odborný referent/ka investičnej činnosti

Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 6 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 6
predajných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné
stánky budú vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Námestí sv. Egídia v Poprade do 30.11.2016 .

Opis pracovnej činnosti:
Na oddelení investičného rozvoja vykonáva činnosť v súlade so zákonom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s právnymi predpismi súvisiacimi s činnosťou mestského úradu:
- zabezpečovanie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení pre
vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a povolení potrebných pre realizáciu stavieb;
- zabezpečovanie realizácie výstavby mesta, vrátane dokladov potrebných pre realizáciu stavieb;
- príprava zmlúv súvisiacich s prípravou a realizáciou investícií mesta;
- príprava podkladov pre výber zhotoviteľa podľa osobitných predpisov;
- vedenie evidencie rozostavaných a dokončených stavieb;
- príprava podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta.
Predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v oblasti stavebného
inžinierstva (pozemné stavby),
- minimálne 3 ročná prax v oblasti investičnej výstavby,
- práca s počítačom na pokročilej úrovni,
- znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
- znalosť postupov pri verejnom obstarávaní,
- znalosť postupov pri vybavovaní územných a stavebných povolení,
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
- vodičský preukaz sk. B,

Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A: Predajný stánok č. 1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č. 2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č. 3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č. 4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č. 5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č. 6, rozmer 1,70 x 2,20 m
Minimálne nájomné za obdobie prenájmu:
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1 - 2) 260 ,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3 - 6) 360 ,- €
Paušálna platba za elektrickú energiu:
- predaj suvenírov 50,- € za obdobie prenájmu
- predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť)
alebo poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, párky v rožku, bagety a pod. 200,- € za obdobie prenájmu
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 28.10.2016 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.
PP-124
052/7167293, 052/7167297			

Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný pomer
Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania,
• kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického
kontaktu,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Bližšie informácie: Oddelenie personálneho manažmentu a miezd MsÚ
Poprad, stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel: 052/7167291
PP-119

Vstupenky vyhrali

Po dvoch mimoriadne
úspešných česko-slovenských
turné s Richardom Müllerom
prichádza obľúbená slovenská a cappella skupina Fragile
tentoraz s novým projektom
Fragile Queen. Zaspievajú hity
tejto kapely, ako aj nezabudnuteľného Freddieho Mercuryho.
V Poprade budú účinkovať
v nedeľu 30. októbra o 19. hod.
v dome kultúry. Lístky na koncert sa dajú zakúpiť v Mestskej
informačnej kancelárii.
Redakcia novín Poprad
v spolupráci s organizujúcou
agentúrou pripravila v minulom vydaní novín Poprad
súťaž o vstupenky na koncert
v Poprade. Spomedzi tých,
ktorí sa do súťaže zapojili boli
vyžrebovaní: Vladimír Málik, Štefánikova ul., Poprad
a Róbert Alexy, Popradské
nábrežie, Poprad. Vstupenky
si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad)
v pracovné dni do 15. hod.
Potrebné je mať so sebou preukaz totožnosti.
(ppš)

HOTEL LOMNICA
v Tatranskej Lomnici,
ktorý bude otvorený

v decembri 2016

hľadá do stáleho
pracovného pomeru
čašníkov, masérov,
chyžné, upratovačky,
pomocníkov
do kuchyne.
V prípade záujmu
sa ozvite na

PP-118
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Rekordnú návštevnosť mala Učiteľka

S priemernou návštevnosťou 4045 návštevníkov na jedno predstavenie sa popradské kino Tatran radí
medzi úspešné na Slovensku.
„Priemerná návštevnosť na kamenné kino je okolo 25 divákov, a preto
môžem povedať, že popradské kino
patrí medzi najúspešnejšie projekty
v rámci SR,“ povedal 1. viceprimátor
mesta Poprad Igor Wzoš. Primátor
Jozef Švagerko doplnil: „Som rád, že
sa kino osvedčilo, a že sa sfunkčnil aj
Filmový klub. Pri otvorení kina sme
vedeli, že nejdeme do veľkého biznisu,
ale prichádzať ročne približne o 15 tisíc
eur len preto, že sme museli priestory
vykurovať, bez toho, aby sa využívali,
bolo zbytočné. Preto sme sa rozhodli,
že kino nenecháme schátrať.“
Znovuotvorené kino si už našlo

svojich fanúšikov. Previerkou bola
najmä letná sezóna. Lucia Pitoňáková, riaditeľka Mestskej informačnej kancelárie v Poprade, pod ktorú
kino prináleží, uviedla: „Z doterajších výsledkov môžeme vyvodiť poznatky pre ďalšiu činnosť kina.“ Dodala, že rekord od znovuotvorenia
kina koncom januára tohto roku,
drží slovensko-český film Učiteľka
so 340 návštevníkmi. Kapacita kina
je pritom vyše 350 miest. Okrem
tradičného premietania využívajú kino aj na besedy, konferencie,
workshopy a pod. Pridávajú tiež
rôzne premietania pre deti, seniorov
i náročnejšieho diváka. V októbri si
na svoje prídu fanúšikovia fantasy
projekcie a budú sa premietať i filmy
ocenené v Cannes.		
(mar)

Priestory Artklubu Tatranskej
galérie v Poprade obohatili od
minulého štvrtka členovia Klubu popradských výtvarníkov. Po
dvoch rokoch opäť usporiadali
Výtvarný salón, v ktorom vystavuje dvanásť neprofesionálnych
výtvarných umelcov.
Predseda klubu František Žoldák
(na foto) potvrdil, že sa členovia neustále snažia zdokonaľovať: „Od vzniku klubu v roku 2008 je to už náš štvrtý
výtvarný salón. Po prvýkrát sa prezentujeme v Tatranskej galérii. Kým doteraz sme mali väčšinou študijné, realistické veci - krajiny, kvety, zátišia. Teraz,
keďže sa predstavujeme v galérii, tak
sme zvýšili level a inštalovali sme dekoratívne štylizované veci, abstraktnú

geometriu aj voľnú abstrakciu.“ Vybrať
z množstva diel nebolo jednoduché,
zvlášť, keď vystavuje dvanásť výtvarníkov. Prevláda maľba, ale v klube sa
členovia učia rôzne techniky od akvarelu, kresby, po pastel, temperu, olej...
Výstavu si návštevníci môžu pozrieť
do 27. novembra.		
(mar)

PP-123

V piatok 14. októbra v pasáži obchodného centra Zóna v Poprade na Námestí
sv. Egídia uviedli do života knihu s názvom Pomalé svetlo vĺn, ktorá vznikla
ako spoločný autorský projekt. Básne napísal Vladislav Vaľko, obrazy namaľoval Marián Čižmárik a spolupracoval aj Karol Maliňák. Graficky knihu upravil Paľo Choma a fotografie v nej sú dielom Roba Kočana. Všetci sa pričinili
o to, aby kniha splnila svoj cieľ, svoje poslanie - pripomenúť etické a estetické
dimenzie nášho života, upozorniť na trvalé a nemenné hodnoty, ktoré dávajú nášmu počínaniu zmysel. Súčasťou krstu bola aj vernisáž výstavy obrazov
z cyklu Sedimenty - Pomalé svetlo vĺn, ktorých autorom je Marián Čižmárik.
Záujemcovia si výtvarné diela môžu pozrieť v čase otváracích hodín Zóny.

V piatok večer sa v priestoroch Tatranskej galérie konala módna prehliadka
známych svetových značiek, ktorú zorganizovali Gabriela Majerová a Katarína Gálfyová v spolupráci s ďalšími partnermi. Do Popradu sa dostali modely z aktuálnej jesennej a zimnej sezóny, ale aj tie, ktoré sa budú nosiť na
jar budúceho roka. Okrem krásnych modeliek videli diváčky aj vystúpenie
slovenskej speváčky Márie Čírovej.		
FOTO - Silvia Šifrová
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Futbalisti FK Poprad pretrhli streleckú smolu

Futbalisti FK Poprad
v sobotu zdolali v 11.
kole II. ligy Východ
na domácom trávniku nováčika z Lipian
gólom Mariána Ferenca z 89. minúty, čím pretrhli streleckú smolu
a konečne získali tri body. Včera
po uzávierke vydania novín Poprad
odohrali Popradčania osemfinálový duel Slovenského pohára na
pôde Tatrana Prešov.
„Mysleli sme si, že to bude ľahší zápas, sme však vďační aj za tento gól
a takto získané tri body,“ povedal strelec víťazného gólu M. Ferenc. „Nie
som spokojný s hrou v prvom polčase,
za druhý polčas však musím chlapcov
pochváliť. Gól visel na vlásku a som
rád, že sa na nás konečne usmialo aj

šťastie,“ hodnotil duel s Lipanmi tréner FK Poprad František Šturma.
Výsledok: 11. kolo v sobotu 15.

októbra FK Poprad - ŠK Odeva
Lipany 1:0 (0:0), gól Popradu: 89.
Marián Ferenc.

Program: 12. kolo v sobotu 22.
októbra o 14.30 hod. FK Haniska FK Poprad.		
(ppv)

Tabuľka II. ligy - sk. Východ
Z V R P

S

B

1. VSS Košice

11 8 2

1

13:4

26

2. Lokomotíva KE

11 7 2

2

27:12 23

3. Bardejov

11 7 1

3

20:9

22

4. FK Poprad

11 4 6

1

14:7

18

5. Zvolen

11 4 5

2

20:13 17

6. L. Mikuláš

11 4 4

3

8:7

7. Haniska

11 2 3

6

16:26

9

8. Sp. N. Ves

11 3 0

8

15:28

9

9. R. Sobota

11 1 3

7

6:16

6

10. Lipany

11 1 2

8

6:23

5

16

Slovenský pohár v gymnastike Basketbalistky porazili Slovan
V nedeľu sa v telocvični ZŠ Dostojevského v Poprade konalo
III. oblastné kolo východ - sever
v rámci Slovenského pohára kategórie C v gymnastike.
V kategórii predškoláčok nemal
domáci klub GY-TA Poprad zastúpenie. Medzi najmladšími žiačkami
skončila Silvia Bírová na druhom
mieste. V kategórii ml. žiačok sa
domáce pretekárky umiestnili na
prvých šiestich miestach, najlepšia
bola Simone Žoldáková. Medzi st.
žiačkami bola situácia podobná, tu
sa najviac darilo Paule Čongvovej
(na foto). Juniorky boli len tri, posledné miesto obsadila Anetta Svitaneková. V kategórii žien si to medzi
sebou rozdali iba štyri pretekárky
z Liptovského Mikuláša, zvíťazila
Michaela Kubovčíková.
(ppv)

Minulý týždeň v stredu sa v Aréne Poprad začali boje v skupinách obvodných kôl
vo futsale stredných škôl. V skupine A triumfoval bez straty bodu favorit zo SOŠ
technická Poprad (na foto v modrom), pred SOŠ Svit, SZŠ Poprad a Súkr. gymnázium Life Academy. Obvodné kolá vyvrcholia 2. novembra, okresné kolo víťazov štyroch skupín sa bude konať 7. novembra.
FOTO - Marek Vaščura

Basketbalistky
BAM
Poprad zvíťazili v nedeľu
v rámci 4. kola extraligy
na domácej palubovke
nad Slovanom Bratislava 62:54.
Dnes cestujú do Piešťan, v sobotu
privítajú Ružomberok.
„Nebol to ľahký zápas, Slovan má
svoju kvalitu. Vyšiel nám hlavne záver
druhého polčasu, no mohli sme si to
uľahčiť, keby sme boli úspešnejší spod
koša,“ hodnotil duel so Slovanom tréner BAM Poprad Milan Černický.
Výsledky: 4. kolo v nedeľu 16.
októbra BAM Poprad - BK Slovan Bratislava 62:54 (19:18, 19:11,
11:13, 13:12), najviac bodov BAMP:
Zuzana Ivančáková - 16.
Program: 5. kolo v stredu 19. ok-

tóbra o 18. hod. Piešťanské Čajky BAM Poprad, 6. kolo v sobotu 22.
októbra o 17.30 hod. BAM Poprad
- MBK Ružomberok.
(ppv)

Bowling

kladnú časť výkonom 1294 s priemerom 215,67 a vo finále zdolal Františka
Kuziela výkonom 224 s celkovým priemerom 216,86.
V skupine B sa víťazom kvalifikácie
stal Ján Niedoba výkonom 1112 s priemerom 185,33. V záverečnom finále
ho zdolal Dušan Evinic výkonom 204
s celkovým priemerom 189,38. (luk)

Minulý týždeň v stredu sa uskutočnilo druhé kolo Bowling Tour mesta
Poprad 2016/2017. Turnaj sa odohral v dvoch rundách a zúčastnilo sa
ho 30 hráčov.
V skupine A sa najviac darilo Vladimírovi Pavlikovskému, ktorý vyhral zá-

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. Piešťany

3/0

100

2. GA Košice

4/1

80

3. Šamorín

3/1

75

4. Ružomberok

2/1

66,67

5. BAM Poprad

2/2

50

6. Nitra

1/2

33,33

7. B. Bystrica

1/3

25

8. Cassovia KE

1/3

25

9. Slovan

0/4

0
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Hokejistom sa stále nedarí

Hokejisti HK Poprad
sa v Tipsportlige aj
naďalej trápia. V piatok nestrelili v Banskej
Bystrici ani gól, v nedeľu pred domácim
publikom podľahli nováčikovi
z Liptovského Mikuláša. Najbližší
piatok cestuje posledný tím súťaže
do Nových Zámkov, v nedeľu privítajú kamzíci vojakov z Trenčína.
„Začali sme dobre, na konci prvej
tretiny sme sa však sami pripravili
o jej hladký priebeh. V prostrednej
časti sme inkasovali ďalšie dva góly
a hra sa nám nedarila. V tretej tretine
sme do súpera búšili, ale Liptáci dobre bránili. Sme v kríze, ale pracujeme
na zlepšení,“ povedal po prehre s L.
Mikulášom tréner HK Poprad Petr
Jonák.
Výsledky: 12. kolo v piatok 14.
októbra HC ´05 iClinic B. Bystrica
- HK Poprad 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), 13.
kolo v nedeľu 16. októbra HK Poprad

- MHk 32 L. Mikuláš 2:4 (1:2, 0:2,
1:0), góly Popradu: 10. Marek Zagrapan, 44. Jan Semorád (A. Kroták, Ľ.
Dinda).
Program: 14. kolo v piatok 21.
októbra o 18. hod. HC Nové Zámky - HK Poprad, 15. kolo v nedeľu
23. októbra o 17. hod. HK Poprad HK Dukla Trenčín.
(ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
Vp Pp P

Skóre

1. Nitra

14 9

Z

V

1

3

1

52:33

B
32

2. B. Bystrica

13 8

2

1

2

55:29

29

3. Košice

13 7

2

1

3

53:29

26

4. L. Mikuláš

14 7

1

2

4

41:32

25

5. Martin

14 7

0

1

6

41:42

22

6. Trenčín

14 5

2

2

5

35:34

21

7. Zvolen

14 6

1

0

7

43:51

20

8. Žilina

13 4

2

1

6

42:41

17

9. N. Zámky

14 3

2

3

6

31:42

16

10. HK Poprad 14 2

2

1

9

29:49

11

11. SR 20

0

0

9

6:46

0

9

0

Basketbalisti BK Iskra Svit
majú za sebou úspešný
dvojzápas na domácej palubovke, keď minulý týždeň
v stredu zdolali po oduševnenom výkone úradujúceho
majstra z Prievidze 86:82
(na foto) a v sobotu v hektickom závere oskalpovali
aj favorizovaný Inter Bratislava 114:106 po predĺžení. Dnes uzavrú zverenci
Michala Madzina domácu
sériu zápasov duelom o 18.
hodine proti KB Košice, v sobotu pocestujú do Handlovej. FOTO - Marek Vaščura

Popradskí karatisti na turnajoch

•

JEDENÁSTKA pretekárov Karate klubu Shihan Poprad štartovala v Poľsku na 10. ročníku Polish
Open Karate Grand Prix. Popradčania vybojovali spolu sedem medailí. Zlatá bola v kategórií športového zápasu kumite mladších
žiačok do 30kg Veronika Jalowiczorová a tiež Barbora Glatzová me-

dzi mladšími žiačkami nad 30kg.
V SOBOTU sa v Starej Ľubovni
uskutočnil 1. ročník súťaže Ľubovňa open cup, na ktorej sa zúčastnili
aj karatisti z Central karate klubu
Poprad. V konkurencii vyše 260
pretekárov z 29 klubov z celého
Slovenska získali Centralisti 15 medailí ( 1 - 3 - 11 ).
(ppp)

•

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Krátko zo športu

FK Poprad pre•hraliFUTBALISTKY
v 7. kole II. ligy skupiny C v Lu-

čenci s ŠK Novohrad 1:2 a klesli na
štvrté miesto v tabuľke. V nedeľu 23.
októbra privítajú Popradčanky o 10.30
hod. lídra súťaže 1. FC Tatran Prešov.
ZÁPASOM prvého kola odštartovali v sobotu Popradské líšky
druhú celoslovenskú časť hokejovej
extraligy žien. Na domácom ľade
zdolali rivalky zo Spišskej Novej Vsi
vysoko 7:0. V sobotu 22. októbra
privítajú opäť doma o 19. hodine
poľský tím Podhale Nowy Targ.
MINULÝ týždeň v piatok sa
v Tatranskej Lomnici konal XV. ročník súťaže v cezpoľnom behu žiakov
a žiačok ZŠ, SŠ a ŠK z miest a obcí
Euroregiónu Tatry v rámci letnej
časti Tatranskej lyžiarskej ligy Poprad
- Zakopane 2016. Popradčania mali
zastúpenie v podobe žiakov ZŠ
s MŠ Jarná, ktorí získali dve medailové umiestnenia. Piatak Theo Marco Petr vybojoval vo svojej kategórii
tretie miesto na tisíc metrovej trati,
vo svojej kategórii dievčat obsadila

•

•

druhé miesto na 1500 metrovej trati
ôsmačka Kristína Pospíšilová.
V SOBOTU sa na Námestí sv.
Egídia konalo 6. kolo Slovenského
pohára v lezení dospelých a mládeže
na umelej stene pod názvom Festival Cup Bouldering, ako súčasť 24.
ročníka Medzinárodného festivalu
horských filmov v Poprade. Súťažilo
15 žien a 28 mužov, mládež pretekala v troch kategóriách. Medzi mužmi
zvíťazil Štefan Bednár, zo žien bola
najlepšia Vanda Michalková.
NÁRODNÉ tréningové centrum SFZ v Poprade bude dejiskom
dvoch prípravných duelov ženskej
futbalovej reprezentácie SR proti
Českej republike. Prvý je na programe v piatok 21. októbra o 17. hodine, odveta bude v pondelok 24. októbra v rovnakom čase. Svoj stan si
už v sobotu pod Tatrami opäť rozložia juniori anglického Manchestru United, ktorí na záver sústredenia odohrajú prípravný duel proti
MŠK Žilina v utorok 25. októbra
o 17. hodine.		
(ppv)

•

•

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA
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