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Najdôležitejšia stavba roka v Poprade sa začala

V Poprade začala vo štvrtok
21. septembra odovzdaním
staveniska zhotoviteľovi stavba kruhovej križovatky štátnej
cesty č. III/3080 Slovenského
odboja - Hraničná. Na kľúčovú investíciu vyčlenilo mesto
250-tisíc eur, sumou 300-tisíc
eur prispel Prešovský samosprávny kraj.
Výstavbu kruhovej križovatky schválilo MsZ mesta Poprad
v roku 2015 spolu s výstavbou
kruhovej križovatky na Ul. L.
Svobodu na sídlisku Juh. Kým
na sídlisku jazdia obyvatelia po
novej križovatke už od konca
uplynulého roka, dopravný uzol
koncentrujúci dopravu zo sídliska Západ a z centra Popradu do
časti mesta Veľká a ďalej smerom na
Vysoké Tatry prišiel na rad až na jeseň. Ide pritom o strategický dopravný bod, ktorým podľa sčítania dopravy Slovenskej správy ciest z roku

2015 prejde denne viac ako 10-tisíc
automobilov.
Pôvodná križovatka bola vzhľadom na intenzitu dopravy, výjazd z
obchodného centra a frekventovaný
peší ťah k autobusovej i vlakovej sta-

nici, častým miestom dopravných
nehôd, dokonca aj s tragickými následkami. „Tento problém sa spolu
so zvyšujúcou sa intenzitou dopravy
každým rokom stupňoval a rozhodli
sme sa ho riešiť prestavbou tejto kri-

žovatky. Kruhová križovatka by
mala zásadným spôsobom zvýšiť bezpečnosť a priechodnosť
kritického dopravného uzla v
meste,“ uviedol primátor Popradu a zároveň poslanec VÚC
Jozef Švagerko.
Samospráva ocenila aj ústretový krok súkromných vlastníkov, od ktorých bolo nevyhnutné odkúpiť časť pozemkov
pre rozšírenie križovatky a jej
jednotlivých ramien. Keďže
ide o križovatku štátnej cesty a
mestskej komunikácie, investícia bola riešená ako združená.
Spolu 250-tisíc eur vyčlenilo na
stavbu mesto Poprad a 300-tisíc Prešovský samosprávny
kraj. „Je to jedna z väčších investícií,
pri ktorých sme združili prostriedky
so samosprávou. Je to výsledok dobrej spolupráce PSK, mesta Poprad a
poslancov oboch zastupiteľstiev.“
(Pokračovanie na str. 2)

Poslanci neschválili ani len program

Patová situácia v rokovaní už
dvakrát prerušeného mestského
zastupiteľstva pokračovala aj minulý štvrtok. Primátor Popradu
Jozef Švagerko najprv 30 minút
čakal pred takmer prázdnymi poslaneckými lavicami, kým rokovali
poslanecké kluby.
Potom síce otvoril zasadanie
mestského zastupiteľstva, ale už
pri schvaľovaní programu nastali
problémy. Poslanci neschválili ani
program po odporúčaniach mestskej rady, ani program navrhnutý
poslancom Pavlom Gašperom, ktorý chcel, aby prerokovali aspoň návrhy na prenájmy priestorov hlavne
v školách. Žiaden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Primátor následne oznámil, že do 14 dní môže

zvolať ďalšie zasadanie MsZ.
Dôvod zablokovania MsZ je pre
klub nezávislých poslancov stále
rovnaký - žiadajú odstúpenie primátora. Po skončení MsZ predniesla
vyhlásenie Beáta Sichrovská za skupinu deviatich poslancov. Okrem
iného uviedla: „V posledných týždňoch sme boli svedkami vyhlásení,
ktoré žiadali odstúpenie primátora,
lebo pochybil a pre skupinu poslancov okolo Štefana Pčolu to bol dôvod
na blokovanie riadneho rokovania
zastupiteľstva. Chceme im osviežiť
pamäť, že pred viac ako dva a pol
rokom skladali sľub ako poslanci,
ktorým dali občania dôveru, aby sa
starali o napredovanie mesta. Nie sme
tu na to, aby sme brzdili rozvoj mesta
a blokovali jeho chod. Chceme vám

zdôrazniť, že sme
boli zvolení v prvom
rade pre občanov, pre
mesto a nie pre primátora. Vyzývame
skupinu poslancov,
aby neparalyzovala
činnosť
mestského
zastupiteľstva a riadne vykonávala prácu poslanca. Máme
za to, že minulé aj
dnešné nerokovanie
zastupiteľstva svedčí
o tom, že títo poslanci
uprednostňujú vytĺkanie politického kapitálu pred riadnou poslaneckou prácou.“
Na svojich opozičných kolegov
apeloval aj 1. viceprimátor Popradu

Igor Wzoš a požiadal, aby sa vrátili
do rokovacích lavíc a nebrali občanov za rukojemníkov:

(Pokračovanie na str. 2)

Jeseň života
môžu prežiť
v dôstojných
podmienkach

Kultúrny
kalendár
na október
2017

Futbalisti
zvládli súboj
s Interom

Viac na str. 3

Viac na str. 8-9

Viac na str. 10
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Stručne

SPOMIENKOVÉ stretnutie na
•pamiatku
obetí 2. svetovej vojny

usporiada Rada Klubu Veličanov v
piatok 29. septembra o 12. hod. pri
pamätníku na Velickom námestí.

PODĽA predbežného zoznamu
•kandidátov
na poslancov Zastupi-

teľstva Prešovského samosprávneho kraja sa v okrese Poprad bude o
priazeň voličov uchádzať 76 kandidátov. Je medzi nimi aj 8 súčasných
poslancov Mestského zastupiteľstva
v Poprade. Z dvanástich kandidátov na predsedu PSK zapísaných v
predbežnom zozname sú z nášho
regiónu traja Popradčania a jeden
Sviťan.
V PONDELOK 25. septembra
•otvorili
novú predajňu Lidl na kri-

žovatke ulíc Kukučínova a Štefánikova, oproti zimnému štadiónu.
Pribudne k doterajšej na okraji sídliska Juh.

Burza a výstava minerálov,
•skamenelín
a výrobkov z drahých
kameňov sa uskutoční v sobotu 30.
spetembra a v nedeľu 1. októbra v
OC Max Poprad.

PODĽA rozhodnutia uverej•neného
na webovej stránke SAD

Poprad, bude od 18. septembra do
31. decembra 2017 platiť úplná dlhodobá uzávierka cesta III/3080 v
križovatke ulíc Slovenského odboja, Hraničnej a vjazdu k predajni
Billa. Obchádzková trasa vedie po
miestnych komunikáciách ulíc Karpatská, Alžbetina a Jiřího Wolkera.
Z tohto dôvodu bude vynechaná zastávka Poprad, Dom kultúry v smere od Poprad-Matejovce na všetkých spojoch prímestskej dopravy.
hrobka objavená v
•rokuKNIEŽACIA
2005 v Poprade - Matejovciach

bude zobrazená na poštovej známke. Do svojho emisného plánu na
rok 2018 totiž zaradila Slovenská
pošta v emisii Krásy našej vlasti Archeologickú lokalitu Poprad - Matejovce.
kontajnery
•na VEĽKOOBJEMOVÉ
jesenné upratovanie sú do 29.

septembra rozmiestnené na Juhu
V,VI a od 29. septembra do 6. októbra vo Veľkej a v Kvetnici na obvyklých miestach.

Stretnutie klubov

V sobotu 30. septembra o
10. hod. sa v priestoroch
átria ZŠ s MŠ Dostojevského ul. uskutoční stretnutie všetkých mestských klubov pod
záštitou Klubu popradčanov. Účasť
členov klubov je vítaná.
(jwd)

Poslanci neschválili ani len program

(Dokončenie zo str. 1)

„Je tu obrovské množstvo vecí, ktoré
potrebujeme riešiť, nejdeme predsa
zastaviť bytovú výstavbu alebo krúžky v školách či telocvičniach...“
Poslanec P. Gašper (na foto prvý
zľava) doplnil: „Keďže je potrebné zabezpečiť chod mesta, navrhol som, aby
sa štvrtkové zastupiteľstvo zaoberalo
aspoň najbežnejšími záležitosťami,
medzi ktoré počítam športovanie detí
a mládeže. Žiaľ, odmietnutím aj tohto
návrhu boli vohnané naše deti a mládež do situácie, kedy by mali trénovať
v našich zariadeniach načierno alebo
vôbec. Na stretnutí pred zastupiteľstvom som navrhol všetkým poslancom neformálne rokovanie, aby sme
odblokovali terajší stav a našli všeobecne prijateľný spôsob, ako uviesť zastupiteľstvo do chodu a pripraviť zmysluplný rozpočet na rok 2018. Tento návrh
bol prijatý. Stretnutie sa uskutočnilo v
pondelok 25. septembra večer (po uzávierke našich novín).“
Na súčasný stav zareagoval predseda klubu nezávislých poslancov
Štefan Pčola: „My nechceme blokovať
mesto, ale odpoviem otázkou: My sme
zapríčinili túto situáciu? Preto sme
na minulom zastupiteľstve vyzývali nielen primátora, ale aj poslancov
druhého klubu, aby zaujali stanovis-

ko. Nakoniec sme sa stretli 15 minút
pred zasadaním MsZ. Preto sme navrhli, že program MsZ neodhlasujeme a stretneme sa, aby sme vyriešili
tento stav. Nie sme stotožnení s tým,
ako sa táto situácia chce zamiesť pod
koberec. Preto náš postoj pokladám
za správny. Plne si uvedomujeme vážnosť situácie a to, že body programu,
ktoré sa týkajú škôl, mládeže, športu
atď. musia byť prerokované. Ale naďalej trváme na odstúpení primátora.
Máme morálny a spoločenský problém pokračovať s ním ďalej.“
K súčasnej situácii sa vyjadril aj
primátor Popradu Jozef Švagerko:
„Nemením stanovisko, som priprave-

ný odstúpiť, je to moja zákonná právomoc. V súčasnosti však nechcem
dostať mesto do chaosu. Predčasné
voľby, ktoré aj niečo stoja, by vniesli
do chodu mesta neprehľadnú situáciu. Moje ľudské zlyhanie, za ktoré
som sa ospravedlnil, nie je o profesnej
veci. Budem pokračovať ďalej a sám
rozhodnem, kedy prípadne budem
zvažovať ďalšie riešenia.“ Na štvrtkovom stretnutí s poslancami ich požiadal, aby mu umožnili riešiť svoje
súkromné veci v rámci právnych
možností. Právne úkony ešte bežia,
mandát primátorovi pokračuje a je
na poslancoch, aby zbytočne nebrzdili rokovanie MsZ.
(mar)

Najdôležitejšia stavba roka v Poprade ...
(Dokončenie zo str. 1)

„S tým, že ak sa po realizácii kruhovej križovatky ulíc Slovenského odboja/
Hraničná zvýšia prostriedky, tie by sme
použili na celkovú opravu 1,2 km dlhého úseku cesty II/534 priamo v intraviláne mesta Poprad - od cesty I. triedy po
diaľnicu. V súčinnosti s Integrovaným
regionálnym operačným programom
budeme potom pokračovať v rekonštrukcii 5 km úseku cesty II/534 z Popradu do Starého Smokovca,“ povedal
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.
„Ide v prvom rade o bezpečnosť ľudí,
pretože táto križovatka bola dlhé roky
riziková hlavne pre chodcov. Rieši to
zároveň dopravný problém v tejto lokalite. Kruhový objazd tu mal byť už dávno,“ zdôraznil viceprimátor Popradu
a zároveň poslanec VÚC Igor Wzoš
(na foto vľavo).
Vo verejnej obchodnej súťaži bol
úspešným uchádzačom zhotoviteľ
SLOV-VIA, .s.r.o., ktorý stavbu zrealizuje za 344 646,29 eur. Predpokladaný
termín realizácie je 100 dní. Zmluva
so zhotoviteľom bola podpísaná 23.
júna 2017. Samotné stavebné povolenie na realizáciu stavby nadobudlo
právoplatnosť až 21. septembra 2017
z dôvodu, že do konania sa prihlási-

lo Združenie domových samospráv z
Bratislavy a museli uplynúť nevyhnutné termíny odvolacieho konania.
Už 18. septembra bola križovatka
úplne uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie, ktorá je súčasťou prestavby križovatky
na okružnú ako samostatná stavba.
Uzávierka bola vyznačená dočasným
dopravným značením, ktoré bude
platiť aj v čase stavby samotného objektu okružnej križovatky. Obchádzka uzavretej križovatky je možná po
Karpatskej ulici, ktorá je počas uzávierky križovatky zobojsmernená a

zároveň je na nej zakázané státie a
zastavovanie vozidiel.
Vzhľadom na očakávanú hustotu
premávky na obchádzkovej trase samospráva žiada vodičov o zvýšenú
pozornosť a vzájomnú toleranciu.
„Okresný dopravný inšpektorát počas
úplnej uzávierky križovatky ulíc Slovenského odboja a Hraničná v meste
Poprad z dôvodu výstavby okružnej
križovatky bude v úseku obchádzkovej
trasy vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,“
dodal riaditeľ ODI OR PZ v Poprade
Štefan Takáč.
(mag, ppv)
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Jeseň života môžu prežiť v dôstojných podmienkach

V pondelok v budove Zariadenia
pre seniorov (ZpS) na Komenského
ulici slávnostne odovzdali 11 zrekonštruovaných obytných jednotiek
v rámci ukončenia zákazky Bezbariérové úpravy ZpS - 3. etapa. Tretia
preto, lebo v minulých rokoch už
boli zrekonštruované tri poschodia,
teraz pribudlo štvrté.
„Predmetom bola úprava ubytovacích buniek na 7. poschodí v ZpS na
Komenského ulici s cieľom dosiahnuť
väčšiu bezbariérovosť. Išlo o pôdorysné a materiálové úpravy - úpravu
kúpeľní a toaliet, úpravu existujúcich
priestorov kuchyniek a výmenu starých elektrických rozvodov za nové.
Súčasťou bola tiež výmena starého
signalizačno-komunikačného systému
za modernejší. Práce sa začali v júli
a skončili v septembri,“ objasnil Jozef
Košický, riaditeľ Centra sociálnych
služieb (CSS) v Poprade, ktorému
podlieha aj ZpS. Cena stavebných
prác rekonštrukcie dosiahla takmer
99 tisíc eur, za výmenu signalizačno-komunikačného systému na štyroch
poschodiach v rámci novej ústredne takmer 35 tisíc eur. Celá rekonštrukcia bola financovaná zo zdrojov
mesta. „Myslím si, že naši klienti sa
najviac tešia zo sprchovacích kútov.
Predtým mali v týchto obytných jednotkách klasické vane a mali problém
do nich vstúpiť a urobiť si očistu. Dnes

majú sprchovacie kúty so
sedačkou, držadlom a signalizačným
zariadením,
aby mohli v prípade potreby
privolať pomoc,“ upresnil
riaditeľ.
V ZpS na Komenského ul.
je kapacita 97 klientov a je
plne obsadená. V poradovníku čakateľov je ďalších 95
žiadateľov. Celková kapacita
aj so zariadením na Okružnej ul. je 132 klientov a v
rámci zariadenia opatrovateľskej služby je umiestnených 30 klientov. Všetky sú
kapacitne vyťažené.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko prestrihol pásku
a zdôraznil: „Mesto Poprad
je známe vysokou úrovňou
poskytovania sociálnych služieb, vďaka ktorým chceme
zabezpečiť dôstojnú starobu pre našich
obyvateľov. Jestvujúce zariadenia nám
napomáhajú tieto požiadavky napĺňať,
no jedna vec je takéto zariadenia mať
a druhá obnovovať a rekonštruovať
ich. Nielen Poprad, ale celé Slovensko
starne. Teší ma, že sa ľudia dožívajú
vyššieho veku, na druhej strane je na
mestách, aby im dokázali zabezpečiť
prežitie dôstojnej staroby. Budeme preto hľadať prostriedky, aby sme mohli
zrekonštruovať aj ďalšie poschodia a

zázemie pre našich starších občanov
ďalej skvalitňovať.“
Klienti ZpS si rekonštrukciu pochvaľovali. Členka výboru obyvateľov ZpS Erika Miháliková povedala:
„Mesto Poprad si zaslúži naše poďakovanie a obdiv, že sa naozaj stará o
dôchodcov a nezabúda na to, že má
aj starších občanov. Ďakujeme, že nie
sme na príťaž, a že naša jeseň života môže byť pekná a môžeme ju dožiť dôstojne.“		
(mar)

ra, ktorú uvedie Divadlo Commedia. Dobrovoľné vstupné bude na program Svetielko nádeje v Dome kultúry
13. októbra. Zvýhodnené vstupné 6 eur pre seniorov je
na koncert skupiny Fragile 25. októbra v divadelnej sále
DK a 2,50 eur na program Pocta Milanovi Novákovi
k jeho 90-tym narodeninám 26. októbra. Za 4 eurá sa
môžu dôchodcovia zúčastniť na programe Integrácia 27.
októbra v DK a za 0,50 eur na filme Po strništi bos 30.
októbra v Kine Tatran.
Pre pozvaných členov desiatich denných centier mesta
Poprad sa uskutoční 15. októbra popoludní v sále DK
koncert skupiny ABBA Slovakia revival a 18. októbra v
Matejovciach Tretí vek sa zabáva.		
(ppp)

Termín sa blíži Radiátory už boli prvýkrát teplé

Mesto Poprad ako správca dane
upozorňuje daňovníkov na blížiaci
sa termín úhrady druhej splátky
dane z nehnuteľností, ktorý je stanovený na 30. septembra 2017. Nakoľko lehota splatnosti druhej splátky
dane z nehnuteľností pripadne na
sobotu, posledným dňom lehoty
je najbližší nasledujúci pracovný
deň, t.j. 2. október 2017. V prípade,
ak daňovník nezaplatí splátku dane
v uvedenej lehote, správca dane je
povinný vyrubiť úrok z omeškania
za oneskorenú úhradu.
(ppp)

Popradská energetická spoločnosť ako dodávateľ tepla a teplej
vody do domácností a ďalších objektov začala v stredu 20. septembra s dodávkou tepla pre svojich
odberateľov.
Hoci sa oficiálna vykurovacia sezóna spustila už 1. septembra, kúriť sa začína až vtedy, ak priemerná
denná teplota klesne v dvoch po
sebe nasledujúcich dňoch pod 13°C
a predpoveď počasia na ďalší deň
nenasvedčuje, že sa počasie zlepší. A
k takejto situácii v Poprade v minu-

kurzy kreslenia zame•ranéVEČERNÉ
na základy kresby organizuje

Tatranská galéria v Poprade vo svojich
priestoroch. Kurzy sa začnú v utorok
3. októbra o 17. hod. a budú sa venovať zátišiam, štúdiám rúk, portrétom a
postavám. Viac informácií v TG.
GORAL na gory je názov 2. ročníka podujatia, ktoré sa uskutoční v
sobotu 30. septembra vo Vysokých
Tatrách. Ide o symbolický výstup Goralov - tentokrát zo Starého Smokovca
na Hrebienok, so zrazom účastníkov
o 9. hod. Ním si účastníci pripomenú
historické putovanie Goralov počas
valašskej kolonizácie z ich pravlasti
na rumunsko-ukrajinských hraniciach cez Karpatský oblúk a postupné
osídľovanie horských a podhorských
oblastí slovensko-poľsko-českého pohraničia. Na podujatí sa zúčastnia Gorali z 3 štátov, 6 goralských regiónov a
viac ako 20 goralských obcí.
MEDZINÁRODNÝ festival potápačských filmov sa uskutoční od 5. do
8. októbra na Podbanskom. Súčasťou
tohtoročného už 32-ho ročníka bude
aj 24-ty ročník podujatia Čisté vody.
Potápači pôjdu 6. októbra čistiť Popradské, Velické, Nové Štrbské a Štrbské pleso.
NÁUČNÝ chodník korunami stromov dlhý 1234 metrov otvorili v minulých dňoch v Bachledovej doline,
na hrebeni Spišskej Magury.
OD 20. septembra je uzavretý
turistický chodník k Roháčskemu
vodopádu. Dôvodom je bezpečnosť
návštevníkov oravskej časti Tatier počas spracovania lykožrútovej kalamity.
Obojsmerná uzávera bude platiť až do
odvolania.
NA MAPE miest, kde môžu ísť
Popradčania za kultúrou pribudla aj
cukráreň Malý princ vo Výkriku. 27.
septembra od 19. do 20. hod. sa v nej
uskutoční program Písmobranie Mirizmy Kirkov a Róberta Miklu a 29.
septembra v rovnakom čase koncert
skupiny Posledné decembrové dni.
Vstup je voľný. 30. septembra o 17. 30
hod. bude za vstupné inšpiratívna beseda s Martinom Brunckom na tému
Bez výhovoriek je život krajší. Róbert
Mikla spolu s Jánom Martonom budú
aj v tomto školskom roku pokračovať
v projekte Hodina slovenčiny s autormi. Absolvujú ju 27. septembra so
stredoškolákmi v Obchodnej akadémii Poprad, 28. v SOU Matejovce a 29.
v Hotelovej akadémii Kežmarok.
TRIDSIATE výročie svojho založenia si pripomína Galéria umelcov
Spiša v Spišskej Novej Vsi. Spomienková slávnosť sa uskutoční dnes 27.
septembra od 15. hod. O 19. hod. bude
jej súčasťou koncert vokálnej skupiny
Voces Gregorianae Cassovienses.

•

Október je Mesiacom úcty k starším

Október sa označuje ako Mesiac úcty k starším.
Mesto Poprad každoročne pripravuje pri tejto príležitosti programy určené seniorom.
Pre popradských dôchodcov je 3. októbra v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie pripravená možnosť
zvýhodneného vstupného 2 eurá na organový recitál
Pietra van Dijka z Holandska. 5. októbra o 18. hod. sa v
divadelnej sále Domu kultúry v Poprade uskutoční Večer operných árií v podaní Ľubice Vargicovej, Gustáva
Beláčeka a Daniela Buranovského. Vstupné je pre seniorov 4 eurá. Voľný vstup pre popradských dôchodcov je 6.
októbra o 10. hod. do Domu kultúry na divadelné predstavenie Zlaté vajco a takisto 11. októbra na hru Premié-

Krátke správy

lých dňoch došlo.
Meteorológovia zatiaľ predpovedajú teplý október, takže sa dá predpokladať, že dodávka tepla môže byť
v tomto čase s prestávkami. Konateľ
PES Pavol Kubičko vysvetlil: „Musíme ísť podľa údajov o počasí, aby boli
dodávky efektívne. Ak teda priemerná denná teplota stúpne nad 13°C
dva dni po sebe a aj v ďalších dňoch
sa bude očakávať teplé počasie, vykurovanie prerušíme. Opätovný pokles
teplôt bude zase podnetom pre pokračovanie v dodávkach tepla.“ (mar)

•

•
•
•

•
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Cyklocesta na Podlesok
bude komfortnejšia

V pondelok bola v priestoroch pred zasadacími sálami Mestského úradu v Poprade otvorená výstava vesmírnych objektov v rámci Európskej Noci výskumníkov, ktorá sa uskutoční
v piatok 29. septembra v OC Max Poprad. Cieľom výstavy je
podľa jej garanta Vojtecha Rušina (na foto vpravo) priblížiť
návštevníkom najzaujímavejšie vesmírne objekty - od Slnka
po prvé svetlo, ktoré sa objavilo po Veľkom tresku a ukázať,
aký pokrok urobila astronómia pri výskume mnohých vesmírnych telies a vesmíru.
FOTO - Marek Vaščura

Bude ďalší Blší trh

Blší trh a zberateľská burza
starožitností sa opäť uskutočnia na parkovisku pri Bille, a
to v sobotu 30. septembra od
8. do 15. hod. Návštevníci sa
nemusia obávať prebiehajúcich prác kvôli uzavretiu križovatky pri Bille. Prístup na

parkovisko bude od Wolkerovej ulice, ako je príjazdová
cesta na zásobovaciu rampu
Billy. Podujatie organizuje
Klub Veličanov v spolupráci
s mestom Poprad. Záujemcovia získajú viac informácií na
tel. č. 0910 890 303.
(ppp)

Týždeň s mestskou políciou

20. septem•braV STREDU
dopoludnia mestskí

policajti preverili oznam,
ohľadom motorového vozidla zaparkovaného na parkovisku pred NsP v Poprade,
ktoré malo otvorené okno
na zadných dverách a pri vozidle sa nikto nenachádzal.
V evidencii vozidiel bola
zistená držiteľka vozidla,
ktorá bola následne telefonicky upozornená na zistený
nedostatok. Po upozornení
prišla k vozidlu a riadne si
ho uzamkla.
V PIATOK 22. septembra večer bolo na MsP Poprad
telefonicky oznámené, že na
Ul. L. Svobodu v blízkosti prevádzky Sintra leží na
zemi neznámy muž. Službukonajúca hliadka na uvedenom mieste zistila 32-ročného muža z Popradu, ktorý
bol pod vplyvom alkoholu.
Opitý muž spočiatku odmietal akúkoľvek pomoc,
no postupne začal strácať
vedomie. Na miesto bola
privolaná sanitka záchrannej zdravotnej služby, ktorá
muža previezla na ošetrenie

•

do nemocnice.
V TEN istý piatok v noci
občan z Popradu telefonicky oznámil na číslo 159, že
na Ulici mládeže dve osoby
prevrátili 1100 l kontajner a
z miesta utiekli. Na miesto
boli vyslané hliadky MsP
Poprad, ktoré podľa popisu
uvedeného oznamovateľom
zistili v blízkosti ZŠ 16 a 19
ročných podozrivých mladíkov z obce Huncovce. Podozriví sa ku skutku priznali a
prevrátený kontajner dali do
pôvodnej polohy na stanovište kontajnerov.
V SOBOTU 23. septembra v noci bola hliadka
mestskej polície vyslaná
do železničného podchodu
na Ul. Popradskej brigády,
odkiaľ bolo počuť volanie
muža: „Zachráňte ma!“
Hliadka na mieste zistila
28-ročného
Popradčana
pod vplyvom alkoholu, ktorý bol celý zmoknutý. Mobilným telefónom bola privolaná jeho manželka, ktorá
prišla na miesto aj s teplou
dekou a manžela odviezla domov.
(msp)

•

•

Cyklisti pod Tatrami
majú ďalší dôvod na radosť.
Povrch dvojkilometrového
úseku medzi Obaľovačkou
na Kvetnici a Gánovcami
šesť dní vyrovnávali vibračné valce a ďalšia technika.
Staronová cyklocesta, lemujúca železničnú trať, ktorá
spája Poprad s Podleskom v
Slovenskom raji, je tak oveľa
komfortnejšia. „Prvá etapa
rekonštrukčných prác ukázala, že záujem o cyklistiku
v regióne rastie. Náklady, ktoré nakoniec presiahli výšku
11 000 eur, sme v plnej výške
pokryli zo sponzorských príspevkov a vlastných zdrojov.
Ukázalo sa, že aj majitelia pozemkov - lesné spoločenstvá,

mestá a obce, veľmi podporujú myšlienku cyklo-prepájania regiónu,“ uviedol Ondrej
Kavka, predseda združenia
Pre mesto, ktoré je tiež iniciátorom projektu realizácie
cyklochodníka popri rieke
Poprad, ktorý prepojí sídlisko Západ, centrum mesta,
akvapark, zimný štadión,
čerpaciu stanicu, železničnú
zastávku Matejovce, ČOV
Matejovce s katastrom obce
Veľká Lomnica.
Do konca roka chce OZ Pre
mesto nájsť finančné zdroje
a upraviť ďalšie dva kilometre
z celkovo 12 kilometrového
úseku, ktorého kompletná
úprava by mala stáť približne
40 000 eur.
(pvč)

Vrtuľník pomáhal
českému turistovi
Posádka leteckých záchranárov z Popradu letela v nedeľu neskoro popoludní do
Vysokých Tatier, kde ich pomoc potreboval český turista.
Počas túry na Slavkovský
štít sa pošmykol a spôsobil si
poranenie dolnej končatiny
v oblasti členka. Pacientovi
poskytla lekárka primárne
ošetrenie a keďže sa počasie
začalo zhoršovať, museli počkať, kým sa mohol záchranársky vrtuľník pre nich vrátiť
späť. Po zlepšení podmienok
boli obaja z terénu evakuovaní a pacient bol v Starom
Smokovci odovzdaný do
ďalšej starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
(zuh)

V Spišskej Sobote bude nočné čítanie s históriou

Podtatranská knižnica v Poprade organizuje na námet Mikuláša Argalácsa podujatie Neskoré večerné čítanie. Uskutoční sa v
piatok 29. septembra od 19. hod. so začiatkom v penzióne Átrium na Sobotskom námestí v Spišskej Sobote.
Program zahŕňa čítanie z knihy Joža Nižňanského Dobrodružstvá Mórica Beňovského. Na autentickom mieste deja v Sp. Sobote
bude čítať študentka Emma Barilová. Pokračovať bude spisovateľ Anton Marec v Kostole sv. Juraja v Sp. Sobote. Prečíta o Majstrovi
Pavlovi z Levoče a jeho stvárnení Poslednej
večere v Levoči. Zaznie aj porovnanie so

spišskosobotským stvárnením. Peter Petras,
chatár z Rainerovej chaty prečíta v evanjelickom kostole časť z Weberovej Siene slávy
osobností Spiša o Johanovi Georgovi Rainerovi a jeho dare pre tento kostol. Anna Gordiaková bude čítať jednu z Povestí zo Spišskej
Soboty autora M. Argalácsa v priestoroch
Podtatranskej knižnice na Sobotskom námestí, kde program zakončí čítanie Vlada
Benka, principála Divadla Commedia z knihy Móra Jókaiho Levočská biela pani.
Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na
adrese Podtatranskej knižnice osobne, telefonicky alebo e-mailom.		
(ppp)

Vyskúšali si kopať do lopty so zaviazanými očami

Pri príležitosti podujatia
Biela pastelka rozložila svoj
stánok minulý piatok na
Námestí sv. Egídia aj Podtatranská organizácia Únie
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Poprade. Ako v
jedinom slovenskom meste
mali občania možnosť vyskúšať si kopanie ozvučenej
a neozvučenej lopty do bránok so zaviazanými očami.
Mohli sa tiež odfotografovať
s maketou niekoľkonásobného futbalistu roka Marekom
Hamšíkom. Zároveň dobrovoľníci z radov popradských
študentov informovali občanov na uliciach o podujatí
Biela pastelka a ponúkli im
možnosť prispieť do pokladničiek na pomoc nevidiacim a
slabozrakým.
Predseda PO ÚNSS v Poprade Marián Zvalený (na foto
uprostred) poznamenal: „Do

lopty si prišli kopnúť
a vyskúšali si napísať
svoje meno v Brailovom písme aj bývalý
hokejový tréner František Šimonov a viceprimátor Popradu Igor
Wzoš. Deti zo škôl si
takisto mohli vyskúšať
futbalové kopy do lôpt.
Chceli sme takto nielen
poukázať na problémy
nevidiacich a slabozrakých, ale pritiahnuť ľudí
aj k športu, najmä futbalu. Môžem povedať,
že za uplynulý rok popradskí
nevidiaci nemali v doprave
v meste žiadne problémy až
na ten „nešťastný“ cyklistický
chodník cez centrum. Nie je
označený reliéfnou dlažbou a
tak nevidiaci nemôžu vedieť,
kadiaľ vedie.“ Podtatranská
organizácia ÚNSS v Poprade má bezmála 70 členov, ale

ľudí so zrakovým postihnutím je oveľa viac. Často však
ostávajú so svojím problémom uzavretí doma. O to
viac je potrebnejšie pomáhať
im s ich bežnými starosťami
a prispieť do zbierky, vďaka
ktorej budú mať prostriedky
napríklad na nákup rôznych
pomôcok.
(mar)
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Poprad podporuje alternatívne formy mobility V kine sú pripravené novinky

Mesto Poprad sa aj v tomto roku zapojilo
do Európskeho týždňa mobility, aby podporilo toto najväčšie a najrozšírenejšie podujatie podporujúce mobilitu, mestskú dopravu a
zlepšenie zdravia a kvality života občanov. V
snahe spropagovať alternatívne formy dopravy a zvýšiť povedomie o výhodách cestovania
MHD pripravila popradská samospráva minulý piatok 22. septembra bezplatné cestovanie v MHD. Bola to zároveň výzva pre majiteľov áut nechať v tento deň svoje automobily
„oddychovať“ a zvoliť si alternatívu s menším
dopadom na životné prostredie.
Samospráva realizuje pravidelne aj ďalšie
opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a skvalitňujúce podmienky pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility - reflexné
nátery na priechodoch pre chodcov, nasvietenie priechodov, distribúcia reflexných prvkov
deťom a seniorom, prednášky o bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky.
Ďalším z pripravovaných trvalých opatrení
je vybudovanie cyklochodníka od západu na
východ popri rieke Poprad - od napojenia na

jestvujúci cyklochodník pri vodnej kaskáde na
sídlisku Západ až po čističku odpadových vôd
na východnej hranici katastra mesta. Ako prvý
bude vybudovaný úsek od veľkej kruhovej križovatky po Aquacity Poprad.
Mesto Poprad pravidelne organizuje aj podujatia venované podpore alternatívnej dopravy:
Do práce na bicykli 2017 - mesto Poprad
sa od 1. do 31. mája zapojilo do rovnomennej
celoštátnej súťaže. V rámci propagácie alternatívneho spôsobu dopravy samospráva dala
príležitosť jednotlivcom a tímom z mesta zapojiť sa do tohto projektu - spolu 15 súťažných
tímov najazdilo celkovo 8677,72 km.
Popradský pedál 2017 - cyklistické preteky
pre deti a mládež od 5 do 15 rokov organizované každoročne s cieľom propagácie zdravého
životného štýlu a športu.
Témou uplynulého Európskeho týždňa mobility 2017 bola „Čistá, zdieľaná a inteligentná
mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz
kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie
náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.
(mag)

Na pretrase prekopávky aj potkany

V polovici septembra sa v
kancelárii Mestského úradu
v Poprade na Dostojevského ul. 25 uskutočnilo zasadnutie volebného obvodu č.
2 - sídliská Juh a Kvetnica.
Otvoril ho a viedol predseda
VO Peter Brenišin.
Poslanci
prediskutovali
podnety, ktoré boli písomnou
formou vybavené z minulého
zasadania. Poslankyňa Alena
Madzinová uviedla, že jedna
telekomunikačná spoločnosť
buduje sieť na Rastislavovej ul.
po pozemku vlastníkov bytov.
Pracovníci, ktorí robia prekopávky, zanechávajú zeminu
na chodníkoch, priekopy a
celý terén neupravený. Pritom
sú povinní po skončení prekopávacích prác dať terén do

pôvodného stavu. Je potrebné
ich na to upozorniť. Okrem
toho niektoré stromy nemajú
dôsledne zasypané korene, čím
môže dôjsť k ich poškodeniu.
Poslanec Bohumil Košický
doplnil, že mesto dáva súhlas
na prekopanie a musí upozorniť, aby bol terén uvedený do
pôvodného stavu. Poškodenie
stromov treba dať preveriť oddelením životného prostredia
MsÚ. Poukázal tiež na neúnosnú dopravnú situáciu pri Lidli
- výjazde od tohto obchodu i z
druhej strany sídliska. Je toho
názoru, že by pomohla kruhová križovatka. Takisto uviedol, že obyvatelia sa sťažujú na
značku Zákaz parkovania za
Výkrikom, kde je reštaurácia
s vonkajšou terasou. Situáciu

treba preveriť, lebo je predpoklad, že značku tam niekto
umiestnil neoprávnene.
Predseda VO č. 2. P. Brenišin
informoval, že občania poukazujú na vchod do obchodu
First Day na Ul. L. Svobodu,
kde je nebezpečný vysoký
schod a možnosť pádu. Tento
problém bude v najbližšom
období odstránený dobudovaním nižšieho schodu, čím
sa zlepší vchod do predajne a
bezpečnosť občanov.
Poslankyňa A. Madzinová
ešte dodala, že obyvatelia bytoviek na Letnej ul. na Juhu
III. sa sťažujú na premnožené
potkany v blízkosti týchto bytoviek. Je to potrebné riešiť.
Poslanci diskutovali aj k
ďalším témam.
(jwd)

Oslavy výročia Rotary Clubu Poprad

V sobotu 30. septembra
oslávi Rotary Club Poprad
20. výročie znovuzaloženia
Clubu.
Program osláv odštartuje

o 8. hodine túrou na Skalnatú chatu od hotela Poprad.
Večerný program začne v
hoteli Poprad o 18. hodine.
Účastníci sa v ňom zoznámia s históriou i novodobou prácou
Rotary Clubu

Poprad a uskutoční sa aj
aukcia výtvarných diel. Nebude chýbať slávnostná večera a vystúpenie husľového
virtuóza Petra Michalicu.
Oslavy vyvrcholia spoločenským posedením s hudbou člena Rotary Clubu Košice Juraja Vančíka.
(ppp)

Kino Tatran prichádza
s novinkami. Jednou z nich
je najväčšia putovná prehliadka na Slovensku. Nesie názov Projekt 100. Ide o
výber domácej a európskej
kinematografie pod hlavičkou Asociácie slovenských
filmových klubov.
Zapájajú sa doňho takmer
všetky slovenské kiná s filmovým klubom. Druhým rokom sa pripája aj kino Tatran.
V pondelok 25. septembra
vo filmovom klube premietli film OUT s predfilmom
Žltá, ktorý uviedli a po filme
diskutovali režisér György
Kristóf a Ivana Šebestová popradská režisérka krátkeho
filmu Žltá.
Manažérka kina Tatran Ľubomíra Olejárová povedala:
„Diváci spolu uvidia jedenásť
snímok. Očakávať môžu staronovú európsku tvorbu, ako
aj kultové domáce filmy ako
napr. digitalizovaný Obchod
na korze s Jozefom Kronerom.
Projekt 100 prebieha na celom

Slovensku od septembra do
februára. V Poprade ho plánujeme do konca roka, prípadne
tiež do januára, februára.“
Jeden piatok v mesiaci budú
uvádzať filmy v rámci filmového klubu Drsného Harryho, budú to svetové kultovky,
ktoré ľudia poznajú z televízie
(odpremietali už Čarodejnice z Eastwicku, Shining, Big
Lebowski, Batman). V Kine
Tatran ich chcú dostať na svoje plátno, aby si ľudia mohli
vychutnať svoj obľúbený film
mimo obývačky - v atmosfére
kina.
Od 16. do 20. októbra sa diváci môžu tešiť na filmovú sekciu Be2Can, ktorá bude prehliadkou toho najlepšieho zo
svetových festivalov z Cannes,
z Berlinale a z Benátok. Každý
deň od pondelka do piatka sa
budú premietať dva filmy o 17tej a o 19-tej hodine. V stredu
18. októbra príde hosť filmový
kritik Peter Konečný. Prednášať bude na tému - Filmy, ktoré
vám zmenia život.
(kpa)

Minulý štvrtok večer sa diváci kina Tatran v Poprade stretli s
hlavnými protagonistami a tvorcami slovensko-českého filmu
Nina (na foto). Besedy s tvorcami filmov sú v Tatrane časté,
boli aj pred filmom Živá rieka a Out + Žltá minulú nedeľu a
pondelok. FOTO - zdroj Kino Tatran, autor - Robo Kočan

KINO TATRAN
28. a 29. septembra o 19. hod.
HRÁČI SO SMRŤOU
USA, mysteriózny triler, titulky,
MP15
Študenti medicíny zisťujú, či existuje život po smrti. Dostávajú sa
do stavu klinickej smrti, no experimenty si na každom z nich
vyberú svoju daň... Vstupné: 5 €
30. septembra a 1. októbra o 16.
hod. - LEGO® NINJAGO
USA, animovaný / akčný, 97
min., dabing, MP
Ďalšie dobrodružstvo s obľúbenými LEGO® postavičkami!Vstupné: 5 €; 4,50 € deti
30. septembra a 1. októbra o 19.
hod. - ZÁHRADNÍCTVO: DE-

ZERTÉR / Zahradnictví: Dezertér /
CZ / SK / PL dráma, česká verzia, MP12
Druhý z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo
predchádza kultovej snímke Pelíšky. Vstupné: 5 €
2. októbra o 19. hod.
KŘIŽÁČEK- PROJEKT 100
CZ / SK, dráma / historický, 90
min., česká verzia, MP12, FK
Jeník utiekol z domu uchvátený
rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec
rytier (K. Roden) sa vydáva na
cestu, aby ho našiel. Film na motívy básne J. Vrchlického získal
Krištáľový glóbus Karlove Vary
2017. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
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Pripravujú materiály o sakrálnych stavbách mesta
v kultúrno-duchovnom i marketingovom kontexte

Aj v tejto dobe, a možno viac ako kedykoľvek
predtým, treba hľadať dimenzie a piliere rozvoja
spoločnosti a formulovať
stratégie pre regióny a obce
i pre základné bunky spoločnosti - rodiny. Hľadanie
úspešnej stratégie úzko súvisí so zachovaním si vlastnej identity v dynamicky sa
meniacom, viac otvorenom
a prepojenom svete. Pokrok
v podmienkach existujúcej
globalizácie nebude zrejme
možný bez sebaurčenia najmä v duchovnej a kultúrnej
oblasti.
Každé mesto, ktoré chce byť
úspešné, musí hľadať vlastnú
konkurenčnú výhodu, na
ktorej môže stavať svoju budúcnosť. Súčasnosť ukazuje,
že konkurenčné výhody sa
dynamicky menia v čase. Čo

však zostáva, to sú ponúkané hodnoty a originalita
v zmysle pridanej hodnoty
pre mesto, pre jeho obyvateľov i návštevníkov. Podľa
veľkého slovenského filozofa
L. Hanusa sú tieto hodnoty skryté v kresťanstve, do
ktorého siahajú naše korene
„spred prahu histórie“. Ono
nám sprostredkovalo kultúru, ktorou sme sa začlenili do
zväzku vyspelých národov.
„Módnym“ (a spravidla
negatívnym) prvkom súčasnosti je často bezbrehé zavrhovanie „dedičstva otcov“,
ktoré malo oporu už viac
ako tisíc rokov v kresťanských hodnotách. Zhmotneným dokladom týchto
hodnôt je aj množstvo sakrálnych stavieb (a v Poprade
zvlášť), ktoré zaraďujú náš
podtatranský i celý spišský

región medzi „staré“ historické regióny Európy. Kostoly i ďalšie sakrálne stavby
sú aj miestom pokory, prosieb o Božie milosrdenstvo,
miestom vytvárania zdravého spoločenstva. Zároveň
svedčia o tom, že naše obce
a náš národ tvorili a tvoria
už po stáročia pevné kamienky pri budovaní mozaiky modernej európskej
civilizácie.
Odklon od kultúry, založenej na osvedčených kresťanských princípoch spôsobil, že
napr. v priebehu 20. storočia
sa ocitá v našom európskom
priestore v novej pozícii - pozícii nástroja - umenie. Prejavilo sa to v dvoch extrémnych
podobách - snahách o umeleckosť politiky (fašizmus)
a politizáciu umenia (komunizmus). Kultúrny potenciál

Botanická záhrada zatvorila svoje brány

Expozícia tatranskej prírody,
ktorú v Tatranskej Lomnici prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u je
od 18. septembra zatvorená. Príležitosť spoznať vzácne či ohrozené druhy tatranskej kveteny, ako
i dreviny rastúce v Tatrách, ponúkne botanická záhrada opäť až
v máji budúceho roka.
Počas tejto sezóny si návštevu
expozície nenechalo ujsť 12 138
návštevníkov. „Máj a jún využili na
prehliadku botanickej záhrady už
tradične najmä školy, ale dosť bolo aj
dôchodcov. V priebehu letných prázdninových mesiacov spoznávali tatranskú flóru predovšetkým rodiny s
deťmi,“ zhodnotila tohtoročnú návštevnosť vedúca Expozície tatranskej
prírody Štátnych lesov TANAP-u
Janka Černická.
Na ploche 3,20 hektára mohli
v ôsmich vápencových a žulových
alpínach a mokradiach návštevníci
obdivovať vyše tristo druhov bylín a drevín, počnúc rastlinstvom
podhorských lúk cez lesný podrast
až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Vybrané druhy
si dokonca mohli priamo v botanickej záhrade aj kúpiť. Predalo sa
3 002 sadeníc rastlín a 37 sadeníc
stromov. „Rebríček najpredávanejších druhov rovnako ako po minulé
roky vedie horec Clusiov spolu s plesnivcom alpínskym, veľmi žiadaná je
aj silenka bezbyľová, astra horská,
dryádka osemlupienková a mak tat-

ranský,“ vyrátala J. Černická. Väčšina z nich sa vypredala už do konca
júna.
V týchto dňoch sú takmer všetky
rastliny v botanickej záhrade už odkvitnuté, počas mesiacov, keď je expozícia pre verejnosť uzavretá, však
musia jej zamestnanci stihnúť množstvo práce. Najväčší nápor ich čaká
ešte pred príchodom zimy. „Všetky
rastliny v produkčnej záhrade musíme dôkladne oplieť od buriny a črepníky zapustiť do pilinového substrátu,
aby sme zabránili vymrznutiu koreňového systému a udržali vlhkosť. Pozbierané a vysušené semená rastlín je
potrebné vyčistiť a pripraviť na jesenný výsev pre budúcu sezónu. Okrem
toho vypustíme zavlažovací systém a
vyčistíme dná jazierok, šácht a prívodov od nánosov bahna a urobíme
množstvo ďalších prác,“ konkretizovala J. Černická. Ešte predtým, ako
botanickú záhradu začiatkom mája
opäť sprístupnia verejnosti, by chceli
opraviť aj chodník cez rašelinisko,
ktorý si už pýta rekonštrukciu.
Dovtedy môžu turisti, ktorí navštívia Tatranský národný park v jesenných mesiacoch alebo počas zimy
obdivovať vzácnu tatranskú flóru
v Múzeu TANAP-u v Tatranskej
Lomnici, kde v presklených vitrínach a diorámach znázorňujúcich
jednotlivé vegetačné stupne nájdu
približne 150 druhov kvetov vrátane
tých, ktoré sa v botanickej záhrade nedajú dopestovať.
(mpe)

tvorí nielen dedičstvo diel
významných umelcov, ale aj
prejavy ľudovej kultúry. Historické kultúrne a duchovné
objekty sa môžu využívať
tak pre kultúrne a duchovné
potreby obyvateľov regiónu
či mesta, ako aj pre poskytovanie služieb turistom a iným
návštevníkom.
Dôležitým
predpokladom využitia kultúrneho potenciálu mesta je
i vytvorenie vhodných produktov cestovného ruchu.
Sakrálne stavby patria k
pamiatkovo najhodnotnejším objektom mesta, niektoré
(napr. Kostol sv. Egídia alebo
Kostol sv. Juraja v Sp. Sobote)
sú nielen kultúrno-duchovnými, ale aj umelecko-historickými skvostami. Sakrálne stavby mesta sú jasným
svedkom a dôkazom, že toto
mesto a tento región patria

medzi staré historické regióny Európy a ponúkajú možnosť prezentovať túto kultúru
ako jeden z najvýznamnejších prvkov moderného marketingového riadenia mesta.
Systémové chápanie previazanosti marketingu a sakrálnych stavieb znamená prezentovať sakrálne stavby pred
obyvateľmi obce, aby títo vnímali, aké bohatstvo sa v týchto stavbách skrýva a tiež vyvážene prezentovať sakrálne
stavby navonok, ako veľkú
kultúrnu a duchovnú hodnotu. Obyvatelia i návštevníci
mesta sa budú mať možnosť
o tejto problematike viac
dozvedieť aj v publikačných
výstupoch, pripravovaných
v týchto mesiacoch Katedrou
manažmentu v Poprade v Inštitúte Štefana Náhalku Katolíckej univerzity.
(bup)

Od začiatku októbra sa začne
rezervácia lístkov na festival

Druhý októbrový týždeň už štvrťstoročie patrí v Poprade milovníkom hôr a horského filmu. Od stredy do nedele 11. až 15. októbra sa
uskutoční 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Do
predvýberu sa organizátorom prihlásilo 107 filmov. Do festivalovej
súťažnej prehliadky vybrali organizátori pod vedením riaditeľky Márie
Hámorovej päťdesiatdva filmov z
dvadsiatich krajín.
Zastúpenie na festivale bude mať
aj slovenská kinematografia. Do súťažnej časti postúpilo šesť filmov od
piatich autorov. Dva filmy Nesmrteľný les a Život v oblakoch, sú dielom
známeho ochranára Erika Baláža.
Roman Juríček sa predstaví s filmom
Spolupráca generácií, Adam Lisý s filmom Slovensko na šnúrkach a Viliam
Bendík zabojuje o hlavnú cenu s filmom Kroky na hrane. V Poprade nebude chýbať ani Pavol Barabáš, ktorý
sa predstaví s filmom Vábenie výšok.
Festivalová prehliadka sa začne

v stredu 11. októbra už tradične vo
veľkej zasadačke Mestského úradu v
Poprade a potrvá do 15. októbra. Postupne sa k tejto sále pridajú aj kino
Tatran v Poprade a následne aj kiná
v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi.
V Dome kultúry v Poprade sa tohto roku premietať nebude. Vstupné
na blok súťažných filmov bude štyri
eurá, na reprízy dve eurá. Rezervácia
lístkov sa začne 1. októbra. Súčasťou
festivalovej ponuky bude aj výstava
fotografií počas trvania podujatia vo
vestibule Mestského úradu v Poprade.
Mená hostí festivalu zatiaľ nie sú definitívne známe. Jedným z nich však
určite bude najúspešnejší slovenský
himalájista Peter Hámor, ktorý tohto
roku zavŕšil Korunu Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku Dhaulágirí. Za úspešnú
reprezentáciu aj mesta Poprad udelili
popradskí mestskí poslanci Petrovi
Hámorovi Cenu mesta Poprad, ktorej
odovzdanie sa chystá práve počas konania festivalu.		
(mfhf)

Kultúrny program mesta Poprad
Piatok 29. september o 18. hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade
OTVARÁCÍ KONCERT XXXV. POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE
AKORDEÓNOVÁ OSLAVA
20. výročie Fonetico/ akordeónový orchester.
Hudobní hostia - akordeónový orchester Musica Harmonica, spevácky zbor
Červánek zo ZUŠ v Červenom Kostelci (Česko) a Popradský detský zbor pod
vedením B. Richnavskej. Vstup voľný.
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Spoločenská kronika
BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 27. septembra má meniny Cyprián, vo štvrtok 28. septembra
Václav, v piatok 29. septembra Michal, Michaela, v sobotu 30. septembra Jarolím, v nedeľu 1. októbra Arnold, v pondelok 2. októbra
Levoslav a v utorok 3. októbra Stela.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 22. septembra 2017
vo Veľkej s

Ing. Máriou Štefankovou,
55-ročnou

V pondelok 25. septembra 2017
vo Veľkej s

Cyrilom Janovom,
85-ročným

V pondelok 25. septembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Michalkom,
70-ročným

V pondelok 25. septembra 2017
vo Veľkej s

Viktorom Chladoňom,
102-ročným

V utorok 26. septembra 2017
vo Veľkej s

Helenou Bertalanovou,
89-ročnou

V utorok 26. septembra 2017
vo Veľkej s

Františkom Daleckým,
74-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 27. septembra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 28. septembra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Helenou Chlebovcovou,
64-ročnou
Róbertom Stanglom,
80-ročným

Odišiel najstarší Popradčan!
Najstarší občan Popradu a najstarší
člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku,
priamy účastník bojov v 2. svetovej
vojne Viktor Chladoň zomrel 21.
septembra 2017 vo veku 102 rokov. S
prestávkami bojoval vo vojne takmer
sedem rokov - bol na východnom
fronte, neskôr sa stal príslušníkom
1. čs. armády na Slovensku a zapojil
sa do Slovenského národného povstania. Nemci ho zajali
a odvliekli do zajateckého tábora v Hamburgu, odkiaľ sa
vrátil až v júni 1945. Popradčan V. Chladoň bol ocenený
viacerými vyznamenaniami za zásluhy v boji proti fašizmu, vrátane Medaily M. R. Štefánika III. stupňa.
Česť jeho pamiatke!

Program kina CINEMAX Poprad
Od 28. septembra do 4. októbra
LEGO Ninjago 2D - o 13.40
(hrá sa cez víkend), o 15.50
(hrá sa 3. 10.) a o 17.40 hod.
(nehrá sa 3. 10.), LEGO
Ninjago 3D - o 16. hod.,
PREMIÉRA: Hráči so smrťou - o 18.20 hod., Kingsman: Zlatý kruh - o 20.40
hod., NOC VÝSKUMNÍKOV - o 10. hod. (hrá sa
29. 9.), PREDPREMIÉRA:
Esá z pralesa - o 13.10 hod.
(hrá sa cez víkend), Malý
Yeti - o 15.30 hod. (nehrá sa
3. 10.), ARTMAX FILMY:

Nina - o 18.10 hod. (hrá sa 3.
10.), TO - o 20.10 hod., Čiara - o 13.50 hod. (hrá sa cez
víkend), Ktorý je ten pravý?
- o 16.20 (nehrá sa 28. 9.),
PREMIÉRA: Záhradníctvo:
Dezertér - o 16. (hrá sa 28.
9.) a o 18.30 hod. (nehrá sa
28. 9.), PREMIÉRA: Amityville: Prebudenie - o 18.30
(hrá sa 28. 9.) a o 21. hod.
(nehrá sa o 28. 9.) ARTMAX KONCERT: Black Sabbath: The End of The End
- o 20.30 hod. (hrá sa 28. 9.).

Univerzita tretieho veku otvára ďalší rok

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom Poprad v akademickom roku
2017/2018 otvára ďalší
ročník Univerzity tretieho
veku v Poprade. Akademický rok začína 2. októbra 2017. Do oficiálneho
termínu podania prihlášok bolo zaevidovaných
viac ako dvesto záujemcov.
V tomto týždni prebiehajú
zápisy a na podanie prihlášky je stále ešte čas aj po
termíne.
Cieľom Univerzity tretieho veku je na vysokoškolskej
úrovni sprístupniť študujúcim nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín
v priamej nadväznosti na
ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti. Študijné programy sa otvárajú v
súlade s potrebami a záujmami študujúcich. V tomto akademickom roku boli
z tohto dôvodu zaradené
do ponuky aj nové študijné
odbory. „Univerzita ponúka
záujmové vzdelávanie, štúdium je trojročné a štúdium
vždy prebieha iba v rámci
jedného odboru. Výučba prebieha v popoludňajších hodinách, odbor Spoločenský a
diplomatický protokol býva v
sobotu dopoludnia. Študijné

odbory a jazykové kurzy budeme otvárať v závislosti od
počtu zapísaných študentov.
Pokiaľ ide o zverejnenú ponuku záujmových odborov,
už teraz viem, že z pôvodnej
ponuky tento rok nebudeme
otvárať odbory Záhradníctvo
a Udržateľný svetový rozvoj.
Prijímacie skúšky sa nerobia. Základný poplatok za
štúdium je 100 eur na jeden
rok, poberatelia dôchodkov
v prípade dostatočného počtu zapísaných poslucháčov
môžu využiť zľavu 30 eur,“
uviedla Katarína Zimermanová z UMB pracovisko
Poprad a dodala: „Hodnotiť,
ktoré odbory otvoríme alebo kde ešte váhame je dnes
ťažké. Všetko bude jasné po
zápise. Čakáme ešte napríklad na záujemcov o kurz
španielskeho jazyka pre začiatočníkov, aby mohol byť
otvorený. K odborom s najväčším záujmom študentov
patria: Dejiny Slovenska so
zameraním na región Spiš,
Výživa a netradičné formy
medicíny, Psychológia, Právo, veľmi obľúbené sú Turistika a spoznávanie regiónu
Vysokých Tatier a Zdravotný
telocvik. Novým odborom je
odbor Cestovný ruch, verím,
že si nájde veľa priaznivcov,
pretože je spojený s návšteva-

mi zaujímavých miest nielen
v našom meste a jeho okolí.
Z kurzov je najobľúbenejší
kurz anglického jazyka.“
Podmienkou prijatia na
štúdium je vek nad 40 rokov
a stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitou. Študijný program sa otvorí iba pri
dostatočnom počte záujemcov. Uchádzači o štúdium
môžu súbežne študovať aj
2 študijné programy, resp.
môžu so študijným odborom absolvovať niektorý
z kurzov.
Ponuka
študijných
programov UTV v akademickom roku 2017/2018:
Výživa a netradičné formy
medicíny, Kvalita života
seniorov v dnešnej spoločnosti, Starostlivosť o telesné
zdravie - zdravotný telocvik,
Psychológia, Právo, Dejiny
Slovenska (so zameraním
na regionálnu históriu),
Spoločenský a diplomatický protokol, Záhradníctvo,
Turistika a spoznávanie
regiónu Vysokých Tatier,
Cestovný ruch, Udržateľný
svetový rozvoj, Finančná
gramotnosť v 21. storočí,
Kresba a maľba, Informačné a komunikačné technológie, Cudzie jazyky: anglický, nemecký, španielsky,
taliansky.

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 27. septembra - Adus, vo štvrtok 28.
septembra - Adus, v piatok 29. septembra Ekolekáreň - OC Forum, v sobotu 30. septembra - Včela, v nedeľu 1. októbra - Avena,
v pondelok 2. októbra - Styrax a v utorok 3.
októbra - Adus.

Adus: Mnoheľova 2, Ekolekáreň - OC Forum:
Nám. sv. Egídia, Včela: Tatranské nám. 1, Avena:
Banícka 28, Styrax: L. Svobodu. 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
Môžete sa
s odvahou
pustiť do nových aktivít alebo
podnikania. Bude sa vám dariť.

Dbajte
o
svoje zdravie. Telo vás únavou upozorní, že
ho zanedbávate.

Nebuďte
tvrdohlaví a nerozvážni. Iba s rozvahou
a zmierlivosťou dosiahnete, čo
chcete.

Nejaký skutok z minulosti vás bude mrzieť, lebo vám
ho niekto pripomenie.

Budete vo
svojom živle,
lebo nejaká záležitosť sa vyrieši
vo váš prospech.
Máte o niečom svoju
predstavu a napodiv sa vám ju
podarí zrealizovať.

Rozhliadnite sa okolo seba a zistíte, že niekto s vami
chce nadviazať bližší vzťah.
Dostanete
sa do hádky, ktorá vám znepríjemní najbližšie dni. Bude úplne zbytočná.

Zbytočne
sa zaťažujete malichernosťami. Tešte sa zo
života, ktorý bude tento týždeň
príjemný.
Budete sa
zabávať a
stretávať s priateľmi. Nadviažete
aj nové kontakty.
Dajte
si
poradiť od
múdrejších a netrápte sa s nejakým riešením sami.
Bez vetra
sa ani lístok
nepohne. Ukáže sa, že na nejakej
klebete je aj kus pravdy.
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Inzercia

• Predám

tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám Toyotu Corollu
Verso 2,2 D4D, 100 kW, r. v.
1/2007, naj. 218 000 km, 7
miestne, strešný nosič ThuleWing. Inf.: č. t. 0905 836 420,
0908 260 595.
28/17-P
Prenajmeme kancelárske
priestory v Poprade, Teplická
34, bývala AB Stavomontáže.
Jeden mesačný nájom „grátis“.
Inf.: č. t. 0905 563 836, e-mail:
pabamke@gmail.com 58/17-R
Hľadáme
farmaceutickú laborantku na TPP do
výdajne zdravotníckych pomôcok v Poprade. CV prosím posielajte na messis.
mk@gmail.com
70/17-R
JÁN PLAČEK, učiteľ hudby na dôchodku stále hráva
na svadbách, narodeninách
a iných akciách vo dvojici
s harmonikárom. Doprava
vlastná. Inf.: č. t. 0902 519 954,
052/776 76 33.
73/17-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Poprade na sídl. Juh
3, čiastočne zariadený, cena
250 € + energie. Inf.: č. t.
0949 288 487.
74/17-R
Hľadám prácu v Poprade na
4 až 6 hodín dopoludnia v oblasti administratívy, obchodu, prípadne služieb. Inf.: č. t.
0903 607 733.
75/17-R
Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. prijme do trvalého
pracovného pomeru pracovníčku do výroby do prevádzky v Hranovnici. Prax
nie je nutná, zaučíme Vás.
Ponúkame prácu v stabilnej
rozvíjajúcej sa spoločnosti,
výhodné platové podmienky,
dovolenkové odmeny, koncoročné odmeny. Inf.: č. t.
0905 842 170.
76/17-R
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru predavačku/-ča na predaj KNIŽKOVHO HOTDOGu a tradičných
údenín do stánku v ZOC
MAX Poprad. Prax v obchode výhodou. Ponúkame prácu
v stabilnej rozvíjajúcej sa spoločnosti, výhodné platové podmienky, dovolenkové odmeny,
koncoročné odmeny. Inf.: č. t.
0905 842 170.
77/17-R
Prijmeme predavača/ku
do školského bufetu na sídl.
Juh na polovičný úväzok.
Pracovná doba od 8. do 12.
hod. Mzda týždenne. Inf.: č. t.
0908 777 101.
78/17-R

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Kultúrny program na október 2017
VÝSTAVY
Elektráreň TG
Pieseň duše - ruská realistická maľba zo zbierky Galérie
výtvarného umenia v Ostrave
(Peredvižnici
Ajvazovskij,
Repin, Serov, Šiškin,Vinogradov...)
- unikátna rozsiahla výstava skupiny ruských výtvarníkov 19. st.
po prvýkrát na Slovensku.
6. októbra o 17. hod. - vernisáž
výstavy.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
- vynovená stála expozícia diel zo
zbierkového fondu TG predstavuje to najlepšie z tvorby takmer
80 autorov.

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

maľby - UMELCI VEĽKÉHO
FORMÁTU
V spolupráci s Kúpeľmi Nový
Smokovec.
INÉ PODUJATIA
3. októbra - každý utorok od 17.
do 19. hod. Kurz kresby - pod
vedením Mgr.art Lucia Horáková

VILA FLÓRA
STARÝ SMOKOVEC
Jirko ČEPIL - Sny v dreve
- výstava objektov a fotografií
inšpirovaných vzťahom k prírode a krajine podtatranského
regiónu.
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok TG.

Deň PSK
5. októbra
9. - 17. hod. - prehliadka aktuálnych výstav:
Odkryté hodnoty app. - stála expozícia
Robert Vano - Memories, Art
Klub TG.
10. - 12. hod. - workshopy určené žiakom materských, základných a stredných škôl inšpirované aktuálnou výstavou Zátišie
ako dialóg a stálou expozíciou
Odkryté hodnoty app pod vedením galerijného pedagóga.
11. a 15.30 hod. Art klub TG
- premietanie krátkeho archívneho dokumentu Vlaky a rušne
vo Vysokých Tatrách (STV - Noc
v archíve).
Vstup do galérie je bezplatný.

9. - 16. október - SYMPÓZIUM

9.-30. októbra - INTEGRÁCIA

ART KLUB Tatranskej galérie
Robert VANO - MEMORIES
- výstava farebných fotografií
jedného z najvýznamnejších fotografov, žijúceho v Prahe.

UMENÍM 2017
- umelecko-edukatívny projekt určený pre ľudí zo sociálne
znevýhodneného
prostredia,
zdravotne
znevýhodnených,
ale taktiež pre širokú verejnosť
(workshopy a tvorivé dielne
zamerané na rôzne umelecké
techniky - šperk, maľba, kresba,
umelecké kováčstvo, plstenie,
batika - pod vedením odborných
lektorov.
9. októbra o 16. hod. - Divadelné predstavenie Malý princ v
podaní Divadla z pasáže v Banskej Bystrici
9. októbra o 8. hod. a 12. októbra o 14. hod. - Abstraktná
maľba - workshop s Michalom
Fricom.
10. októbra od 10. do 15. hod.
- Kovové variácie - kováčske
práce a výroba šperkov z kovu-workshop s Petrom Gurníkom.
10. a 17. októbra o 17. hod. Kurz kreslenia s Luciou Horákovou.
13. októbra o 10. hod. a o 15.
hod. - Vosková a textilná batika
- workshop s Evou Končekovou.
18. októbra o 11. hod. a o
16. hod. - Maľba portrétu workshop s Kamilom Kozubom.

Podtatranské múzeum Poprad
LEGOVANIE v MÚZEU - Výstava „LEGOVANIE
v MÚZEU“ prezentuje svetové i domáce architektonické dominanty a je určená širokej verejnosti.

Expozície múzea: Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

5. október 2017 - 14. hod.
Pri príležitosti Dňa PSK predstavíme víťazné
modely projektu Micro-panoráma Poprad.
Návštevníci si ich môžu pozrieť v priestoroch
Podtatranského múzea v Poprade - pobočka
Spišská Sobota do 31. októbra 2017.
Pozývame vás do expozícií Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 33, Poprad.
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 10. h - 18. h
sobota - nedeľa:
13. h - 18. h

Výstava: Gánovce - nálezisko neandertálskeho
človeka - v priestoroch Obecného úradu v Gánovciach v čase úradných hodín. Výstava je predĺžená do 10. októbra 2017.
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského
72/4, Poprad je z dôvodu rekonštrukcie expozičných priestorov ZATVORENÉ !
Kontakt:
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského
72/4, 058 01 Poprad, www.muzeumpp.sk,
email: sekretariat@muzeumpp.sk, 052/772 19 24

Podtatranská knižnica Poprad
Od 2. do 30. októbra v centre
PK na Podtatranskej ul. č. 1 - v
spolupráci s Krajským múzeom v Prešove
ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA
VO FOTOGRAFIÁCH JÁNA
LAZORÍKA

- bezplatný zápis do knižnice,
- obnova členstva na ďalší rok,
- odpustenie poplatkov za upomínanie, neskoré predĺženie a
prekročenie výpožičnej lehoty,
- prezentácia pre školy - Vitajte v
Prešovskom kraji!

5. október
DEŇ PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Vo všetkých oddeleniach a pobočkách knižnice a pre všetky
vekové kategórie:

Od 5. októbra do 10. novembra v odd. umenia Spiš. Sobota
JESENNÁ VÝSTAVA
Výstava absolventov ZUŠ zo
Štefánikovej ul.

11. a 12. október
S KNIHOU MA BAVÍ SVET 3. ročník - v PK, odd. pre deti
na Podtatranskej ul. č. 1, v odd.
umenia Sp. Sobota, v pobočke
Juh 1 a 3.
Dvojdňové stretnutie spisovateľov a ilustrátorov pre deti.
Besedy, tvorivé dielne, burza
detských kníh, výtvarná súťaž,
vernisáž, seminár pre učiteľov a
knihovníkov. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

20. októbra o 10. hod. a o 15.
hod. - Plstenie a šperkárska
technika Tiffany - workshop s
Emíliou Rudincovou.
25. októbra o 15. hod. - Prednáška z arteterapie Jaroslava
- Anna Šicková - Fabrici: L‚art
pour la santé - Umenie pre
zdravie a workshop s hlinou:
Hľadanie tvarov a vzťahov.
26. októbra o 17. hod. - Večer
pre všetkých program spojený
s benefičnou aukciou (výstava
prác z workshopov, koncert a
módna show).
30. októbra o 18. hod. - Divadelné predstavenie Krása a hnus
v podaní nezávislého umeleckého zoskupenia Med a prach.
Tvorcovia autorského projektu
(performeri, hudobníci, výtvarníci) predstavia proces odhaľovania jednotlivých vrstiev reflektovaného krásna pod vedením
Andreja Kalinku.
Podľa záujmu
11., 16. a 19. októbra - Tvorivé
dielne pre MŠ, ZŠ, ŠŠ a SŠ pod
vedením galerijného pedagóga.
TVORIVÉ DIELNE
- tematické výtvarné workshopy
k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii.
Viac na www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

GALÉRIA
SCHERFELOV
DOM

Od 13. októbra
FRAGMENTÁRIUM
Výstava výtvarných prác
Gabriely Rothovej.
Vernisáž bude 13. októbra o 17.
hod., kurátorka výstavy, ktorá potrvá do 30. novembra, je
Gabriela Béresová.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do
15. hod., streda od 8. do 12. a
od 13. do 16.30 hod., piatok od
8. do 13. hod.

Podtatranské
osvetové stredisko
Od 5. do 31. októbra 2017 v
priestoroch POS v Sp. Sobote
RÓMSKA PALETA
- celoslovenská výstava výtvarných prác rómskych žiakov.
14. a 15. október v Margecanoch
VENIEC KRÁSY
VEKMI UVITÝ
- festival dedinskej kultúry.
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Futbalisti zvládli súboj s Interom

V sobotu sa v NTC
odohral zápas 9.
kola II. ligy medzi
FK Poprad a slávnym Interom Bratislava. Odpor žltočiernych zlomil až
v 88. minúte hrajúci asistent
trénera Stanislav Šesták.
„V našej kabíne bolo opäť
veselo. Šťastie sa priklonilo
v závere na našu stranu. Úroveň zápasu bola vysoká. Treba
povedať, že lepšie mužstvo ešte

u nás nehralo,“ skonštatoval
strelec jediného gólu zápasu
a asistent trénera FK Poprad
Stanislav Šesták (na foto).
Popradčania už dnes nastúpia v Petržalke na zápas
4. kola Slovenského pohára
a potom ich čaká séria troch
zápasov na súperových ihriskách. Doma sa opäť predstavia až 21. októbra v zápase so Skalicou.
Výsledok: 9. kolo II. ligy

v sobotu 23. septembra FK
Poprad - FK Inter Bratislava 1:0 (0:0), gól Popradu:
88. Stanislav Šesták.
Program: 5. kolo SP v stredu 27. septembra o 16. hod.
FC Petržalka – FK Poprad,
10. kolo II. ligy v nedeľu 1. októbra o 15.30 hod. Slavoj Trebišov - FK Poprad.
(ppv)

Tabuľka II. ligy
	Z	

V	R	 P

S

1. Lokomotíva KE

9

7

1

1

17:5

22

B

2. Skalica

9

6

1

2

13:8

19

3. Sereď

9

6

0

3

26:13 18

4. Žilina B

9

6

0

3

24:13 18

5. FK Poprad

9

5

2

2

17:6

17

6. L. Mikuláš

9

4

3

2

19:8

15

7. Bardejov

9

4

2

3

12:13 14

8. Zvolen

9

4

2

3

14:17 14

9. Pohronie

9

3

3

3

16:10 12

10. Inter BA

9

4

0

5

16:14 12

1. Sp. N. Ves

9

3

2

4

12:16 11

11. Trebišov

9

3

0

6

6:15

9

12. N. Mesto n. V.

9

3

0

6

6:21

9

13. Šamorín

9

2

1

6

11:15

7

14. Komárno

9

1

2

6

15:36

5

15. Podbrezová B

9

1

1

7

9:23

4

Steeple kros ovládol Poliak Wydra

V nedeľu sa v atletickom
areáli ZŠ Jarná a v okolí sídliska Juh 3 konal 7. ročník
bežeckých pretekov pre všetky
vekové kategórie Steeple kros.
Po prvýkrát sa konali tieto
preteky na počesť bývalej zverenkyne AK Steeple Poprad
Bianky Šeligovej, premiérovo
bol zaradený do podujatia aj
beh zdravia pre neregistrovaných amatérskych bežcov.
„Pre nás sú tieto preteky záverom sezóny, po letných prázdninách začíname s tréningami
a o dva týždne prejdeme na
zimnú prípravu. Som rád, že
na tieto preteky chodia bežci

z celého Slovenska, ale aj Poľska. Steeple kros je zaradený aj
do východoslovenskej mládežníckej ligy a tiež do bežeckej
ligy v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol organizátor pretekov Jozef
Dubašák z AK Steeple Poprad.

Krátko zo športu

POPRADSKÉ líšky v sobotu 23.
•septembra
zvíťazili v Spišskej Novej

Vsi 7:0 v rámci 4. kola skupinovej fázy
ženskej hokejovej extraligy. V nedeľu
1. októbra odohrajú o 10.45 hod. zápas
5. kola v Košiciach s Ice Dream Košice.
KADETKY BAM Poprad odštartovali sezónu úspešne. V hlavnom meste
si v sobotu 23. septembra poradili s BK
Petržalka 104:34 a v nedeľu porazili aj
BK Slovan Bratislava 87:40. Staršie žiačky pocestujú v sobotu 30. septembra
do Košíc, kde sa o 13.30 hod. stretnú
s Young Angels, odveta je na programe
v nedeľu 1. októbra v telocvični ZŠ Komenského o 10.30 hod. Do súťažného
kolotoča už zasiahne aj ženské družstvo
BAM Poprad. V sobotu 30. septembra

•

Náročnú trať v okolí popradského sídliska zvládol v hlavnej kategórii mužov do 39 rokov najrýchlejšie Pavol Orolin
z BK Poprad. Celkovým víťazom sa však stal nestarnúci
Poliak Jan Wydra.
(ppv)

cestujú zverenkyne Milana Černického
do Ružomberka, kde je zápas prvého
kola extraligy na programe o 17. hodine.
FUTBALISTKY FK Poprad v rámci 4. kola II. ligy sk. C zvíťazili v sobotu
doma nad Liptovským Mikulášom 3:0
a naďalej sídlia na prvom mieste tabuľky bez straty jediného bodu. V sobotu
30. septembra privítajú v rámci 5. kola
súťaže o 15. hodine Lokomotívu Košice.
POPRADSKÁ futbalová rezerva
pôsobiaca v 4. lige Sever v nedeľu zdolala doma Ľubotice presvedčivo 5:0.
Hetrikom sa zaskvel Daniel Dubec.
Popradčania sú v tabuľke tretí a v rámci 11. kola sa predstavia v nedeľu 1. októbra v Zámutove.
V NEDEĽU 24. septembra zvíťazili
futbalisti ŠK Zemedar Poprad - Stráže
v Batizovciach 4:2 v rámci 8. kola 6.

•

•
•

Kamzíci zdolali nováčika z Detvy

Úspešný víkend
majú za sebou
hokejisti HK Poprad. V piatok si
zo Zvolena odniesli dva body za víťazstvo
po predĺžení a v nedeľu na
svojom ľade zdolali nováčika z Detvy 4:1, pričom
dva góly strelili súperovi vo
vlastnom oslabení.
„Boli sme efektívni a dali sme
dva góly v oslabení. Nešli nám
však presilovky. Na tom musíme viac pracovať. V závere sme
hru kontrolovali. Naša hra nie
je ideálna, ale získali sme tri
body a to je dôležité,“ hodnotil
výhru nad Detvou tréner HK
Poprad Marcel Ozimák. „Som
rád, že som gólom pomohol
mužstvu. Asi sme sa stali špecialitami na oslabenia. Tie trénujeme, ale hlavne preto, aby
sme v nich nedostali gól. Toto
sme nemali vôbec nacvičené.
Je však pravdou, že hru 3 na
3 v predĺženiach špeciálne
trénujeme,“ dodal na margo
gólov v oslabení obranca HK
Poprad Peter König, ktorý
práve v početnej nevýhode
otvoril strelecký účet kamzíkov v 13. minúte.
Výsledky: 5. kolo v piatok

OMV ligy. V nedeľu 1. októbra privítajú o 15. hodine Spišský Štvrtok.
V PONDELOK 25. septembra
nechýbal na kontrolnom zraze v Senci
v širšej nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie do 15 rokov ako náhradník ani brankár FK Poprad U15
Filip Regitko.
NA NÁMESTÍ v Spišskej Sobote sa
v sobotu 30. septembra od 10. hodiny
uskutočnia preteky 1. kola Slovenského pohára v cyklokrose pre deti a mládež a zároveň Svetový pohár druhej
kategórie UCI v kategóriách Elite,
Ženy a Juniori. Účasť prisľúbila kompletná Poľská reprezentácia, najlepší
jazdci z Maďarska, či Rakúska, širšia
špička českých reprezentantov a celá
slovenská elita. Odhaduje sa účasť približne 200 pretekárov vo všetkých ka-

•
•

22. septembra HKM Zvolen
- HK Poprad 2:3pp (0:1, 2:0,
0:1), góly Popradu: 20. Miloslav Jáchym (M. Vandas, R.
Heizer), 48. Dávid Bondra (J.
Abdul, J. McDowell), 62. Patrik Svitana (S. Mlynarovič), 6.
kolo v nedeľu 24. septembra
HK Poprad - HC 07 ORIN
Detva 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), góly
Popradu: 13. Peter König,
38. Dávid Bondra (P. Lichanec), 44. Matúš Paločko (J.
McDowell, P. Lichanec), 46.
Patrik Svitana (P. König).
Program: 7. kolo v piatok 29. septembra o 17. hod.
MHK 32 L. Mikuláš - HK
Poprad, 8. kolo v nedeľu 1.
októbra o 16. hod. HK Nitra
- HK Poprad.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Ligy
	Z	

V

Vp Pp P

Skóre B

1. Trenčín

6

5

1

0

0

20:6

2. B. Bystrica

7

4

0

3

0

24:17 15

17

3. HK Poprad 7

3

2

0

2

21:15 13

4. Nitra

6

3

1

0

2

21:21 11

5. Košice

6

3

0

1

2

16:13 10

6. L. Mikuláš

6

2

1

0

3

14:13

8

7. Žilina

7

2

0

1

4

24:25

7

8. N. Zámky

7

1

2

0

4

16:19

7

9. Zvolen

6

2

0

1

3

14:22

7

10. Detva

6

0

0

1

5

10:23

1

11. SR 20

4

2

0

0

2

14:20

6

tegóriách. V prestávkovom programe
vystúpi skupina Drišľak.
V UTOROK 3. októbra sa od 8.30
hod. v okolí Cirkevnej spojenej školy
Poprad uskutoční okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl. Na krajské kolo, ktoré sa
uskutoční 12. októbra v Starej Ľubovni, postupuje víťazné družstvo a víťazný jednotlivec, ak nie je členom víťazného družstva.
VO ŠTVRTOK 28. septembra sa
od 9.30 hod. vo Svite uskutoční Jesenný beh Svitom, na ktorom sa zúčastnia
žiaci základných škôl v štyroch kategóriách.
V SOBOTU 30. septembra sa od
8.30 hod. v Kežmarku uskutoční 1.
ročník šachového turnaja Memoriál
Ladislava Gurčíka.		
(ppv)

•

•

•
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Čisté hory už tento víkend

Iskra na domácom turnaji tretia

Basketbalový Svit oslavuje 70 rokov športu číslo jeden v tomto podtatranskom mestečku. V súčasnosti
vrcholí aj príprava Iskry na nový extraligový ročník. V oslavnom duchu
sa preto niesol aj 5. ročník Baťovho
pohára, ktorý mal preveriť pripravenosť zverencov Michala Madzina.
„Boli by sme veľmi radi, keby sme aj
výsledkami mohli oslavovať toto pekné
výročie. Základné ciele sú zaplniť halu
a hrať pre divákov. Vyzerá to tak, že liga
bude mimoriadne vyrovnaná a bude
veľmi atraktívna. Basketbalu vo Svite
by som zaželal zlepšenie podmienok a
mojim osobným želaním je hrať v novej hale, pretože tá naša súčasná má už
toho veľa za sebou,“ uviedol prezident
BK Iskra Svit Ján Drobný. „Trochu sme
smutní, že sme prípravu neodohrali

v plnej sile. Verím, že sa dáme všetci do
začiatku sezóny zdravotne do poriadku. Pozície lídrov brali na seba všetci
hráči, ktorí boli na ihrisku,“ dodal na
margo pripravenosti tímu tréner BK
Iskra Svit Michal Madzin.
Šiesty tím uplynulej sezóny pozval
na 5. ročník Baťovho pohára kvalitné
tímy. V prvý deň turnaja prehral vo
štvrtok 21. septembra s českým BK
FIO Banka Jindřichův Hradec 75:86
(na foto). V piatok nestačila Iskra
na aktuálneho slovenského majstra
z Interu Bratislava, s ktorým prehrala 57:84. V posledný deň turnaja si
v sobotu zverenci Michala Madzina
zabezpečili tretie miesto po víťazstve
nad Spišskou Novou Vsou 91:69.
Baťov pohár putuje do rúk českého zástupcu.		
(mav)

Vyše tisícpäťsto štartujúcich z tridsiatich štátov si to rozdalo tretí septembrový víkend na jubilejnom dvadsiatom ročníku Budapest Open v karate. Karate Klub Shihan Poprad u našich južných susedov neostal skrátka.
V kategórií kata kadetiek si suverénne počínala Vanesa Jankurová (na foto
v strede), ktorá nedala súperkám šancu a zvíťazila. V športovom zápase kumite starších žiačok do 34 kg si Veronika Jalowiczorová a Ema Zacharová
vybojovali bronzové medaile.
FOTO - archív Shihan Poprad

V poslednú septembrovú sobotu čaká Tatry veľké upratovanie.
V rámci 39. ročníka akcie Čisté hory
vyčistia dobrovoľníci tatranské doliny od odpadkov, ktoré v nich ostali
po letnej turistickej sezóne.
Zapojiť sa do akcie môže ktokoľvek,
stačí si vyzdvihnúť vrecia na odpad
a rukavice na niektorom z jedenástich
nástupných miest od Oravíc až po
Červený Kláštor. Ich zoznam je uverejnený na webovej stránke Štátnych
lesov TANAP-u, ktoré sú organizátorom akcie. Zatiaľ čo v centrálnej
a oravskej časti Tatier budú dobro-

voľníkov medzi 8. až 12. hodinou
očakávať zamestnanci jednotlivých
ochranných obvodov Štátnych lesov
TANAP-u, na Liptove záujemcov „vyzbroja“ vrecami strážcovia prírody
zo Správy TANAP-u. Na území Pieninského národného parku sa o nich
rovnako ako po minulé roky postarajú zamestnanci ochranného obvodu
Červený Kláštor spolu s členmi stráže
prírody zo Správy PIENAP-u. Pomocnú ruku už tradične podajú aj členovia Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny (SZOPK),Základná
organizácia Vysoké Tatry.
(ppp)

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

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.
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V piatok bude Noc výskumníkov

V Obchodnom centre Max v Poprade sa
v piatok 29. septembra od 9.30 do 20.30
hod. uskutoční Európska noc výskumníkov,
tohto roku pod mottom Made by Science
- Vytvorené vedou. Podujatie, ktoré bude
okrem Popradu prebiehať aj v Bratislave, B.
Bystrici, Žiline, Košiciach a sprievodných
lokalitách Medzeve a Leviciach, organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a
vývojové aktivity, EurActiv, SAV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a
odborným garantom je spoločnosť Neulogy.
Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR
Andrej Kiska, podpredseda Prešovského

samosprávneho kraja Štefan Bieľak a prvý
viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 15.
hod., ale už predpoludním budú v kine Cinemax prebiehať prednášky - o 10. hod. v podaní Pavla Nejedlíka z Ústavu vied o Zemi SAV
Bratislava na tému klimatické zmeny - čo na
to príroda - čo na to človek, o 11. hod. bude
prednášať Branislav Peťko z Parazitologického ústavu SAV Košice Čo by sme mali vedieť o kliešťoch alebo Rozprávka o upírovi a
o 12. hod. Zdenka Hertelyová z UPJŠ Košice
Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné
kyseliny vo farmaceutických doplnkoch, rastlinných olejoch a v krvnom sére ľudí.
Priamo v mieste výstavných stánkov o 16.
hod. bude prednášať I. Wzoš o Smart City
Poprad, o 16.30 hod. Mária Kožárová z IMS,
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
o trendoch na slovenskom trhu práce, o 17.
hod. Miriam Feretová a Samuel Štefánik z
Gymnázia sv. Mikuláša Prešov o prírodných
éterických olejoch v prevencii proti kliešťom,
o 17.15 hod. Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica o Naj vo
vesmíre a o 17.45 hod. Ladislav Holko z ÚH
SAV, pobočky L. Mikuláš o kolobehu vody v
horách.
Vstup na podujatie je voľný. Návštevníci sa
môžu v jednotlivých stánkoch oboznámiť aj
s ďalšími zaujímavosťami, napr. čo je vietor a
prečo ho nevidíme, vesmír známy i neznámy,
ako vzniká spektrum, ekonómia hrou, hory a
voda a ďalšie.		
(ppm)

Vo štvrtok ráno prekvapila
vodičov náhla udalosť. Jeden
z dvoch spojených vysokých
topoľov v blízkosti rieky a
rušnej cesty na Štefánikovej
ulici s krížením s Levočskou
ul. sa odlomil. Vo vnútri bolo
vidieť, že ide o chorý strom
so spráchnivenou dutinou.
K odlomeniu však prispel aj
vietor a vytrvalý dážď. Koruna kmeňa dopadla sčasti aj
na cestu a priechod pre peších, našťastie nezasiahla žiadne
z prechádzajúcich áut ani chodcov. Na miesto ihneď prišli
hasiči, polícia aj zástupcovia mestského úradu. Zakrátko bol
spadnutý strom odstránený a doprava bez obmedzení. Topole v tejto lokalite sú veľmi staré. Podľa ohlasov na facebookovej stránke mesta pochádzajú ešte z 50-tych rokov minulého storočia. Nečudo, že niektoré sú už v zlom zdravotnom
stave. Nedávno sa mesto postaralo o ich zdravotný rez, ale
ani ten nemusel odhaliť vnútorný stav niektorých stromov,
ktoré môžu byť zhnité.
FOTO - Marta Marová

Ľudia povedali nie nízkym mzdám

V Poprade ľudia minulý týždeň vo
štvrtok protestovali za vyššie mzdy.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa
uchýlili do útrob zimného štadióna,
z pôvodného plánovaného pochodu
smerom do centra mesta tak nakoniec nič nebolo.
Napriek tomu sa protestu zúčastnilo množstvo pracujúcich ľudí z celého
východného Slovenska, ale akciu prišli podporiť aj odborári zo stredného
a západného Slovenska. Podľa organizátorov, niektorých od účasti odradili
ich zamestnávatelia, ktorí im chceli
za účasť na protestoch škrtať mzdy,
niektorým nariadili prácu nadčas.
Na samotnom proteste sa vynímali transparenty
s nápismi „Sme
ľudia a nie stroje“, „Dosť nízkym mzdám“,
či „Nízke mzdy
vyľudňujú regióny“. Nechýbali
hlučné nástroje ako rapkáče,
megafóny,
či
klaksóny.
Cieľom podujatia bolo moti-

vovať ľudí, aby sa nebáli kolektívne
vyjednávať a žiadali si lepšie podmienky pre život. „Ľudia by mali
v práci zarobiť toľko, aby uživili svoje
rodiny. Nedá sa pracovať len preto,
aby sme nejakú prácu mali,“ vyhlásil člen predsedníctva OZ KOVO
Jozef Belica, ktorý tvrdí, že až pol
milióna zamestnancov zarába menej ako 449 eur v čistom. „Mzda je
najlepšia sociálna odmena, lepšiu
ešte nevymysleli,“ zdôraznil predseda OZ KOVO Emil Machyna, ktorý dodal, že paralelne v daný deň
prebiehali protestné akcie aj v iných
regiónoch a v tejto aktivite chcú odborári pokračovať.		
(ppv)

