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Vedci dokazovali, že veda nie je nudná

Pod mottom Made by Science Vytvorené vedou sa Poprad minulý
piatok už po štvrtýkrát pridal k Európskej noci výskumníkov.
V dvanástich stánkoch prezentovali svoje výskumy a vedecké projekty
renomované inštitúcie z podtatranského regiónu. Stovky návštevníkov,
najmä detí zo škôl, ale aj dospelých,
zaujímali predvádzané pokusy, merania i súťaže s vedeckým podtónom.
Mohli sa dozvedieť kuriozity o vesmíre, o vláknach, polyméroch, meraniach kozmického žiarenia, vetre,
vyskúšať si kreatívnu školu pipetovania, zoznámiť sa s kolobehom vody,
načerpať nové vedomosti o kliešťoch
a ochrane pred nimi, programovať
štvorosový robot a iné.
Koordinátor podujatia Vojtech
Rušin vyzdvihol, že náš región má
bohatú tradíciu vo vedeckom výskume, jednak v astronómii, chemických vláknach, jednak tu máme detašované pracoviská vysokých škôl a

pod. Povedal: „Noc výskumníkov v
Poprade nebola len o tom, aby sa prezentovali vedecko-výskumné pracoviská a organizácie, ale účelom bolo
tiež podnietiť deti pre výber budúceho
povolania na poli vedy. Veď všetko,
čo je okolo nás, sú poznatky vedy. Ak
Slovensko nechce byť len montážnou
dielňou na výrobu áut, treba, aby
mladí študovali, tvorili, vymýšľali...“
Na podujatie i tentoraz vyberali
atraktívne a aktuálne témy, a preto
nečudo, že návštevníkov zaujalo, či
budú pod Tatrami rásť palmy alebo
úspešná mladá dvojica gymnazistov
Miriam Feretová a Samuel Štefánik
z Prešova, ktorí žnú svetové úspechy so svojou prácou o prírodných
éterických olejoch v prevencii proti
kliešťom. Oni sami boli najprv zvedavcami na predchádzajúcich Nociach výskumníkov, a teraz sú už
nádejnými vedátormi.
Viceprimátor Popradu Igor Wzoš,
ktorý mal záštitu nad podujatím za

mesto Poprad, dúfa, že i vďaka tomuto popradskému festivalu vedy,
sa nájdu ďalší mladí ľudia, ktorí sa
nechajú inšpirovať a vydajú sa na

náročnú dráhu vedcov. Dodal: „Slováci aj Popradčania sú mimoriadne
talentovaní a šikovní.“

(Pokračovanie na str. 12)

Ani čas neodvial stopy minulosti

Viete, ako sa začal príbeh lásky
Zuzany Hönschovej a Mórica Beňovského? Čím je jedinečná Posledná večera na oltári v Kostole
svätého Juraja alebo, aký obraz
zdobí evanjelický kostol v Spišskej
Sobote? O tom, ale i ďalších zaujímavostiach z dávnych dôb sa mohli
dozvedieť účastníci Neskorého večera s históriou minulý piatok v
tejto mestskej časti.
Uskutočnil sa pod záštitou Podtatranskej knižnice v Poprade na základe
nápadu miestneho obyvateľa, známeho novinára aj spisovateľa Mikuláša
Argalácsa. Riaditeľka knižnice Anna
Balejová vysvetlila: „Práve v tomto
čase prebiehajú Európske dni kultúrneho dedičstva a my sme chceli týmto
podujatím trochu priblížiť históriu

nášho mesta. Rozhodli sme sa pre netradičné čítanie, a to na autentických
miestach minulých udalostí.“ Ako prvá
prečítala v priestoroch dnešného pen-

ziónu Átrium, niekdajšieho domu,
kde žila Z. Hönschová, študentka
Emma Barilová úryvok z knihy od
Nižňanského Dobrodružstvá Mórica
Beňovského. Poznamenala: „Najťažšie bolo vybrať úryvky, lebo som chcela
dobre vykresliť vzťah dvoch mladých
ľudí, lebo sa naozaj ľúbili. Je mi blízka
história Popradu a okolia a keďže tu žijem, chcela som vedieť viac o tom, ako
to tu bolo v minulosti.“ Martin Sýkora čítal o Majstrovi Pavlovi z Levoče
a jeho stvárnení Poslednej večere na
oltári sobotského rímskokatolíckeho
kostola. Toto spišskosobotské dielo
sa líši od všetkých ostatných trojrozmerných stvárnení tým, že všetkým
postavám sediacim okolo stola je
vidieť do tváre. Ako dodal M. Argalács, v slovenských podmienkach nie

je takéto spodobenie známe. Čítanie
v tomto kostole bolo tiež poctou 500.
výročiu oltára Majstra Pavla v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Oltár v Kostole
sv. Juraja je takisto dielom tohto neobyčajného umelca.
(Pokračovanie na str. 3)
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Modernizáciou dosiahla popradská
PRVÉ zasadanie okrskových vo•lebných
železničná stanica európsku úroveň
komisií pre voľby do orgáStručne

nov samosprávnych krajov v meste
Poprad v roku 2017 sa uskutoční v
pondelok 9. októbra o 15. hod. vo
veľkej zasadačke MsÚ. Do 10. októbra bude do každej domácnosti
doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb.
BEZPLATNÁ mediačná poradňa pre Popradčanov bude otvorená
vo štvrtok 5. októbra od 14. do 16.
hod. v miestnosti na prízemí Mestského úradu v Poprade.
DO 6. októbra budú veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie umiestnené na obvyklých
miestach vo Veľkej a na Kvetnici, od
6. do 13. októbra budú na sídliskách
Juh I a II a v Spišskej Sobote.
SLÁVNOSTNÉ služby Božie
pri príležitosti 500. výročia reformácie sa uskutočnia 8. októbra o
10.15 hod. v evanjelickom kostole
a.v. v Novom Smokovci. Cirkevný
zbor ECAV Vysoké Tatry si zároveň
pripomenie 130. výročia kostola v
Novom Smokovci a 10. výročie dokončenia Zborového domu „Eben-Ézer“.
PRE VEĽKÝ záujem bude divadelné predstavenie Klamstvo uvedené v Poprade dvakrát. Pridané
bolo druhé predstavenie, a to v nedeľu 29. októbra o 19. hod. v Dome
kultúry v Poprade. Prvé bude v sobotu 28. októbra o 19. hod. V tejto
divadelnej komédii účinkujú E. Vášáryová, M. Kňažko, G. Škrabáková
a P. Šimun.
ŽELEZNICE SR vykonávajú od
2. do 6. októbra 2017 v čase od 8.
do 14. hod. na trati TEŽ v úseku
Vyšné Hágy - Štrbské Pleso plánovanú údržbu trakčného vedenia a
zároveň výluku využijú na opravné
a udržiavacie práce. Počas výluky je
vlaková doprava v tomto úseku zrušená a tatranské električky nahradia
autobusy.
POŽIAR strechy na budove bývalých kúpeľov v Štôle vypukol vo
štvrtok 28. septembra. Nič mimoriadne sa tam nestalo. Trojposchodová budova bola prázdna, určená
na asanáciu, pri požiari sa nikto nezranil. Príčina požiaru zatiaľ nie je
známa.
V UTOROK 10. októbra sa môžu
podnikatelia zapojiť do Dňa súkromného podnikania zaujímavou
ponukou pre zákazníkov. Viac informácií na www.denpodnikania.sk
POPULÁRNA slovenská kapela
Desmod bude koncertovať v Grand
hoteli Kempinski na Štrbskom Plese
v sobotu 14. októbra.
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Uprostred minulého
týždňa bola ukončená rekonštrukcia železničnej
stanice Poprad - prestupná hala Tatranských elektrických železníc. Celý
projekt
modernizácie
popradskej železničnej
stanice sa tým dostal do
finále a prinesie zvýšenie
kultúry cestovania a európsku úroveň stanice.
„Tretia etapa modernizácie a obnovy popradskej
stanice sa začala v januári
2016. Išlo o komplexnú rekonštrukciu reštauračných priestorov,
prestupovej haly a nástupiska TEŽ výmenu opotrebovaného opláštenia,
obnovu vonkajšieho a vnútorného
podhľadu, osvetlenia a podláh, očistenie a obnovu strešnej krytiny, obnovu náterov oceľovej konštrukcie a
zvodov dažďovej vody. Pribudli nové
vchodové dvere a asfalt na nástupiš-

tiach TEŽ. Rekonštrukcia sa dotkla aj
rozvodov plynu, rekonštrukcie kotolne, pribudol nový kamerový systém,
požiarna signalizácia aj rozhlas, nové
dlažby, omietky, zateplenie a fasáda,“
informovala Ivana Popluhárová zo
Železníc SR. K problému, že veľa
obyvateľov mestských častí Veľká a
Spišská Sobota využíva električkový

nadjazd ako peší priechod, hoci je to zakázané,
podotkla:
„Prestupová
hala TEŽ nebola plánovaná ako prístupová cesta, t.j. chodník pre peších
obyvateľov častí mesta
Veľká a Spišská Sobota a
je to označené zákazom
prechodu. Pre obyvateľov týchto častí mesta na
prechod cez trať slúži tzv.
velický most na žilinskom
zhlaví a podchod pre peších zo Spišskej Soboty na
košickom zhlaví.“
Tretia etapa rekonštrukcie popradskej železničnej stanice stála takmer
3 milióny 675 tisíc eur a realizovala ju
firma TEXO Partner Bratislava. Prvé
dve etapy rekonštrukcie a modernizácie boli realizované v rokoch 20062010. V prvej bolo investovaných
takmer 29 miliónov eur a v druhej viac
ako 5 miliónov eur.		
(ppm)

Po Čistých horách Čisté vody Opäť zastupiteľstvo

Počas uplynulej soboty sa na
podujatí Čisté hory od Oravy
až po Červený Kláštor zapojilo 1 344 ľudí a spolu vyzbierali
723,4 kg odpadu. Vo vreciach
končili najmä obaly od potravín, plastové a sklenené fľaše,
našli sa však aj pneumatiky a
železný šrot - najmä v Pieninách, kde sa vyzbieralo 450 kg
odpadu.
Po tatranských dolinách čaká
veľké upratovanie aj štyri tatranské plesá. V piatok 6. októbra sa

uskutoční 24. ročník akcie Čisté
vody, ktorej organizátorom sú
Štátne lesy TANAPu. Potápači sa
ponoria pod hladinu Štrbského,
Popradského, Velického a Nového
Štrbského plesa. Za takmer štvrťstoročie vytiahli dobrovoľníci z
tatranských plies 5 704 kg odpadkov, celkovo urobili viac ako 1 500
ponorov. Čisté vody sú sprievodným podujatím Medzinárodného
festivalu potápačských filmov,
ktorý štartuje už tento štvrtok na
Podbanskom.
(mpe)

Mestské zastupiteľstvo v Poprade opäť zasadne v stredu 4. októbra o 9. hod. v zasadačke mestského úradu. Po rokovaniach poslaneckých klubov v pondelok minulý týždeň je
stiahnutý z rokovania celý bod hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta, stiahnutá je
aj informatívna správa o činnosti komisie na
prípravu podmienok obchodnej verejnej súťaže a schválenie zonácie územia objektov bývalých kasární na Ul. 29. augusta a príslušných
pozemkov. Primátorom meste je stiahnutý
návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov nadobudnutých formou darovania.
Presný program je na www.poprad.sk. (ppm)

V Poprade sa skončili tohtoročné veľkoplošné opravy ciest
Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade
zavŕšila tohtoročné veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov. Nové
asfaltové koberce dostalo v
roku 2017 spolu 11 200 m2
chodníkov a 2 150 m2 mestských ciest.
Veľkoplošné opravy realizovala od augusta spoločnosť STRABAG, ktorá bola
úspešná vo verejnom obstarávaní. Cena diela predstavuje sumu 178 tisíc eur. „V snahe
zabezpečiť čo najrýchlejší a zároveň plynulý priebeh asfaltovania
sme už v júni začali s odstraňovaním starých, poškodených najmä
liatych asfaltov, ktoré boli následne nahradené novými povrchmi,“

uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian.
Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK Poprad
na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením
mesta. „Opravované úseky boli na
sídliskách JUH a Západ, v Mate-

jovciach, v centre Popradu, v
Spišskej Sobote či vo Veľkej.
Ďalšie kilometre opravených
povrchov nadväzujú na minuloročný rekordný rozsah
veľkoplošných opráv mestských komunikácií a chodníkov, keď sa podarilo opraviť
viac ako 16 tisíc m2 chodníkov a ďalších 407 m ciest,“
uviedol primátor Popradu
Jozef Švagerko. Okrem veľkoplošných opráv vykonáva
SMK ďalšiu bežnú údržbu
komunikácií - aktuálne prebieha
oprava schodov na Šoltésovej ulici
na sídlisku Juh III, opravu absolvovali aj schody pri evanjelickom
kostole v centre Popradu, prebieha
tiež obnova vodorovného dopravného značenia.		
(mag)
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Krátke správy

SPOLOČNOSŤ Tatry mountain
•resorts
zverejnila hlavné ukazovate-

Ani čas neodvial stopy minulosti

(Dokončenie zo str. 1)

Unikátnou pamiatkou sa však
môže popýšiť aj evanjelický kostol
na Sobotskom námestí. Nad oltárom
visí obraz Krista na Hore Olivovej.
„Daroval ho Johan Georg Rainer ako
hlboko veriaci evanjelik v roku 1852.
Nevie sa presne, aká bola jeho cena,
ale vraj trojciferná. Autorom je Jozef

Czauczik,“ prezradil M. Argalács a
zložil poklonu tejto osobnosti Popradu - hoteliérovi, ktorý sa zaslúžil o
rozvoj cestovného ruchu v Tatrách,
ale bol aj filantrop - celý svoj majetok odkázal viacerým spolkom a
školám na sociálne a vedecké účely.
Čítanie zavŕšil principál Divadla
Commedia Vlado Benko úryvkom
z knihy Móra Jókaiho Levočská biela pani, ktorý sa viaže k Popradu a
čitateľka Anna Gordiaková prečítala
jednu z Povestí zo Spišskej Soboty
autora M. Argalácsa, prečo je sobotská veža šikmá.
Nočné čítanie a prechádzka historickou Spišskou Sobotou preniesli
účastníkov do minulosti, ktorej stopy neodvial ani čas.
(mar)

le letnej sezóny od júna do začiatku
septembra 2017 v strediskách TMR.
Podľa nich sa celkové tržby za letnú
sezónu medziročne zlepšili o 13,7
perc., v zábavných parkoch sa počet
návštevníkov zvýšil o 11,1 perc. a
tržby v tomto segmente o 18,1 perc.
Tržby hotelov medziročne stúpli o
21,1, reštauračných zariadení 17,4 a
v športových službách a obchodoch
o 23,7 perc. 95 perc. návštevníkov
horských stredísk TMR počas leta
pochádzalo zo Slovenska, Česka a
Poľska.
OBCHODNÁ sieť Tesco od sep•tembra
spustila ďalší program na

podporu malých slovenských producentov potravín. Projekt, v ktorom majú v predajniach svoj špeciálny priestor a podmienky, vznikol v
spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Najviac takýchto produktov je v pečive a v mliečnych výrobkoch.
PODĽA bleskového prieskumu
•Eurobarometra
od 15. júna 2017,

odkedy sú roamingové poplatky v
EÚ zrušené, 3-6-násobne narástol
prenos dát v porovnaní s letom 2016.

V Poprade bude
dopravno-sociologický prieskum

Mesto Poprad v súčasnosti pripravuje
dopravno-sociologický
prieskum, ktorý bude v popradských domácnostiach realizovaný
od 9. 10. do 6. 11. 2017. Prieskum
bude prebiehať formou vyplňovania anonymného dotazníka prostredníctvom vyškolených anketárov, ktorí jednotlivé domácnosti v
meste navštívia. Tento prieskum
bude základom pre prípravu a realizáciu opatrení v oblasti dopravy
a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť
dopravnú situáciu v Poprade a
prispejú k zvýšeniu kvality života
v meste.
„Hlavným cieľom tohto prieskumu
je zlepšenie a zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy v meste a

odstránenie pretrvávajúcich problémov. Keďže tento zámer je možné
dosiahnuť iba na základe presných a
pravdivých informácií od veľkej vzorky obyvateľov mesta, chceme z tohto
dôvodu požiadať obyvateľov o súčinnosť a pravdivé vyplnenie dotazníka
za jednotlivých členov domácností,“
informoval Ľubomír Hán z odd. dopravy MsÚ v Poprade.
Výsledky prieskumu poskytnú samospráve údaje o dopravnom správaní obyvateľov, ktoré budú použité
pre spracovanie plánu dopravnej
obslužnosti. Využijú sa prioritne
pri návrhu opatrení v rámci MHD
v meste Poprad, ako aj pri tvorbe
ďalších strategických dokumentov mesta.		
(mag)

Spomienky na spartakiády

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva na
stretnutie cvičiteľov, cvičencov a organizátorov československých
spartakiád z okresu Poprad. Dodnes nezabudli na zážitky a príhody, ktoré ich spájajú so spartakiádnymi cvičeniami v minulých desaťročiach.
Stretnutie sa uskutoční v piatok 6. októbra od 14. hod. v divadelnej sále
Kultúrneho domu v Spišskej Sobote. V programe budú spomínať na československé spartakiády a spoločne sa zabavia. Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie na e-maili: gordiak40@centrum.sk. (ppp)
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Tretina návštevníkov boli Slováci, dve tretiny cudzinci

K Svetovému dňu cestovného ruchu minulú stredu
sa pridal aj Poprad. Návštevníci mohli využiť vyhliadkovú cestu Objav Poprad z
autobusu a Mestská informačná kancelária (MIK)
usporiadala
prehliadku
pamätihodností v centre
mesta a v Spišskej Sobote.
Túto možnosť využilo veľa
turistov. Na Námestí sv. Egídia ich zaujal rovnomenný
kostol.
Príjemná štvorica českých
hostí zo Šumavy a z Prahy
obdivovala starobylý chrám
uprostred námestia a zamýšľala sa nad menom Egídius.

Neskôr vysvitlo, že podľa
nich v Čechách je to sv. Jiljí.
Povedali: „Veľmi nás zaujal
tento kostol a legenda. Celkovo na prvý dojem je Poprad
krásne mesto, sú tu krásne
hory. Tešíme sa, že pôjdeme
na bicykloch do Lopušnej
doliny, na výlety do Tatier a
večer sa v meste chystáme do
cukrárne.“ Turistov potešila
možnosť bezplatnej návštevy
pamiatok pri príležitosti Svetového dňa CR.
Riaditeľka MIK v Poprade Lucia Pitoňáková nám
poskytla štatistické údaje o
uplynulej letnej sezóne. Pracovníci MIK obslúžili počas

tohtoročného júla a augusta
spolu 10 533 klientov, čo je
približne o 500 návštevníkov menej oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Riaditeľka
okomentovala:
„Mierny pokles návštevníkov
využívajúcich naše služby pripisujem hlavne teplému a slnečnému počasiu, ktoré tohto
roku prialo turistike a pobytu
pri vode. Takže hostia vtedy
nevyhľadávali voľnočasové
aktivity v meste, ktoré sú pre
nich alternatívou vtedy, keď je
horšie počasie.“ Konštatovala,
že približne tretinu turistov
počas leta tvorili Slováci, dve
tretiny cudzinci, pričom tradične vedú Česi, Poliaci
a nemecky hovoriaci
návštevníci. Izraelskú
klientelu, vzhľadom na
letecké spojenie Popradu s Tel Avivom, nepovažuje už za žiadnu
výnimku.
Prichádza
jej veľa, no prekvapivý bol nárast turistov
z Beneluxu, hlavne z
Holandska a Belgicka.
„Z nich mnohí navštívili našu krajinu vôbec
po prvýkrát a boli veľmi
nadšení. V MIK sme
privítali aj exotických

návštevníkov, napr. z
Francúzskej Guyany,
Mexika, Argentíny,
Islandu, Surinamu,
Madagaskaru
či
Konga,“ podotkla
riaditeľka. MIK potešil i značný nárast
záujmu o sprievodcovské služby a takisto
markantné
zvýšenie
predaja
poštových známok.
Do módy sa začali
vracať tiež pohľadnice. Turisti, ale aj domáci obyvatelia ocenili i novinky tejto sezóny - bedeker
mesta Poprad, zľavové kupóny POPRADské VISITky, turistickú mapu Kvetnice či digitálny displej so špeciálnou
aplikáciou, ktorý je umiestnený v zákazníckom centre
na železničnej stanici. V nej
sa osvedčil InfoPoint MIK, v
ktorom sa za júl-august „premlelo“ takmer 3400 turistov.
Kým tu sa najviac zaujímali
o cestovné poriadky a hľadali všeobecné informácie,
v druhom InfoPointe MIK
v Spišskej Sobote vyhľadávalo vyše 600 zaznamenaných
hostí počas júla a augusta
najmä propagačné materi-

ály, no takisto i všeobecné
informácie. Na tomto mieste
zaregistrovali značný pokles.
Za dôvod MIK považuje, že
návštevníci nezvyknú vystupovať z turistického vláčika a
dávajú prednosť neprerušenej okružnej jazde.
Celkovo však hodnotí riaditeľka MIK letnú sezónu
ako priaznivú. Kým v lete
mali otváracie hodiny predĺžené, od začiatku októbra
už prešli na mimosezónny režim. Záujemcovia o
návštevu mesta alebo iné
informácie majú možnosť
využiť nielen osobné a telefonické kontakty, ale i mailové spojenie.
(mar)

Pripomenuli si Európsky deň jazykov

Informačné centrum Europe
Direct Poprad aj tento rok zorganizovalo jazykovú súťaž pri
príležitosti Európskeho dňa jazykov, tentokrát v utorok 26. septembra v priestoroch ZŠ s MŠ na
Jarnej ulici v Poprade.
Po prezentácii činnosti informačného centra a význame jazykovej gramotnosti v Európe
sa žiaci prvého i druhého stupňa
pustili do jazykových testov, ktorých výsledkom bola vyplnená tajnička. Tí najrýchlejší a najpresnejší
získali vecné ceny. Tento rok sa na poduEurópsky deň jazykov si pripomínajú aj
jatí vystriedalo približne 200 detí (na foto). ďalšie popradské školy. V ZŠ s MŠ Dostojevského pripravili deti pod vedením
učiteľov cudzích jazykov a slovenského jazyka pre svojich spolužiakov
rôzne aktivity zamerané na viaceré
európske jazyky. Žiaci sa zoznámili
aj so starými formami jazyka a písma, napríklad so starou angličtinou,
pozreli si scénky v anglickom jazyku
a v cudzích jazykoch si zaspievali aj
pesničky. Pedagógovia nezabudli ani
na slovenský jazyk a pripomenuli
si tvorcu spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra.
(ppv, pak)

V piatok 29. septembra sa na Velickom námestí konalo Spomienkové stretnutie obetiam 2. svetovej vojny, ktoré zorganizovala rada Klubu Veličanov pri pamätníku na Velickom námestí
na pravé poludnie. Stretnutia sa okrem členov Klubu Veličanov
zúčastnil tiež primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, ako aj deti
zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej či klienti zariadenia pre
seniorov na Scherfelovej ulici.
FOTO - Marek Vaščura

Ruská realistická maľba

Medzinárodný výstavný projekt Pieseň duše - ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave
zavíta aj do Popradu. Vernisáž sa uskutoční v piatok 6. októbra
o 17. hod. v Tatranskej galérii v Poprade. Súčasťou vernisáže
bude o 16. hod. prednáška k tvorbe ruských maliarov 19. storočia. Prednášať bude Svetlana Volková, vedúca výskumná
pracovníčka múzea Abramcevo pri Moskve.
(ppp)
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Začala sa Popradská hudobná jeseň
V Dome kultúry bol v piatok 29. septembra 2017 otvárací koncert XXXV. Popradskej
hudobnej jesene - Akordeónová oslava. Jedným z účinkujúcich bol Akordeónový
orchester Fonetico pri ZUŠ
na Štefánikovej ulici. V tomto roku oslavuje jubileum
- 20. výročie svojho založenia. Okrem jubilujúceho orchestra sa predstavili aj jeho
hudobní hostia - český akordeónový orchester Musica
Harmonica, český spevácky
zbor Červánek z Červeného
Kostelca a Popradský detský
zbor pod vedením Blanky
Richnavskej.
Dirigent orchestra Fonetico Marián Šabľa povedal:
„Sú rôzne obdobia kvalít hudobných telies, záleží od žiakov, ktorí v ňom práve hrajú.
Boli v ňom aj rekordmani,
ktorí hrali 9 rokov. Práve
vtedy zaznamenal orchester
najväčšie súťažné úspechy
(na medzinárodnej súťaži 2.
miesto a na celoslovenskej 1.
miesto).“ Každé teleso trochu
brzdí generačná výmena, keď

začínajú malí akordeonisti, je
potrebné sa im viac venovať.
Prvé tri roky sú základom
úspechu, osobného i kolektívneho. Náročné je vnímať
nielen svoju hru, ale aj suseda
a celý orchester.
Hosťujúci
akordeónový
súbor Musica Harmonica
v súčasnom zložení existuje od roku 1999. Veľkú časť
ich repertoáru tvoria známe
melódie. Dirigent orchestra
Jaroslav Kubeček uviedol:
„Kto vie, o čom je reč - učí,
alebo má deti v ZUŠ-ke, rozumie koľko hodín, týždňov
driny tomu treba venovať.
Keď sa dobre hrá, a keď sa to
obecenstvu páči, to je skutočná odmena.“
V bežnom orchestri sú
prvé husle, v akordeónovom
orchestri je prvý, druhý, tretí
a štvrtý akordeón, dva keyboardy, môže byť i tuba a kontrabas.
Ďalším koncertom bol
včerajší organový recitál holandského umelca Pietra van
Dijka v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. (kpa)

Na svete je nová kniha básní Vlada Vaľka

V Artklube Tatranskej galérie bol minulý piatok večer krst novej zbierky básní
Lávky. Autor Vlado Vaľko
urobil pri príležitosti svojej
šestdesiatky výber svojich
básní, ale aj noviniek.
Bola to aj príležitosť zahrnúť do novej knihy osobnejšie kúsky, ktoré by sa už do
žiadnej knižky nedostali. Na
najbližších desať rokov má
V. Vaľko v pláne každý rok
vydať ďalšiu knihu. Nebude
to vždy len poézia. Má už
pripravený príbeh z Tatier
o deťoch, ktoré strácajú cit
k prírode a nevážia si ju, nasledovať bude veršovaný atlas
húb. Vvznikol, keď bol na hubách, ale neboli, tak si ich vymyslel vo veršoch a v ďalšej
knihe to budú veselé príbehy
z autorovho života.
Šesťdesiat básní usporiadaných do 4 kapitol pod

názvom Lávky hovorí aj
o tom, že z našich dedín sa už
lávky strácajú, aj keď mali veľký význam v susedských vzťahoch. Ich drevené - prírodné
čaro sa vytráca. Predtým udržiavali vzťahy. Viedli nás k susedom, do krčiem, k našim
láskam a kamkoľvek...
Ten, kto si knihu prečíta,
pochopí, že je na niektorých
miestach osobnejšia. Niekde
sú odkazy pre jednotlivcov,

pre skupiny, ale aj pre ľudstvo.
Autor na krste knihy Lávky
odrecitoval niekoľko svojich
básní, pridala sa i talentovaná popradská študentka Linda Gallová, program spevom
obohatila Monika Piekielnická a Vincent Jaš. Knihu
pokrstil akademický maliar
Marián Čižmárik a Vincent
Jaš „prírodou“ - listami, hlinou a modrou oblohou (farbou z tuby).
(kpa)

Záchranári
v Tatrách

Leteckí záchranári z Popradu boli
v sobotu popoludní privolaní do
Vysokých Tatier k úrazu poľského
turistu, ktorý si pri Chate pod Rysmi
zranil dolnú končatinu a v túre už nedokázal pokračovať samostatne.
Po pristátí záchranárskeho vrtuľníka na pracovnej pristávacej ploche si
lekár prevzal do svojej starostlivosti
zraneného 42-ročného pacienta. Na
mieste mu poskytol primárne ošetrenie a následne bol letecky prevezený
do nemocnice v Poprade.
(zuh)

Časopis Strapček obhájil prvenstvo

Minulý týždeň v stredu
sa na pôde Podtatranskej knižnice v Poprade
konal tretí ročník súťaže
školských časopisov základných škôl z Prešovského a Košického kraja
pod názvom Podtatranský školák.
„Uplynulo desať rokov, odkedy Podtatranská knižnica
vyhlásila prvý ročník súťaže
školských časopisov pre stredné a základné školy. Keďže
stredoškolské časopisy dosahovali väčšie úspechy, tak sme sa
rozhodli základné školy odčleniť a urobiť pre ne samostatnú
súťaž. Tento rok sa do súťaže
prihlásilo 24 školských časopisov,“ uviedla riaditeľka Podtatranskej knižnice v Popra-

de Anna Balejová. „Teší nás,
že stále majú žiaci záujem
tvoriť a písať. Veľa fotia a to
je plus. Chválim tiež priestor
pre vlastnú tvorbu žiakov.
Mínusom je, že deti nešetria
našu prírodu a na stranách
majú veľmi veľa bieleho miesta,“ rozdávala rady členka
poroty a novinárka Adriána
Hudecová. „Povzbudzujem
deti k tomu, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor aj k veciam

kritickým. Radím im, aby
boli kreatívni a je super, ak
na titulkách majú vlastné
ilustrácie,“ dodala študentka Laura Špaková,
ktorá sedela v porote ako
šéfredaktorka stredoškolského časopisu Stretnutia
z kežmarského gymnázia.
Prvenstvo obhájil po roku
časopis Strapček zo ZŠ Nová
Ľubovňa. „Minulý rok sme
dosiahli veľký úspech, ale povedali sme si, že nezaspíme
na vavrínoch a stále sa chceme zlepšovať. Každý v redakčnej rade podal pomocnú ruku a to všetko prispelo
k tomu, že sme opäť vyhrali.
Zapisujeme si každú poznámku z vyjadrenia poroty,
pretože každá rada pomáha

aj nášmu časopisu,“ prezradila členka redakčnej rady
časopisu Strapček Alexandra Chamilová. Na druhom
mieste sa umiestnil časopis
Ámosáčik zo ZŠ Komenského v Bardejove, tretí skončil
časopis Ratolesť zo ZŠ sv.
Cyrila a Metoda v Košiciach.

Porota v tomto roku udelila aj tri mimoriadne ceny.
Objavom roka sa stal časopis K2 zo ZŠ Krosnianska v Košiciach, skokanom
roka je časopis Krivý Jany
zo ZŠ s MŠ Krivany a titulka roka zdobí časopis Ratolesť z Košíc.
(mav)
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Týždeň s mestskou políciou

27. septem•braV saSTREDU
na úradovňu MsP

Poprad dostavil občan, ktorý
odovzdal nájdený mobilný
telefón. Nájdenú vec prijal
pracovník stálej služby, ktorému sa následne podarilo
spojiť s majiteľkou tohto telefónu a tento bol majiteľke z
Levíc odovzdaný.
V TEN istý deň popoludní požiadala o pomoc
mestskú políciu 40-ročná
žena z Popradu, ktorá tvrdila, že na Ulici L. Svobodu
pri garážach bývalej Telekomunikačnej budovy, našla
uzamknutý bicykel, ktorý jej
bol odcudzený neznámou
osobou asi pred 3 mesiacmi.
Hliadka MsP Poprad zistila, že bicykel si na mieste
uzamkol 16-ročný mladík z
Popradu. Hliadke tvrdil, že
vlastníkom tohto bicykla je
on už 4 roky, kedy si ho kúpil vo Veľkej Británii. Verziu
chlapca potvrdili aj zdokladovali jeho rodičia. Oznamovateľka nakoniec uznala,
že to nie je bicykel, ktorý jej

•

bol odcudzený a všetko sa
vysvetlilo.
V PIATOK 29. septembra podvečer hliadky MsP
Poprad spoločne s hliadkami PZ zasahovali vo vestibule železničnej stanice, kde
dochádzalo k vzájomnému
fyzickému napádaniu viacerých osôb. Situácia spoločnými silami zúčastnených
policajných zložiek bola
upokojená. 56-ročný poškodený muž z obce Valkovňa
sa rozhodol, že oznámenie
na troch podozrivých mužov z obcí Spišské Bystré a
Huncovce podávať nebude.
V TEN istý deň večer prijala mestská polícia oznam
ohľadom muža idúceho po
krajnici cesty od nemocnice smerom na Hozelec a
oblečeného iba v župane.
Hliadkou zistený muž, ktorý
pôsobil zmätene, bol nakoniec za asistencie manželky
prevezený do Nemocnice
Poprad, odkiaľ bol sanitkou
transportovaný do nemocnice v Levoči.
(msp)

•

•

Volebná kampaň
v novinách Poprad

Občania SR pristúpia 4. novembra 2017 k volebných schránkam
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Aj prostredníctvom NOVÍN POPRAD môžu kandidáti na predsedu kraja a poslancov osloviť svojich voličov a poskytnúť im potrebné informácie o svojom volebnom programe, cieľoch a zámeroch.
Redakcia novín Poprad ponúka počas volebnej kampane pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov tieto ceny inzercie:
1 celá strana (rozmer v. 27,5 cm x š. 20,5 cm)

210 €

½ strany (rozmer v. 27,5 x š. 10,,5 cm, rozmer v. 14 cm x š.
20,5 cm
120 €
¼ strany (rozmer v. 14 cm x š. 10,5 cm)

60 €

ostatné rozmery

0,50 €/1 cm2

Uvedené ceny sú bez DPH. Pri platbe v hotovosti zľava 5%.
Možnosť objednať plnofarebnú inzerciu za príplatok 30%.
Kontakt: 052/788 64 72 alebo písomne na adresu: Noviny POPRAD, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, e-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk .
Noviny Poprad vychádzajú raz do týždňa - v stredu. Predávajú sa v meste Poprad a okolí.
Deň vydania novín 27. 9. 2017
- uzávierka v pondelok 25. 9. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 4. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 2. 10. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 11. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 9. 10. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 18. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 16. 10. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 25. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 23. 10. 2017 do 10. hod.

Mesto Poprad pripravilo kastračný
program pre túlavé mačky na sídliskách

Mesto Poprad pripravilo
kastračný program pre túlavé mačky na sídliskách.
Dôvodom je ich premnoženie spôsobené vhodnými
podmienkami, vrátane prikrmovania zo strany niektorých obyvateľov. Snahy
zakázať kŕmenie prostredníctvom VZN sa ukázali
ako neúčinné a nevymáhateľné. Premnožené mačky
predstavujú možné zdravotné riziko aj pre obyvateľov, keďže dokážu prenášať ochorenia prenosné na
človeka. Preto samospráva
pripravila reguláciu populácie túlavých mačiek prostredníctvom kastračného
programu.
„V spolupráci s veterinármi
pripravujeme opatrenia na
zabránenie premnoženiu tzv.
ferálnych alebo pouličných
mačiek, ktorých domovom a
prirodzeným prostredím je
ulica. Takéto mačky by sa ne-

mali vyháňať z prirodzených
skrýš pri obydliach, keďže tam
majú svoje miesto a zbavujú
okolie škodcov. Na základe
odporúčania
Regionálnej
veterinárnej a potravinovej
správy Poprad preto mesto
zabezpečí odchyt, kastráciu a
návrat mačiek do pôvodného
prostredia,” uviedla Iveta Borňáková z MsÚ v Poprade.
„Kastrovaná mačka nemigruje v prostredí za účelom
vyhľadávania partnera a rozmnožovania, čím sa znižuje
riziko súbojov medzi mačkami a následných vážnych zranení, ktoré môžu končiť ťažkými infekciami až úhynom,
takisto sa znižuje aj počet stretov mačiek s autami na ceste,
ktoré často končia smrteľne.
Kastráciou tak získavame
mačku ktorá nie je schopná
rozmnožovania. Kastrovaná
mačka pevne chráni svoje teritórium a hlavne zdroje potravy, čím vytláča ostatné mačky

zo svojho okolia. Rozumne vedenou kastračnou kampaňou
sa teda kontroluje populácia
mačiek v priestore a znižuje
sa množstvo potenciálnych
prenášačov
parazitárnych
a infekčných ochorení, z čoho
majú zase len úžitok obyvatelia,“ uviedol MVDr. Pavol
Duroň.
Cieľom kastračného programu je znížiť počty mačiek
v Poprade, najmä však na sídliskách a v blízkosti detských
ihrísk, školských zariadení pre
deti a mládež a zdravotníckych zariadení.
Akcia bude vykonávaná
výlučne za asistencie mestskej polície, ktorá zabezpečí v danej lokalite odchyt
mačiek, ich odvoz na kastráciu a vypustenie späť do
priestoru, v ktorom boli
odchytené. Každá mačka
po kastrácii bude označená
výstrihom v tvare V na pravom uchu.
(mag)

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §
5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,
Komenského ulica 587/15, Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov, • absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • bezúhonnosť,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komunikačné
a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť • práca s PC.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového konania• štruktúrovaný profesijný životopis• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných
predpokladov • potvrdenie o pedagogickej činnosti• písomné referencie z predchádzajúcej
praxe • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace• písomný návrh koncepcie rozvoja
školy• preukázanie zdravotnej spôsobilosti• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok: 26. októbra 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke
alebo na pečiatke podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní
PP-91
najmenej 7 dní pred jeho konaním.						
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Priebeh skutočnej lásky nikdy nie je hladký.“

William Shakespeare

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 4. októbra má meniny František, zajtra 5. októbra Viera,
v piatok 6. októbra Natália, v sobotu 7. októbra Eliška, v nedeľu
8. októbra Brigita, v pondelok 9. septembra Dionýz a v utorok 10.
októbra Slavomíra.

MANŽELSTVO UZAVRELI

8. septembra 2017 - Jana Pomorská a Roman Radaj, 9. septembra
2017 - Denisa Janíková a Marián Vároš, Lenka Jamnická a Ondrej
Tanyasi, 15. septembra 2017 - Andrea Korenková a Zdenko Majzel, Mgr. Martina Kováčová a Ing. Marek Mitz, 16. septembra 2017
- Martina Mikolajčiková a Peter Mudrák, Martina Fořtová a Juraj
Beráts, Nikola Svitanová a Dávid Bardy, Viera Svitaneková a Dezider Vencel, Ing. Barbora Kačániová a Tomáš Nahalka, Ing. Erika
Chovancová a PhDr. Michal Šmotek.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 28. septembra 2017
vo Veľkej s

Jozefom Mihalkom,
69-ročným

V piatok 29. septembra 2017
vo Veľkej s

Jánom Mencákom,
53-ročným

V piatok 29. septembra 2017
vo Veľkej s

Júliou Babjakovou,
81-ročnou

V pondelok 2. októbra 2017
vo Veľkej s

Jánom Bielákom,
76-ročným

V utorok 3. októbra 2017
vo Veľkej s

Evou Vdovjakovou,
79-ročnou

V utorok 3. októbra 2017
vo Veľkej s

Alžbetou Bukovinskou,
90-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 4. októbra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Dušanom Frisíkom,
61-ročným

V stredu 4. októbra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Igorom Hajkom,
58-ročným

V stredu 4. októbra 2017
o 14.30 hod. v Spišskej Sobote s

MUDr. Hanou Uhrínovou,
91-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 5. októbra do 11. októbra

LEGO Ninjago 2D - o 13. (hrá
sa cez víkend) a o 15.10 hod.,
PREMIÉRA: Esá z pralesa - o
13.20 (hrá sa cez víkend), o 15.
(hrá sa 10. 10.) a o 15.40 hod.
(nehrá sa 10.10.), PREMIÉRA: Hora medzi nami - o 18.
(nehrá sa 10. 10.) a o 21. hod.
(hrá sa 10. 10.), PREMIÉRA: Blade Runner 2049 3D
- o 20.30 hod., PREMIÉRA:

Blade Runner 2049 2D - o
17.30 hod., BABSKÁ JAZDA:
Alibi na mieru - o 18. hod.
(hrá sa 10. 10.), DETSKÉ
KINO: Malý Yeti - o 13.10
hod. (hrá sa cez víkend), Hráči so smrťou - o 20.50 hod.,
TO - o 18.10 hod., Kingsman: Zlatý kruh - o 15.20
hod., Amityville: Prebudenie
- o 21. hod. (nehrá sa 10. 10.).

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných
rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri
5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za
plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii
je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať
slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Deň Prešovského kraja aj v Poprade

Kultúrne
ustanovizne
patriace pod Prešovský
samosprávny kraj (PSK)
usporiadajú pri príležitosti
5. októbra - Dňa PSK viacero programov a aktivít.
V Tatranskej galérii v
Poprade bude možné pozrieť si v tento deň od 9.
do 17. hod. aktuálne výstavy – Odkryté hodnoty app
a Robert Vano Memories.
Od 10. do 12. hod. budú
workshopy určené žiakom
materských, základných a
stredných škôl inšpirované
aktuálnou výstavou Zátišie
ako dialóg a stálou expozíciou Odkryté hodnoty app

pod vedením galerijného
pedagóga. O 11. a 15.30
hod. bude v Art klube TG
premietnutý krátky archívny dokument Vlaky a rušne vo Vysokých Tatrách.
Vstup do galérie bude bezplatný.
V Podtatranskej knižnici
v Poprade bude počas 5. októbra – Dňa PSK bezplatný
zápis do knižnice, obnova
členstva na ďalší rok a odpustené poplatky za upomínanie, neskoré predĺženie
a prekročenie výpožičnej
lehoty vo všetkých oddeleniach a pobočkách knižnice.
Pre školy je pripravená pre-

Kultúrny program mesta Poprad
Štvrtok 5. október o 18. hod./ DK - divadelná sála
XXXV. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
Koncert je súčasťou XXII. ročníka medzinárodného festivalu Musica Nobilis
VEČER OPERNÝCH ÁRIÍ
Ľubica Vargicová - soprán, Gustáv Beláček - bas, Daniel
Buranovský - klavír.
Vstupné: 7 €/4€
Piatok 6. október o 10. hod./DK Poprad
ZLATÉ VAJCO
Divadelné predstavenie v réžii Silva Lavríka oboznamuje divákov so životom a dielom najvýraznejšej prozaičky
slovenského realizmu - Boženy Slančíkovej Timravy.
Vstupné: 2 €

zentácia Vitajte v Prešovskom kraji!
V Podtatranskom múzeu –
pobočke v Spišskej Sobote 5.
októbra o 14. hod. predstavia víťazné modely projektu
Micro-panoráma
Poprad.
Návštevníci si ich budú môcť
pozrieť až do konca októbra.
V projekte sú vytvorené architektonické
dominanty
mesta Poprad zo stavebnice
Lego.
Deň PSK sa koná už desiatykrát. 5. októbra od 10. do
17. hod. bude otvorený aj
samotný Úrad PSK v Prešove
s bohatým programom. Viac
na www.po-kraj.sk (ppm)

Poďakovanie

Podtatranská okresná organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu
v Poprade a Obvodná poľovnícka
komora v Poprade úprimne ďakujú všetkým sponzorom, partnerom
a návštevníkom 2. poľovníckeho
dňa, ktorý sa uskutočnil 9. septembra na Námestí sv. Egídia v Poprade. Spoločne tak pomohli vytvoriť
nezabudnuteľnú atmosféru tohto
úspešného podujatia a oboznámiť
širokú verejnosť s poľovníckymi tradíciami, ako aj so záslužnou prácou
poľovníkov, ktorú vykonávajú v starostlivosti o zver a les.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 4. októbra - Zlatý had, vo štvrtok 5. októbra - Lekáreň na autobusovej stanici, v piatok
6. októbra - Schneider, v sobotu 7. októbra
- Ekolekáreň, v nedeľu 8. októbra - Tília,
v pondelok 9. októbra - Dr. Max a v utorok
10. októbra - Benu.
Zlatý had: Novomeského 3918 bl. Slnečnica,
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, Le-

káreň na autobusovej stanici: Wolkerova 466,
Schneider: OC Virma: Suchoňova 4, Tília: Poliklinika: Banícka 28, Dr. Max: OC Max:
Dlhé hony 1, Benu: Tesco: Teplická cesta 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
Vo všetkom
vám pomôžu starší rodinní príslušníci. Vážte si ich za to.

Úspech je
vaším znamením. Určite minimálne v tomto
týždni, ale celá jeseň bude šťastná.

Budete sa
z niečoho
radovať tak ako dávno nie. Bude
to skôr súkromná vec.

Správnou
životosprávou predídete problémom so
zdravím. Vďaka tomu budete
zvládať aj pracovné vypätie.

Pracovne to
budú vypäté dni, ale podržia vás priatelia a
blízka rodina.

Nahrnie sa
na vás toho
veľa. Mali by ste si vybrať, čo je
najdôležitejšie.

Nejaká
klebeta vás
rozhnevá, aj keď na nej bude kus
pravdy.

Neradi prezrádzate
svoje plány a robíte dobre. Niekto
by vám ich mohol zhatiť.

Radi
sa
vyvyšujete nad ostatných, tentoraz vám
však na nejakej udalosti spadne
hrebienok.

Budete mať
dôvod na
radosť. Bude sa vám dariť v práci,
ale aj v rodine.

Na niektoré
veci nereagujte prchko, ale nechajte si ich
uležať. Inak si viac poškodíte.
Neberte si
nejaké slová
osobne. Nakoniec zistíte, že ani
neboli určené vám.
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KINO TATRAN

5. a 6. októbra o 19. hod
BLADE RUNNER 2049
USA, akčný/sci-fi/triler,
163 min., titulky, MP15
Prichádza nový blade runner menom
K, aby odhalil tajomstvo, ktoré môže
uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu.
Pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi, ktorý bol tridsať rokov nezvestný… Vstupné: 5 €
7. a 8. októbra o 16. hod.
ESÁ Z PRALESA
FR, animovaný/rodinný, 97 min., dabing,
MP7
Partia zvieratiek nazývaná Esá z pralesa
sa snaží udržiavať v džungli poriadok a
spravodlivosť. Jej vodcom je tučniak so
srdcom tigra, ktorý sa túži stať najlepším
kung-fu bojovníkom.
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti
7. októbra o 19. hod.
HORA MEDZI NAMI
USA, dráma, 103 min., titulky, MP12
Dvaja náhodní spolucestujúci sa s lietadlom zrútia uprostred zasnežených hôr.
Keď si uvedomia, že k nim žiadna pomoc
nepríde, vydajú sa na nebezpečnú cestu
naprieč divočinou. Vstupné: 5 €
8. októbra o 19. hod.
ŠPANIELSKÁ KRÁĽOVNÁ
ES, komédia/dráma, 128 min., titulky,
MP12
Ako nakrútiť veľkolepý film o kráľovnej Izabele I.? Jediná hviezda projektu je
Macarena (P. Cruz), ktorá musí nakrúcať
pod vedením neskúseného režiséra, zlého
scenáristu a nekvalitného producenta.
Vstupné: 4 €
9. októbra o 19. hod.
PERSONAL SHOPPER
FR, mysteriózny/triler, 105 min., titulky,
MP12, FK
Maureen sa v Paríži živí ako osobná nákupkyňa oblečenia pre obletovanú celebritu. Voľný čas trávi v opustenom dome,
kam sa nasťahovala po smrti brata a je
presvedčená, že s ním vie nadviazať kontakt. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Otvorili druhú predajňu a podporili žiakov jednej zo škôl

Sieť predajní spoločnosti Lidl žiakov ZŠ s MŠ na Francisiho ul. v mimoškolských aktivít,“ uviedol Mina Slovensku sa rozrástla na 128, Poprade. Za každý nákup v hodnote roslav Jagáč, riaditeľ ZŠ.
Na slávnostnom otvorení novej
v posledný septembrový pondelok aspoň 10 € v prvý deň predaja venootvoril diskontný reťazec svoju val 50 centov na športové a peda- predajne sa zúčastnil aj primátor Podruhú filiálku v Poprade.
gogické pomôcky pre túto základnú pradu Jozef Švagerko, ktorý povedal:
Filiálka, ktorá sa nachádza na školu. „Sme veľmi radi, že Lidl pod- „Veľmi sa teším, že Lidl prinesie nové
nápady, nové riešenia, čo sa
Štefánikovej ulici, má rozlohu
týka nákupov a tiež ďakujem za
predajnej plochy viac ako 1 200
zmysluplnú myšlienku podpory
m2. Pre nakupujúcich je pripražiakov ZŠ Francisciho.“
vených 92 parkovacích miest,
Lidl na Slovensku v 128 prez toho 2 sú vyhradené pre tedajniach, troch logistických
lesne postihnutých a rovnako
centrách a v centrále zamest2 pre rodičov s deťmi. Výstavba
náva viac ako 4000 ľudí. Dispredajne trvala päť mesiacov.
kont v priebehu ostatných
„Som veľmi rád, že v Popradvanástich mesiacov zvýšil
de máme odteraz dve predajne.
mzdy zamestnancov predajní
Chcel by som sa poďakovať záa skladov logistických centier
stupcom mesta Poprad za príPri prestrihnutí pásky zľava J. Švagerko, R. celkovo o štvrtinu, nástupné
kladnú spoluprácu a verím, že
Flachbart a M. Jagáč.
FOTO - archív Lidl platy narástli dokonca až o 28
pre zákazníkov bude nakupovanie v novej predajni príjemné, rýchle poril našu základnú školu. Práve bu- perc. Priemerný mesačný plat na
a pohodlné,“ uviedol Róbert Flach- dujeme novú telocvičňu, ktorú čosko- pozícii predavač -ka / pokladník bart, obchodný riaditeľ spoločnosti ro uvedieme do prevádzky. Tešíme sa čka je v Lidli 771 €, približne o dve
Lidl Slovenská republika.
preto zo športového vybavenia, ktoré pätiny viac v porovnaní s trhovým
Pri príležitosti otvorenia novej bude slúžiť našim žiakom na hodi- priemerom v maloobchode podľa
(stc)
predajne podporil obchodný reťazec nách telesnej výchovy, ale aj počas portálu platy.sk.		

Poradňa zdravia pomôže zlepšiť životosprávu

Srdcovo-cievne ochorenia patria k najčastejším
príčinám úmrtnosti nášho obyvateľstva. Napriek
tomu, že povedomie slovenskej verejnosti o srdcovo-cievnych ochoreniach
sa v posledných rokoch
zvýšilo, na Slovensku pretrváva nepriaznivý vývoj
v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.
Slovenská nadácia srdca, zriadená Slovenskou
kardiologickou spoločnosťou, zastrešuje tohtoročnú
kampaň MOST 2017 (mesiac o srdcových témach) Svetový deň srdca, ktorým
bol 29. september.

Dali ste nám vedieť

•

Prešovský samosprávny kraj
odovzdal v pondelok najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách
- Krídla túžby. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb Krídla túžby
získalo Centrum sociálnych služieb
Ametyst v Tovarnom, v kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych
služieb Ľubica Sluťaková z resocializačného strediska Domov Nádeje
Gréckokatolíckej charity v Prešove a
v kategórii prijímateľ v ZSS 95 ročný
Emil Fabián zo zariadenia sociálnych
služieb Jasoň v Sp. St. Vsi.
Svadobný veľtrh sa bude konať v
nedeľu 8. októbra v Tatranských Matliaroch.			 (ppp)

•

Aj pri tejto príležitosti
môžu občania využiť možnosť navštíviť PORADŇU
ZDRAVIA pri Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom
v Poprade, ktorá je zameraná na prevenciu formou
znižovania
rizikových
faktorov životného štýlu
a zvyšovania záujmu obyvateľstva o vlastné zdravie
ako predchádzať vzniku
chronických neinfekčných
ochorení. Poradňa je bezplatná.
Návšteva klienta v Poradni zdravia spočíva vo
vyšetrení hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia

• Predám

Inzercia

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m ,
2

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
Predám záhradku so záhradnou
chatkou na Západe 2. Inf. č. t.: 0915
287 566.			 29/17-P
Predám ešte nepoužitý keramický sud cca 60-litrový na
nakladanie kapusty. Inf. č. t.:
0904 569 578.
30/17-P

•
•
•

so spôsobom života (životného štýlu). Vykonávame
biochemické
vyšetrenia
krvi (odber krvi z prsta,
analýza prístrojom reflotron a výsledky sú do 10
minút) na stanovenie celkového cholesterolu, HDL
cholesterolu, LDL cholesterolu, tukov a cukru v krvi.
Odber kapilárnej krvi sa
vykonáva nalačno. Súčasťou vyšetrení je aj rodinná
a osobná anamnéza so zameraním na výskyt rizikových faktorov neinfekčných ochorení (ochorenia
srdca a ciev, vysoký krvný
tlak, cukrovka, obezita),
antropometrické vyšetre-

písací stôl s rysovacou doskou. Lacno. Inf. č. t.:
0904 569 578.
31/17-P

• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-

skej Sobote alebo v Strážach vhodný na výstavbu rodinného domu,
výmera pozemku max. do 450 m2,
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti.
Inf.: č. t. 0903 626 055.
8/17-K

• 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
Hľadám prácu v Poprade na 4 až

•

nia (telesná výška, hmotnosť, obvod pása a bokov).
Na základe zistených
výsledkov odporúčame
optimálne a primerané
zmeny v oblasti stravovacích zvyklostí, pohybovej
aktivity s následným kontrolným vyšetrením v Poradni zdravia. V prípade
potreby sa klientovi odporúča ďalšie vyšetrenie
u praktického lekára.
Bližšie informácie a objednávanie na vyšetrenie
na tel. č. 052/7125607
denne od 7.30 hod. do
8.30 hod.
RÚVZ
so sídlom v Poprade

6 hodín dopoludnia v oblasti administratívy, obchodu, prípadne služieb.
Inf.: č. t. 0903 607 733.
75/17-R
Pizzéria Utópia v Poprade prijme ihneď vyučeného čašníka/-čku. V prípade záujmu bližšie inf.
na č. t. 052/773 22 22 alebo osobne
v prevádzke.
79/17-R
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
80/17-R
Dám do prenájmu garáž na sídl.
Juh v Poprade pri trati blízko cestnej
svetelnej križovatky pri nemocnici. Inf.: č. t. 0903 675 470. 81/17-R

•
•

•
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V sobotu 23. septembra prijal primátor Popradu Jozef Švagerko v obradnej sieni občanov mesta, ktorí si
v septembri pripomenuli okrúhle životné výročia. Boli
to 90-roční Justína Germová a Ján Skokan, 85-roční Anna Markócsyová, Anna Nováková a Michal
Hvasta, 80-ročné Mária Čellárová a Mária Kašáková, 75-roční Žofia Bončová, Slavka Dvorská, Terézia Gajanová, Anna Kuchárová, Mária Morongová,
Eleonóra Pažitná, Emil Frisík, Július Knopp, Pavol
Michelko, Gejza Pap a Michal Pastorek (na foto) a
70-roční Mária Jančušková, Oľga Levocká, Mária
Lofflerová, Oľga Miháľová, Jaroslav Jeremiaš a František Kupčov. (ppp)
FOTO - DFS Venček

Hľadajú domov

Mestský útulok pre túlavé
a odchytené psy v Poprade
ponúka na adopciu tieto
psíky:
Kika - 7
mesačná
sučka,
kríženec. Je to
krásna
a veľmi milá sučka, ktorá sa
túlala v našom meste. Prišla k nám veľmi vystrašená a
bojazlivá. Bolo na nej vidieť,
že prežila niečo zlé. Našťastie
to netrvalo dlho a prestala
sa báť. Má rada deti, miluje
hladkanie po brušku a maznanie sa. Bude asi stredného
vzrastu. Je vhodná do rodinného domu aj do bytu. Dajte jej šancu, aby mohla byť
čím skôr vo svojom novom
domove, kde sa budú o ňu z
láskou starať.
Molyn ročný pes,
kríženec.
M o l y na nám
priviezli
manželia,
ktorí ho
našli pobehovať
vo Veľkej. Je to veľmi milý a
nekonfliktný pes. Zbožňuje
hladkanie a prechádzky. Je
vhodný do domu aj do bytu.
Veríme, že kvôli svojej veľmi
dobrej povahe si rýchlo nájde nový domov.
Enzo
ročný pes,
kríženec.
E n z o
k
nám
prišiel v
sprievode
m e s t s ke j
polície.
Našli ho priviazaného na
krátkej vôdzke o strom v
mestskej časti Kvetnica. Bol
zanedbaný, hladný a vystrašený. Po niekoľkých dňoch
v útulku zistil, že mu nič zlé
nehrozí a pomaly sa osmeľoval. Je hravý, má rád deti
a miluje prehádzky. Príďte si
ho pozrieť a možno práve vy
budete jeho novou rodinou.
Všetky tieto psíky sú odblšené, odčervené, očkované
a čipované. Kontakt: 0910
890 208, 0910 890 228, utulok@msupoprad.sk.
Peter Greňa

Seniori s poetickou dušou

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Poprade
bola poverená Krajskou organizáciou JDS zorganizovať krajskú súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej
tvorby seniorov.
Súťaž sa konala vo štvrtok
28. septembra v priestoroch Podtatranskej knižnice
v Poprade. Cestu k umeleckému slovu si našlo v ten
deň desať recitátorov.

V kategórii próza sa najvyššie umiestnila Anna Kopčáková zo Starej Ľubovne,
na druhom mieste skončila
Marta Pavliščíková z Prešova a tretie miesto obsadila
Helena Marcinová z Bardejova. V kategórii poézia
porotu najviac očarila Popradčanka Ľudmila Netíková, druhá skončila Eva Arvayová zo Sabinova a tretiu
priečku obsadila Anna Bandurčinová zo Sniny. V ka-

tegórii vlastná tvorba cena
nebola udelená, nakoľko sa
do tejto kategórie prihlásila
iba jedna súťažiaca.

Víťazi z každej kategórie
postúpili na celoslovenskú
súťaž v prednese do Revúcej.		
(mon)

Najprv bola čitateľkou, dnes píše sama

V Podtatranskej knižnici v Poprade
uviedli 19. septembra do života knihu
Mirky Novysedlákovej (na foto vpravo)
Dovoľ mi všetko. „Krstnou mamou“ sa
stala riaditeľka PK Anna Balejová (na
foto uprostred). Autorka, rodená Popradčanka, sa vrátila do knižnice, v
ktorej strávila veľa rokov. Jej čitateľkou
sa stala ešte v útlom detstve, keď nevedela čítať, ale knihy už vtedy zbožňovala. Jej láska k písanému slovu stále trvá.
M. Novysedláková sa narodila v roku
1988 v Poprade. Prvé poviedky začala

písať už v desiatich rokoch. V puberte prevládali v jej tvorbe najmä
básne. Ako 16-ročná začala písať
svoj prvý denníkový román Prísne tajný denník Miry Danesovej,
ktorý sa stal aj jej debutom (2014).
Vyštudovala anglický a švédsky
jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti žije
s priateľom a synom v Bratislave.
Jej druhý román Dovoľ mi všetko vyšiel vo vydavateľstve Elist,
projekt zameraný na podporu pôvodktoré vzniklo v minulom roku ako nej slovenskej tvorby.
(mna)

Trilógiu Tajomné Karpaty uzavrela Živá rieka

V poslednú septembrovú nedeľu premietali v kine
Tatran posledný diel z trilógie Tajomné Karpaty - Živá
rieka. Námet poskytla rieka
Belá. Režisérom a scenáristom bol známy ochranca
prírody Erik Baláž.
Rieka Belá tečie medzi dolinami, lesmi, ale aj cez nádherné slovenské dedinky. Tento
horský tok vzniká sútokom
Tichého a Kôprovského potoka v nadmorskej výške 976
m. n. m. Preteká krásnou scenériou Vysokých Tatier. Vlievajú sa do neho Kamenistý
potok, Dovalovec a Račková.
Smeruje k mestu Liptovský
Hrádok a vlieva sa do Váhu.
Film nakrúcali 3 roky,

vzniklo 1000 hodín
materiálu a výsledkom je 50 min. snímka. Nakrútili zábery,
na ktoré museli niekedy čakať celé dni.
Aktérmi filmu sú vlci,
medvede, rysy, jelene,
vydry, vtáky, hmyz.
Kameraman Karol Kaliský,
ktorý po filme viedol diskusiu, povedal: „K rieke chodili
jelene, srnky, ale väčšinou nič..
Na vlky sme čakali fakt dlho.
Najsilnejším zážitkom bolo filmovanie silnej búrky na Belej.
Dostavila sa s takou intenzitou, že v blízkom Liptovskom
Hrádku odnášalo strechy. Mal
som točiť, ale snažil som sa
uhýbať pred padajúcimi vr-

cholkami stromov. Ráno mi
písal režisér, či mám niečo natočené. Mal som, niečo...“
Tvorcovia chcú cez prírodné dokumenty (Život v oblakoch, Nesmrteľný les, Živá
rieka) sprostredkovať svoje
nadšenie z divokej prírody
na miestach, kde sa možno
diváci nedostanú, ale aj to,
ako smutne sme zredukovali
našu flóru a faunu. Zábery

musia byť autentické, a to,
čo nerežíruje
E. Baláž, ale
príroda, trvá
roky. V ďalších
dokumentoch
majú v pláne
ukázať európsku divočinu v celej jej šírke
a vyrazia do Mongolska.
Okrem toho pripravujú
stránku „My sme les“ a získať
chcú cez ňu podporu širokej
verejnosti na ochranu prírody. „Sme len súputníci so zvieratami a rastlinami na tejto
Zemi. Sme závislí na divokej
prírode a čím viac ju ničíme,
tým viac ohrozujeme aj seba,“
dodal K. Kaliský.
(kpa)
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Cyklokrosový sviatok sa konal v Spišskej Sobote

Uplynulú sobotu sa na námestí
v Spišskej Sobote a okolí konalo 1.
kolo Slovenského pohára v cyklokrose pre deti a mládež, no organizátori po roku zodvihli opäť latku
o čosi vyššie. Súčasťou podujatia
boli aj preteky druhej kategórie UCI
započítavané do medzinárodného
rebríčka v kategóriách Elite, Ženy
a Juniori.
Po prvýkrát sa cyklokrosové preteky v Spišskej Sobote konali pod hlavičkou Svetovej cyklistickej únie pod
dozorom medzinárodného rozhodcu z Chorvátska. Cyklistický klub
mládeže Poprad mal svoje želiezka
v ohni v rámci úvodného kola série
Slovenského pohára a tie najväčšie
nádeje nesklamali. Víťazstvom medzi kadetmi sa zaskvel Samuel Hollý,
ktorý obhajuje titul Majstra Slovenska. „Túto trať som mal natrénovanú
oveľa rýchlejšie a lepšie, ale zastihla
ma choroba počas týždňa, takže to
nebolo ideálne. Dokázal som však, že
na obhajobu titulu mám,“ povedal.

Medzi kadetmi ešte bodoval na treťom mieste Matej Piga, v kat. starších
žiakov bol druhý Jakub Vavrošek
a medzi juniormi skončil štvrtý Oliver Jaroš. V kategórii žien a junioriek
si medzinárodnú trať vyskúšala aj
Katarína Nazarejová (na foto), ktorá bola v štartovom poli najmladšia
a skúsenejšie pretekárky ju dve kolá
pred cieľom vyradili z hry. Zbierala
však popri nich skúsenosti na nezaplatenie. „Bolo to ťažké, trať mi veľmi

HK Poprad

Popradskí hokejisti odohrali
cez víkend dva
zápasy na súperových ihriskách. Z oboch si
odniesli po dva body.
V piatok zvíťazili kamzíci
v Liptovskom Mikuláši 2:1
po predĺžení, v nedeľu porazili aj domácu Nitru 4:3 po
samostatných nájazdoch.
Popradským juniorom sa
darilo cez víkend podobne.
V sobotu v rámci 7. kola
zdolali v Košiciach oceliarov
3:2 po samostatných nájazdoch, o deň neskôr triumfovali v Spišskej Novej Vsi 4:3
po predĺžení.
Popradský hokejový dorast doma prehral v sobotu
v rámci 9. kola extraligy so
Slovanom Bratislava 3:4,
v nedeľu zvíťazili Popradčania v 10. kole takisto na
domácom ľade 3:0 nad Skalicou.
V lige kadetov prehrali
Popradskí hokejisti v Košiciach v rámci nedeľňajšieho
7. kola súťaže 2:7, starší žiaci
z 8. ročníka rozdrvili v sobotu Humenné 22:0 v rámci 5.
kola ligy, st. žiaci zo 7. roč.
porazili toho istého súpera v sobotu dokonca 36:0.
Mladší žiaci hrali v sobotu naopak v Humennom,

hokejisti 6. ročníka vyhrali
18:2, 5. ročníky triumfoval
výsledkom 17:0.
Výsledky Tipsport Ligy:
7. kolo v piatok 29. septembra MHK 32 L. Mikuláš HK Poprad 1:2pp (0:1, 1:0,
0:0 - 0:1), góly Popradu: 18.
Arne Kroták (Matej Paločko,
Matúš Paločko), 8. kolo v
nedeľu 1. októbra HK Nitra
- HK Poprad 3:4sn (1:1, 0:1,
2:1 - 0:0, 0:1), góly Popradu:
6. a 49. Michael Vandas (R.
Heizer), 29. Radomír Heizer (I. Davydov, A. Ježek),
rozhod. sam. nájazd Patrik
Svitana.
Program: 9. kolo v piatok
6. októbra o 17. hod. HK
Poprad - HC ´05 iClinic
Banská Bystrica, 10. kolo v
nedeľu 8. októbra o 17. hod.
HK Poprad - MsHK DOXXbet Žilina.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre B

1. Trenčín

8

7

1

0

0

26:8

2. B. Bystrica

9

6

0

3

0

32:19 2 1

3. HK Poprad 9

3

4

0

2

27:19 17

4. Košice

8

5

0

1

2

24:17 1 6

5. Nitra

9

4

1

1

3

35:29 1 5

6. Žilina

9

3

0

2

4

31:30 1 1

7. L. Mikuláš

9

2

1

2

4

19:23 1 0

8. Zvolen

8

2

1

1

4

18:27

9

9. N. Zámky

9

1

2

0

6

20:26

7

10. Detva

8

0

0

1

7

12:31

1

11. SR 20

6

2

1

0

3

17:32

8

23

nesedela. Mohla som sa však porovnať
s tými najlepšími,“ dodala. Najrýchlejšou bola trojnásobná olympionička Janka Keseg Števková, ktorá
má stále chuť naháňať sa s mladšími
ročníkmi. „Išlo sa mi dobre, trať mi
sedela, aj keď som ju vôbec nepoznala.
Verím, že mám ešte na to, aby sa mi
sezóna vydarila,“ uviedla.
Dráma do posledných metrov to
bola v hlavnej kategórii mužov. Súboj bok po boku po celý čas zvádzali

Popradskí druholigoví
futbalisti majú za sebou
ďalší anglický týždeň. Minulú stredu uspeli v Petržalke v rámci 4. kola Slovenského pohára, v nedeľu
nezvládli zápas 10. ligového kola v Trebišove.
Popradská rezerva v rámci
11. kola 4. ligy Sever zvíťazila v nedeľu v Zámutove 2:1,
ženský tím v sobotu prehral
v rámci 5. kola II. ligy sk. C
doma s Lokomotívou Košice
0:1, druholigový starší dorast si v sobotu doma poradil v 9. kole so Stropkovom
2:0, mladší dorastenci v ten
istý deň porazili rovnakého súpera 3:0. Starší žiaci
do 15 rokov uhrali v sobotu
v rámci 6. kola I. ligy Východ v Stropkove remízu
1:1, chlapci do 14 rokov na

Krátko zo športu

V SOBOTU 7. októbra sa
•v priestoroch
popradského ak-

vaparku uskutoční od 9. hodiny
7. ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár olympijských nádejí 2017.
POPRADSKÉ hokejistky
v 5. kole základnej časti extraligovej skupiny B zvíťazili
v Košiciach nad tímom Ice Dream 21:0. V sobotu 7. októbra
o 18.45 hod. privítajú v rámci
posledného kola tejto fázy ŽHK
2000 - Šarišanka Prešov.
HOKEJISTI HK Poprad

•

•

Poliak Marek Konwa a Popradčan vo
farbách Mladej Boleslavi Ondrej Glajza. Domáceho borca zastihla kríza
v záverečnom kole, keď mal výhru na
dosah. „Išiel som do posledného kola
s dostatočným náskokom. Pod schodmi som dostal kŕč a Marek ma dobehol,“ opísal krušné momenty z trate
O. Glajza. „Trať bola veľmi rýchla, ťažké to bolo hlavne v lesíku na strmých
podjazdoch. Ondrej išiel od začiatku
veľmi rýchlo a v závere som ho predstihol, keď začal mať problémy,“ zhodnotil M. Konwa.
Organizátori boli s úrovňou pretekov spokojní, o rok majú ambíciu
posunúť preteky už do kategórie C1.
„Celkovo sme to posunuli o triedu
vyššie, aj keď organizačne je ešte na
čom pracovať,“ priznal člen organizačného tímu Jozef Nazarej. „Vždy sa
nájdu drobnosti, ktoré sa dajú vylepšiť, ale každý rok sa snažíme pripraviť
trať lepšie. Postavili sme latku vysoko,
ale myslím, že sme to zvládli,“ uzavrel
riaditeľ pretekov Ján Hollý. (mav)

FK Poprad

ihrisku
toho
istého súpera
triumfovali výsledkom 5:1.
Mladší
žiaci
do 13 rokov prehrali doma
v sobotu s Michalovcami
1:5 v rámci 6. kola I. ligy, ich
rovesníci do 12 rokov prehrali s Michalovcami 5:11.
V I. lige žiačok do 15 rokov
v nedeľu zvíťazili domáce
dievčatá nad Lokomotívou
Košice 3:1.
Výsledky A-tímu: 4. kolo
SP v stredu 27. septembra
FC Petržalka - FK Poprad
0:3 (0:0), góly Popradu: 53.
Vladimír Kukoľ, 61. Štefan
Holiš, 82. Daniel Dubec. 10.
kolo II. ligy v nedeľu 1. októbra Slavoj Trebišov - FK
vstúpia dnes o 18. hodine do
štvrťfinálových bojov o Vyšehradský pohár v Budapešti proti
UTE. Odveta je na programe
v stredu 11. októbra na popradskom ľade.
MINULÝ týždeň v stredu
sa chlapci z FK Poprad U12
zúčastnili regionálneho turnaja
s názvom Mini Champions
Liga Slovensko 2017 v Humennom. Za účasti siedmich
družstiev z východného Slovenska obsadili bielo-modrí
prvé miesto. Vybojovali si tak
postup na celoslovenské kolo,
ktoré sa uskutoční 24. - 25. ok-

•

Poprad 3:2 (2:1), góly Popradu: 22. a 90. Štefan Holiš.
Program A-tímu: 11. kolo
II. ligy v sobotu 7. októbra
o 15.30 hod. KFC Komárno
- FK Poprad.
(ppv)

Tabuľka II. ligy
Z
1. Lokomotíva KE

V

R

P

S

10 7

1

2

18:7

22

B

22

2. Skalica

10 7

1

2

14:8

3. Sereď

10 7

0

3

28:14 21

4. Žilina B

10 7

0

3

26:13 21

5. FK Poprad

10 5

2

3

19:9

6. L. Mikuláš

10 4

3

3

19:12 15

17

7. Sp. N. Ves

10 4

2

4

14:17 14

8. Bardejov

10 4

2

4

12:15 14

9. Zvolen

10 4

2

4

15:20 14

10. Inter BA

10 4

1

5

17:15 13

1. Pohronie

10 3

3

4

16:11 12

11. Trebišov

10 4

0

6

9:17

12. Šamorín

10 3

1

6

15:15 10

12

13. N. Mesto n. V.

10 3

0

7

7:23

9

14. Komárno

10 2

2

6

18:37

8

15. Podbrezová B

10 1

2

7

10:24

5

•

tóbra v Nemšovej.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže v nedeľu 1.
októbra zdolali doma Spišský
Štvrtok 2:1 v rámci 9. kola 6.
OMV ligy. V nedeľu 8. októbra
nastúpia na zápas 10. kola vo
Vikartovciach o 15. hodine.
PRED popradskou Arénou
sa v sobotu 30. septembra uskutočnil 5. ročník súťaže mladých
hasičov Memoriál Pavla Rumlera. Spomedzi siedmich družstiev
dievčat bola najlepšia Šuňava I,
v kategórii chlapcov sa víťazom
stala Slovenská Ves v konkurencii 17 družstiev.
(ppv)

•

4. 10. 2017

Strana 11

BAM Poprad

popradské basketbalistky do Banskej Bystrice.
Nedarilo sa ani starším žiačkam BAM Poprad vo víkendovom
dvojzápase s Young Angels Košice. V metropole východu prehrali
34:84, doma podľahli svojmu súperovi 38:55.
Výsledok: 1. kolo extraligy v sobotu 30. septembra MBK Ružomberok - BAM Poprad 76:51 (29:26),
najviac bodov BAMP: Zuzana Ivančáková - 11.
Program: 3. kolo extraligy v sobotu
7. októbra o 18. hod. BK ŠKP 08 Banská Bystrica - BAM Poprad. (ppv)

Central otvoril súťažnú sezónu

Central karate klub Poprad otvoril súťažnú sezónu v Sabinove na
12. ročníku Turnaja nádejí v karate. V konkurencii 7 klubov zo
Slovenska si odniesol 11 medailí (8
zlatých, 2 strieborné a 1 bronzovú)
a stal sa druhým najúspešnejším
klubom súťaže.
V kategórii kata dievčatá 6 - 7 rokov sa vo finálovom zápase už tradične stretli sestry Klempové. Laura
skončila druhá, zlato patrí Linde. O
ďalšie zlato sa postarala Lea Kucová
v kategórii kata dievčatá 8-9 rokov.
A taktiež Alexandra Janíková si do

Popradu priniesla zlatú medailu z
kategórie kata staršie žiačky 12 - 13
rokov. Andrej Farkaš taktiež vybojoval zlatú medailu v kategórii kata
mladší žiaci 10 - 11 rokov.
Poobedňajšia časť súťaže bola venovaná športovému zápasu kumite.
Zlaté medaily do Popradu priniesla
Laura Klempová z kategórie kumite
dievčatá 6 - 7 rokov -24 kg, Linda
Klempová z kategórie kumite dievčatá +24 kg, Lea Kucová z kategórie
kumite 8 - 9 rokov -30 kg, Alexandra
Janíková z kategórie kumite starších
žiačok -40kg.		
(kuc)

PP-7

Slovenská futbalová reprezentácia hráčov do 21 rokov si rozložila svoj kvalifikačný stan v Poprade. V Národnom tréningovom centre odohrá dvojzápas
kvalifikácie o postup na ME 2019. Vo štvrtok 5. októbra sa Hapalova družina
stretne o 17.20 hod. s Islandom, v utorok 10. októbra privíta o 20.30 hod. silné
Španielsko. Po nedeľňajšom zraze si reprezentanti zatrénovali v pondelok dopoludnia na otvorenom tréningu pred zrakmi svojich fanúšikov a nezabudli ani
na autogramiádu priamo na štadióne.		
FOTO - Marek Vaščura

Bowling Tour
Priaznivci bowlingu sa po prvýkrát v novej sezóne stretli v stredu
27. septembra počas 1. kola jesennej
časti Bowling Tour. V skupine A sa
celkovým víťazom kola stal Anton
Zoričák výkonom 185 s priemerom
204,29, v skupine B triumfoval Milan Mešťan výkonom 181 s priemerom 171,29.		
(ppp)

Minibasketbal

Predminulý víkend sa v priestoroch ZŠ Komenského konal 25.
ročník Medzinárodného turnaja
v minibasketbale. V kategórii
dievčat sa hráčky BAM Poprad
a zároveň žiačky ZŠ Komenského umiestnili v konkurencii tímov z Poľska a Slovenska na prvom mieste.		
(ppp)

PP-88

Popradské basketbalistky otvorili novú sezónu zápasom prvého
kola v sobotu na palubovke Ružomberka.
S favoritom držali krok len v prvom
polčase, napokon však prehrali o 25
bodov.
Prvú štvrtinu zverenkyne Milana
Černického vyhrali 14:11, no polčas
už prehrali o tri body 26:29. Napokon sa z výhry tešili Ružomberčanky, ktoré zdolali Poprad v prvom
kole extraligy 76:51. Domáci zápas
2. kola s Piešťanmi je preložený až
na december. Cez víkend pocestujú
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Vedci dokazovali, že veda nie je nudná
(Dokončenie zo str. 1)

Do Noci výskumníkov prispel svojou prednáškou Smart City Poprad,
pretože verí, že smart (inteligentné,
chytré) technológie majú veľkú budúcnosť a sú uplatniteľné v praxi:
„Trúfam si povedať, že inteligentné
mesto - smart city predstavuje vedecký prístup, ako sa rozhodovať, ako
riadiť mesto. Nie je to ako v politike,
ktorá je plná balastu.“ I. Wzoš pre-

zradil, že hoci vyštudoval sociológiu,
ktorá je vedou o spoločnosti a spoločenských vzťahoch, má vzťah aj
k technickým vedám. Veľmi ho bavila matematika, ale hlavne fyzika,
ktorá má pre neho obrovské čaro, je
v nej poriadok a zákonitosti.
Popradskú Noc výskumníkov navštívil aj prezident SR Andrej Kiska (na foto dole), ktorý bol ďalším
z patrónov podujatia.
(mar)
Vedecký stánok na podujatí Noc výskumníkov mala aj Katedra manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade, kde
prezentovala moderné didaktické pomôcky na výučbu štatistiky. Štatistika
býva pre mnohých ľudí strašiakom, avšak v skutočnosti môže byť zábavná, ak
sa k tomu použije vhodná forma výučby.
Svoje matematické schopnosti si pri
návšteve stánku Katedry manažmentu
KU v Poprade vyskúšal aj viceprimátor
Popradu Igor Wzoš (na foto vpravo),
ktorému sa koncentráciou a využitím
logiky podarilo trafiť cieľ na prvý pokus.
V programe vystúpila tanečná skupina Fearless (na foto hore).
(dia)

Hudobné hody na Spiši s výnimočnými umelcami

Hudba festivalu MUSICA NOBILIS už
po dvadsiaty druhýkrát spojí spišské mestá
a obce. Tohtoročný 22. ročník medzinárodného hudobného festivalu sa začal v pondelok 2. a potrvá do nedele 8. októbra.
V úvodnom koncerte minulý pondelok v
Spišskej Novej Vsi a včera v Spišskej Kapitule
účinkoval Slovenský komorný orchester s českým husľovým virtuózom Václavom Hudečkom. Streda a štvrtok budú patriť vokálnemu
umeniu a dvom popredným slovenským
operným spevákom - sopranistke Ľubici
Vargicovej a basbarytonistovi Gustávovi
Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na
domácich i zahraničných scénach. Árie
operných velikánov tentokrát uvedú v komornom prostredí s klavírnym sprievodom Daniela Buranovského. Repertoár
zostavený z diel Gaetana Doniettiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho a mnohých ďalších zaznie v historickej
obci - Markušovce - v miestnom Letohrádku
Dardanely v stredu 4. októbra a vo štvrtok 5.
októbra v Divadelnej sále Domu kultúry Poprad. Koncerty sa začnú o 18. hod.
Mužský vokálny súbor OCTET SINGERS
vystúpi 6. októbra o 19. hod. v Mariánskom
kostole v Kežmarku. Súbor je zložený z vynikajúcich spevákov, členov Slovenského filharmonického zboru. Vznikol v roku 1994 a má
široké repertoárové rozpätie počnúc gregoriánskym chorálom, renesančnou polyfóniou až po
súčasnú vokálnu tvorbu, zahŕňajúc úpravy ľudových piesní. Súčasným umeleckým vedúcim
a dirigentom je Jozef Chabroň. Koncert je zostavený z diel Jána Levoslava Bellu, Štefana Fajnora, Karola Ruppeldta a Miloša Lihoveckého.

Cez víkend sa uskutočnia dva záverečné
koncerty festivalu v podaní Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré vzniklo v roku 1995
na pôde Vysokej školy múzických umení zo
študentov a absolventov pedagóga Jozefa
Zsapku. Od roku 2016 sa stal novým členom
súboru grécky gitarista a skladateľ Georgios
Nousis, ktorého skladba Tri grécko-trácke
tance dopĺňa sériu viacerých kompozícií súčasných skladateľov - Kubánca Lea Brouwera

XXII. medzinárodný hudobný festival

MUSICA NOBILIS
2. - 8. október 2017

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves – Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie - Mesto Spišské Vlachy Obecné kultúrne centrum Smižany - Mesto Poprad – Obec Markušovce
v spolupráci s občianskym združením Musica nobilis
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

(1939), Taliana Carla Domeniconiho (1947),
Francúza Mathiasa Duplessyho (1972).
Program doplnia dve kompozície zaranžované Martinom Krajčom - výber častí baletu Čarodejná láska Manuela de Fallu a Musica Slovaca, najhrávanejšia a najznámejšia skladba
Ilju Zeljenku. Koncerty Bratislavského gitarového kvarteta sa uskutočnia v Katolíckom
farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských
Vlachoch 7. októbra a v Rímskokatolíckom
kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch 8.
októbra o 19. hod.
Vstupenky na koncerty budú v predaji hodinu pred začiatkom v mieste ich konania.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.		
(tol)

Pondelok, 2. október 2017 ................................. 18.00 hod

Štvrtok, 5. október 2017 ................................. 18.00 hod

Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol

Poprad, Divadelná sála Domu kultúry
ĽUBICA VARGICOVÁ soprán

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

GUSTÁV BELÁČEK basbarytón

EWALD DANEL umelecký vedúci / husle

DANIEL BURANOVSKÝ klavír

VÁCLAV HUDEČEK husle

Koncert venovaný 500. výročiu reformácie

G. Donizetti, W. A. Mozart, H. Haydn, S. Rachmaniov,

T. Salva, J. Benda, J.-M. Leclair, P. I. Čajkovskij

F. Kafenda, M. Schneider-Trnavský, G. Verdi, Ch. Gounod,
P. I. Čajkovskij

Utorok, 3. október 2017 ................................. 19.00 hod
Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina
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Piatok, 6. október 2017 .................................. 18.30 hod
Kežmarok, Mariánsky kostol

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

OCTET SINGERS

EWALD DANEL umelecký vedúci / husle

JOZEF CHABROŇ dirigent

VÁCLAV HUDEČEK husle

J. L. Bella, Š. Fajnor, M. Schneider-Trnavský

T. Salva, J. Benda, J.-M. Leclair, P. I. Čajkovskij

Streda, 4. október 2017 ................................ 18.00 hod
Markušovce, Letohrádok Dardanely

Sobota, 7. október 2017 ................................. 19.00 hod
Spišské Vlachy, Malý katolícky kostol

BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ KVARTETO

ĽUBICA VARGICOVÁ soprán

GUSTÁV BELÁČEK basbarytón

Nedeľa, 8. október 2017 .................................. 19.00 hod

DANIEL BURANOVSKÝ klavír

Smižany, Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

G. Donizetti, W. A. Mozart, J. Haydn, S. Rachmaninov,

BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ KVARTETO

F. Kafenda, M. Schneider-Trnavský, G, Verdi, Ch. Gounod,

M. de Falla, I. Zeljenka, L. Brouwer, Y. Nousis,

P. I. Čajkovskij

C. Domeniconi, M. Duplessy

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !

Festival podporili: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Spišská Nová Ves - Lesy mesta Spišská Nová Ves s r.o.- Penzión Renesance Spišská Nová Ves

