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Lávka sa do programu nedostala

Streda  11. 10. 2017 Číslo 39 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Na festivale horských filmov aj premiéry 
a šesť slovenských výtvorov

V poradí už štvrté neplánované 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Poprade sa uskutočnilo minulú 
stredu bez prítomnosti primáto-
ra mesta Jozefa Švagerka, ktorého 
zastihli iné neodkladné pracovné 
povinnosti. Rokovanie viedol vice-
primátor mesta Poprad Igor Wzoš.

Pri úvodnom schvaľovaní oklieš-
teného programu poslanec Štefan 
Pčola navrhol vyňať z neho aj bod tý-
kajúci sa výstavby pešej a cyklistickej 
lávky ponad štátnu cestu I/66 medzi 
OD Lidl a OC Max. Dôvodom bolo, 
že mesto nezískalo príspevok z eu-
rofondov na túto investičnú akciu a 
plánuje ju teda financovať len z vlast-
ných zdrojov. Klub nezávislých po-
slancov tento fakt vníma ako dôležitý 
v rámci hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta. „Keďže sme vyhlási-
li, že pokým nebude jasné rozhodnutie 
primátora, či ostáva alebo odchádza, 
tak nebudeme schvaľovať strategické 
a finančné zámery mesta. A lávka sa 
do nich bez podpory eurofondov tiež 
zaradila. Druhou rovinou je, že ani 
po technickej stránke nepokladáme 
doriešené širšie okolie lávky, nie je 
doriešené napojenie peších ťahov a 
cyklochodníka tak, aby bolo jasné, kde 
bude začínať a kde končiť, aby to ne-
bolo odnikiaľ nikam. Som presvedče-
ný, že lávka je dobrý projekt, len to ešte 
treba dopracovať,“ uviedol Š. Pčola. 

Viceprimátor I. Wzoš ocenil, že po-
slanci na stredajšom zastupiteľstve ro-
kovali, hoci opäť nie o všetkých bodoch 
programu: „Je to dobrý krok dopredu, 
som rád, že došlo k dohode poslancov. 
Prijali svoju zodpovednosť, prišli dnes 
na zastupiteľstvo, odsúhlasili sme kľú-
čové body a môžu prebiehať krúžky v 
školách a rozbehnúť sa veci, ktoré sme 
doteraz zmeškali.“ Stiahnutie „lávky“ z 
programu ho mrzí, lebo je už schvále-
né stavebné povolenie, urobené verejné 
obstarávanie a keby to bolo MsZ schvá-
lilo, prakticky sa mohla začať výstavba. 
„V prvom rade sme mali na zreteli bez-
pečnosť ľudí, ktorí schádzajú po tom prí-
krom svahu na cestu a prechádzajú cez 
ňu, nevraviac o mamičkách s kočíkmi 
a invalidoch. Pripravujeme silný peší a 
cyklokoridor z Juhu 3 do centra mesta 
a táto lávka mala byť jeho súčasťou,“ 
vysvetlil I. Wzoš. Zostáva veriť, že po-
slanci sa budú touto investičnou akciou 
zaoberať na ďalšom zasadaní MsZ. Do 
konca októbra by bolo možné ešte stih-
núť súvisiace termíny.

 
Krúžky môžu fungovať ako majú
MsZ schválilo aj rozšírenie pre-

nájmu kotolní vrátane technológií a 
rozvodov a tepelno-technického za-
riadenia pre Popradskú energetickú 
spoločnosť. Poslanci vyžadovali viac 
informácií o činnosti PES.

Od stredy 11. októbra do nedele 
15. októbra oslávi Medzinárodný 
festival horských filmov (MFHF) 
v Poprade štvrťstoročnicu. Do pred-
výberu 25. ročníka sa prihlásilo 107 
filmov, organizátori z  nich vybrali 
52 súťažných príspevkov z 20 krajín 
sveta.

Medzi súťažnými filmami je aj šesť 
slovenských. Do už-
šieho výberu sa do-
stal film Pavla Bara-
báša Vábenie výšok, 
Viliam Bendík ponúkol Kroky na 
hrane, Erik Baláž dva filmy - Nesmr-
teľný les a Život v oblakoch, Roman 
Juríček sa predstaví s  filmom Spo-
lupráca generácií a  šiestym filmom 
slovenského autora je film Slovensko 
na šnúrkach od Adama Lisého.

Filmy bude posudzovať trojčlenná 
medzinárodná porota v zložení - fil-
márka a žurnalistka Julia Poplawska 
z  Poľska, režisér, filmár a  spisovateľ 
Davide Riva z Talianska a lezec a fil-
már Ondřej Smrž z Českej republiky. 
Výsledky budú známe v  nedeľu 15. 
októbra v posledný deň festivalu.

Hlavný stan festivalu bude roz-

ložený v  MsÚ v  Poprade, kde bude 
slávnostné otvorenie v stredu 11. ok-
tóbra o 18. hodine. Tento rok sa bude 
premietať v  kine Tatran, v  kežmar-
skom kine Iskra, a  tiež v  kine Mier 
v Spišskej Novej Vsi. Nebude chýbať 
dopoludňajšie premietanie pre školy. 
Rezervácia festivalových vstupeniek 
sa začala 1. októbra, no platí len pre 

mesto Poprad. V ostatných mestách je 
predaj lístkov v réžii jednotlivých kín. 

Ani tento rok nebudú chýbať význam-
ní hostia, medzi nimi aj domáci naj-
úspešnejší horolezec Peter Hámor, 
ktorý v  tomto roku výstupom na 
svoju poslednú osemtisícovku za-
vŕšil Korunu Himalájí a  počas fes-
tivalu bude za reprezentáciu mesta 
ovenčený Cenou mesta Poprad. prí-
du aj jeho spolulezci Michal Sabov-
čík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. 
Pozvanie prijal aj poľský himalájista 
a polárnik Piotr Pustelnik, či rumun-
ský horolezec Horia Colibasanu.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 3)

Poslanci na ostatnom zastupiteľstve hovorili aj o lávke ponad štátnu 
cestu I/66.          FOTO - Silivia Šifrová
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Stručne Lávka sa do programu nedostala

Ide o energetické riešenie historických budov

• PLÁNOVANÉ zasadania Mestské-
ho zastupiteľstva v Poprade budú do 
konca roka ešte vo štvrtok 26. októbra 
a takisto vo štvrtok 7. decembra 2017.• KÝM v  predošlých rokoch sa 
mohli žiadatelia uchádzať o  dotácie 
od mesta Poprad priebežne, tento rok 
tak majú šancu urobiť len do konca 
októbra. K  tejto zmene dochádza na 
základe všeobecne záväzného naria-
denia, ktoré vstúpilo do platnosti 1. 
januára 2017. Žiadosť o  poskytnutie 
dotácie na budúci rok je potrebné do-
ručiť do podateľne Mestského úradu 
v  Poprade najneskôr do 30. októbra. 
Podrobnosti na www.poprad.sk• V GALÉRII Scherfelov dom  vo 
Veľkej sa v piatok 13. októbra o 17. 
hod.  uskutoční vernisáž výstavy vý-
tvarných prác Gabriely Rothovej pod 
názvom Fragmentárium.• OD 5. do 31. októbra je v priesto-
roch Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade sprístupnená ce-
loslovenská výstava výtvarných prác 
rómskych žiakov Rómska paleta.• V POPRADE sa v utorok minulý 
týždeň stretli štyria kandidáti na post 
predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja: Ján Garaj, Pavol Gašper, Eduard 
Markovič a Milan Šteiner. Oznámili, že 
budú koordinovať svoje aktivity a spoja 
svoje úsilie tak, aby v závere kandido-
val len jeden z nich - ten, ktorý bude 
mať podľa ich poznatkov najväčšiu 
šancu a podporu občanov.• OD 13. do 20. októbra budú veľ-
koobjemové kontajnery na jesenné 
upratovanie umiestnené na sídlisku 
Západ na Ul. 29. augusta, pred byto-
vým domom Šípka, za cestnými stav-
bami a pri garážach pri hoteli Olym-
pia. V  Matejovciach budú v  tomto 
termíne umiestnené na uliciach 
- Puškinova, Bezručova, Továrenská 
štvrť, Allendeho pri garážach, Lidická 
a Matejovské námestie.• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch preru-
šená distribúcia elektriny.  (ppš)

Na otázky o investíciách aj vykuro-
vaní  odpovedal konateľ Pavol Kubičko 
(na foto vpravo). Dodal: „Na rokovaní 
zastupiteľstva nám schválili rozšírenie 
prenájmu kotolní mesta Poprad do 
správy PES. Ide o 6 kotolní, o ktoré sa 
naša spoločnosť postará na odbornej 
úrovni tak, aby  dosiahli čím väčšiu 
energetickú efektívnosť.“ Viceprimá-
tor k tejto problematike ozrejmil, že 
mesto vytvorilo PES, aby dlhodobo 
podchytilo nielen samotné spravova-
nie tepla, ale všetky energetické toky v 
meste: „Začali sme teplom pre 14 tisíc 
domácností, postupne chceme preberať 
kontrolu aj nad elektrickou energiou a 
ďalšími médiami, ďalším krokom bude 
správa budov. Vznik PES bol veľmi dob-
rý krok, lebo sa začalo výrazne šetriť, 
hlavne na strane občanov a tým, že PES 
investuje, vylepšujeme tepelnú energeti-
ku a šetríme ďalšie peniaze občanom.“ 

Poslanci ďalej schválili prenájmy 
nebytových priestorov vo viacerých 
školách, vďaka čomu môžu v riadnom 
režime fungovať rôzne krúžky a ďalšie 
aktivity najmä športového či umelec-
kého zamerania. Dali tiež súhlas na za-
radenie elokovaného pracoviska - Súk-
romnej základnej školy na Francisciho 
ul. ako súčasti Súkromnej ZŠ na Rov-
nej ul. pre zriaďovateľa Life Academy.

O reklamných stavbách,
priestupkoch aj kontrolách

MsZ takisto schválilo zaradenie žia-
dostí o zmenu Územného plánu mes-
ta Poprad do Zmeny a doplnku 2017. 
Jednu však neschválilo - zmenu re-
klamných stavieb v lokalite autobuso-
vej stanice v Poprade. Poslanec Pavol 
Gašper k tomu podotkol: „Medzi au-
tobusovou stanicou a blízkymi obchod-
nými centrami by bola mohla vyrásť 
neobmedzená stena z bilbordov a ďal-
ších reklamných stavieb. A to odporuje 
koncepcii už v minulosti prijatej MsZ, 
ktorá je súčasťou územného plánu. Tá 
stanovuje rozmery reklamných sta-
vieb, ich rozostupy a ďalšie parametre. 
Nechceme, aby sa vytvárali bilbordové 

bariéry a plochy, ktoré neprospievajú 
vzhľadu mesta.“ 

Poslanci ďalej vzali na vedomie in-
formatívne správy o hospodárení spo-
ločností Pohrebno-cintorínske služby 
Poprad a TV Poprad. Diskusiu vyvo-
lala správa o činnosti Mestskej polície 
Poprad za druhý štvrťrok 2017. Náčel-
ník MsP Štefan Šipula informoval, že 
za dané obdobie zaznamenali spolu 
1 292 priestupkov, pričom sa zvlášť 
zamerali na priestupky spojené s po-
žívaním alkoholu, fajčením a s vode-
ním psov. Osobitne sa v tomto období 
venujú problému rušenia nočného 
pokoja, k čomu sa pripravuje celý rad 
opatrení a nové všeobecne záväzné 
nariadenie. 

Hlavná kontrolórka Zita Kozlerová 
(na foto dole) predložila správu o vý-
sledkoch kontrol. Zároveň informova-
la poslancov, že po júnovom mestskom 
zastupiteľstve podalo mesto Poprad na 
Krajský súd v Prešove  správnu žalobu 
na ňu ako hlavnú kontrolórku mesta. 
Povedala: „Touto žalobou sa mesto do-
máha preskúmania zákonnosti postupu 
a správy o kontrole sociálneho zázemia 
(toaliet) vo vestibule mestského úra-
du. Keďže som zamestnancom mesta, 
vlastne mesto žaluje mesto. Osobne si 
neviem vôbec predstaviť, aby súd za-
siahol do výsledkov kontroly, ktoré boli 
objektívne zistené a uvedené v správe.“ 

Mesto Poprad žiada nezávislé súdne 
preskúmanie zákonnosti správy vy-
danej hlavnou kontrolórkou mesta. 
Vo svojom stanovisku mesto uvádza: 

Mesto má za to, že namietané závery 
uvedené v správe vychádzajú zo skut-
kových zistení nedostačujúcich pre 
správne posúdenie veci, z nesprávne-
ho právneho posúdenia a nemajú opo-
ru v obsahu administratívnych spisov. 
Mesto Poprad poukazuje na to, že 
hlavná kontrolórka pri zabezpečovaní 
podkladov pre výkon kontroly nepo-
stupovala v súlade s platnými pred-
pismi a následne svoje závery oprela o 
neúplné alebo nerelevantné podklady, 
pričom napriek vzneseným námiet-
kam svoje zistenia v správe neupravila.

Na vystúpenie hlavnej kontrolórky 
reagoval viceprimátor I. Wzoš: „Ak-
ceptujem, že poslanci majú právo na 
informácie aj tohto typu, ale mali ich 
dostať v inej, možno písomnej forme.“ 
Ďalej poukázal na výsledky hĺbko-
vej kontroly verejného obstarávania 
(VO) pri zákazke stavebných úprav 
v budove kina Tatran a rekonštruk-
cii interiérového zariadenia Mestskej 
informačnej kancelárie vykonanej 
ešte v roku 2014. Hlavná kontrolórka 
vyhodnotila celý priebeh VO tejto zá-
kazky v kine Tatran a MIK vo výške 
takmer 60 tisíc eur ako zle vykonaný. 
Viceprimátor však poznamenal, že 
pri porovnaní kontroly zákazky toa-
liet a MIK mu chýba rovnaký prístup. 
K týmto kauzám diskutovalo viacero 
poslancov z rôznych uhlov pohľadu. 
Najbližšie plánované zasadanie MsZ 
má byť opäť ešte v októbri.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Mesto Poprad hostilo v pondelok približne 30 partne-
rov programu INTERREG Central Europe, ktorý sa za-
oberá energetickým riešením historických budov. Kľú-
čovými partnermi projektu, ktorý sa začal v júni tohto 
roku a potrvá do novembra 2019, je talianske historické 
mesto Mantova, slovenský Poprad a Slovenská technická 
univerzita Bratislava. Ďalší partneri sú z Čiech, Rakúska 
a Maďarska. Celkový rozpočet na projekt dosahuje 
takmer 1 mil. 851 tisíc eur, z toho tvorí dotácia z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja takmer 1 mil. 533 tis. 
eur, zvyšok spolufinancujú jednotliví partneri. 

V Poprade oboznámil účastníkov s históriou i súčasnos-
ťou nášho mesta Martin Baloga z STU, zároveň predseda 
Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad. Privítal ich 

profesor Maroš Finka z STU Bratislava a vypočuli si aj in-
formácie o smart city a energetickom manažmente v Popra-
de, ktoré im predniesol viceprimátor Igor Wzoš. Hostia si 
v sprievode primátora Popradu Jozef Švagerku pozreli tiež 
historické námestie Spišskej Soboty a Kostol sv. Juraja. Vče-
ra absolvovali návštevu Bardejova a Hervartova a dnes sa 
stretnú vo Veľkej Lomnici na pracovnom rokovaní o znižo-
vaní energetickej náročnosti historických budov. 

Ako povedal M. Finka, na konci projektu bude vypra-
covaná konkrétna modelová aplikácia zameraná práve 
na energetický manažment historických budov - nástroj 
ako zladiť konzerváciu pamiatkových hodnôt s ich efek-
tívnym využitím. Bude slúžiť nielen Popradu a Manto-
ve, ale aj iným mestám Európy.   (mar)
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Krátke správy

Pre pracovné povinnosti musel 
odmietnuť pozvánku poľský legen-
dárny horolezec Wojtek Kurtyka, 
ktorý mal v  Poprade pokrstiť svoju 
knihu Čínsky maharadža v preklade 
Sylvie Galajda.

MFHF bude prešpikovaný sprie-
vodnými akciami. Tentokrát to bude 
v priestoroch MsÚ výstava fotografií 
Popradčana Tona Haratyka s názvom 
Pohľady cez objektív, Peter Hámor 

Na festivale horských filmov aj premiéry a šesť slovenských ...
ponúka výstavu Okamihy - Mo-
ments, ktorá je inštalovaná od 3. do 
22. októbra v OC Forum a následne 
sa presunie až do konca mesiaca do 
priestorov ZOC Max. Nebude chýbať 
tradičný Slovenský pohár v  športo-
vom lezení, boulderingu v sobotu 14. 
októbra na popradskom námestí.

Podrobné informácie o  programe 
festivalu, ako aj o možnosti rezervá-
cie vstupeniek nájdu záujemcovia na 
webovej stránke www.mfhf.sk  (ppv)

V pondelok sa na Mestskom úrade v Popra-
de uskutočnilo ustanovujúce zasadanie členov 
okrskových volebných komisií v meste. Spolu 
v 40 okrskových komisiách je 486 členov a 40 
zapisovateľov. Pred primátorom Popradu Jo-
zefom Švagerkom zložili sľub, že svoju funkciu 
budú vykonávať čestne a zodpovedne a oboz-
námili sa so svojimi povinnosťami pri ochrane 
osobných údajov.

 V meste je vytvorených 40 okrskov a v rám-
ci volebného obvodu č. 6 - okres Poprad, budú 
voliči voliť 8 poslancov do Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja, ako aj predse-
du PSK. Do včerajšieho dňa malo byť do každej 
domácnosti doručené oznámenie o čase a mies-
te konania krajských volieb, ktoré budú 4. no-
vembra 2017.    (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

PP-89

• DNES 11. októbra bude od 12. do 
18. hod. z dôvodu pravidelnej údržby 
tunela Branisko uzatvorená diaľnica 
D1 v úseku Beharovce - Široké (oboj-
smerne), vrátane tunela Branisko.• KAVIAREŇ a  čajovňa u  Vlka 
a  mesto Vysoké Tatry organizujú 
Festival živé leto, pestrá jeseň, ktorý 
sa uskutoční od štvrtka 12. októbra 
do nedele 15. októbra v Starom Smo-
kovci. Pôjde o  prezentáciu a  predaj 
originálnych výrobkov umelcov 
a remeselných výrobcov pôsobiacich 
alebo žijúcich v Tatrách. • V  TÝCHTO dňoch sa začala re-
konštrukcia cesty z Popradu do obce 
Spišské Bystré. Asfaltový povrch 
je už sfrézovaný a robí sa pokládka 
vyrovnávacej a obrusnej vrstvy as-
faltov, Kraj investuje do opravy tejto 
cesty do 300-tisíc eur. Opravovať by 
sa mala aj zosunutá časť vozovky a 
priepust v úseku cesty v blízkosti tej-
to obce.• ZAJTRA 12. októbra sa v kaštie-
li Lučivná uskutoční tlačová beseda 
k prezentácii nálezu unikátneho po-
kladu novovekých mincí z  prelomu 
17. a 18. storočia objavených v katastri 
obce Lučivná v tomu roku.  (ppš)Riaditeľka MFHF Mária Hámorová
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Medzi dominantami Popradu viedli kostoly

Ruské maľby naplnili Tatranskú galériu
V  TG bola minulý piatok verni-

sáž Medzinárodného výstavného 
projektu Pieseň duše - ruskej rea-
listickej maľby zo zbierky Galérie 
výtvarného umenia v Ostrave.

Ruských realistov predstavuje Ruské 
múzeum v  Petrohrade a  Tretiakov-
ská galéria v Moskve. 
Riaditeľka TG Anna 
Ondrušeková v  nich 
videla všetky naj-
významnejšie diela 
a  bol to jej dávny sen 
vystaviť aspoň jedno 
z nich. Vo svete sa to 
tak deje - ľudia obdi-
vujú napr. jedno dielo 
talianskej renesancie. 
V  TG je momentál-
ne 44 skvostných diel 
ruských majstrov. Je 
to významný počin TG v  rámci dl-
horočnej spolupráce medzi rôznymi 
inštitúciami. 

Maliari skupiny „peredvižnikov“ 
zahŕňajú rôzne námety od ruských 
nevoľníckych portrétov, ruskej kra-
jiny, portréty ľudí z  rôznych vrstiev 
až po romantické zábery - v nich sa 
vyobrazuje široká ruská duša, žiaria-
ca zo všetkých obrazov. Sú to veľké 
2-3m obrazy zobrazujúce bežný ži-
vot vtedajšej ruskej doby. Výstavu 
dopĺňa aj druhá - reprodukcie 40 

diel, ktorú zapožičalo múzeum Ab-
ramcevo. Sú to veľmi kvalitné repro-
dukcie Repina, Šiškina, Roubauda, 
Korovina, Baškircevovej. Obdobie 
19. - 20. storočia malo skvelých slo-
vanských umelcov. Na Slovensku, 
v  Čechách, v  Rusku a  na Ukrajine. 

Jedna miestnosť je ve-
novaná aj tým, ktorí 
boli pokračovateľmi 
ruského realizmu - 
ukrajinskí maliari ži-
júci na Zakarpatskej 
Rusi, napr. Erdély, 
veľmi talentovaný, ale 
trošku pozabudnutý 
umelec. Všetci po-
rovnateľní s  francúz-
skymi, holandskými, 
flámskymi maliarmi.  

Andrej Šabanov, 
radca a vyslanec ruského veľvyslanec-
tva povedal: „Ruská literatúra a ruské 
maliarstvo 19. storočia je to najkraj-
šie čo v našej kultúre máme. Je veľmi 
dôležité, že Popradčania môžu vidieť 
nielen moderné diela, ale aj to, čo je 
podstavou ruskej kultúry. A nie v Bra-
tislave, ale v strede vašej krajiny.“        

Súčasťou vernisáže bola prednáška 
Svetlany Volkovej z múzea Ambram-
cevo pri Moskve k  tvorbe ruských 
maliarov 19. storočia. Výstava potr-
vá do 3. decembra 2017.  (kpa)

Celé leto patrilo v Pod-
tatranskom múzeu v Po-
prade projektu Legovanie 
v múzeu. Návštevníci ob-
divovali svetové i domáce 
architektonické dominanty 
vytvorené z obľúbenej sta-
vebnice.

Súčasne mohli hlasovať, 
ktorá z dvanástich vybra-
ných dominánt Popradu si 
zaslúži spodobenie zo sta-

vebnicových dielikov Lego 
v projekte Micro panoráma. 
Anketu vyhodnotili v mú-
zeu v Spišskej Sobote minulý 
štvrtok v rámci Dňa Prešov-
ského samosprávneho kraja. 

Riaditeľka múzea Mag-
daléna Bekessová uviedla: 
„Legovanie v múzeu sme 
otvárali s letnou sezónou a 
bola jej ústrednou výstavou. 
Od mája do konca septem-

bra sme zaznamenali 2 100 
návštevníkov z rôznych kon-
čín sveta, dokonca z Mexika, 
Nového Zélandu či Škótska. 
Do ankety sa celkovo zapo-
jilo takmer 800 hlasujúcich. 
Najviac hlasov získala budo-
va evanjelického kostola na 
Námestí sv. Egídia, druhý bol 
Kostol sv. Egídia, tretia naj-
mladšia dominanta Popradu 
Forum a štvrtá popradská 
nemocnica.“ 

Autorom projektu bol Pa-
vol Barilla, ktorý vytvoril aj 
víťazné dominanty Popradu. 
Budú vystavené v múzeu v 
Spišskej Sobote do konca 
októbra spolu s približne 
40 miniatúrami dominánt 
z metropol celého sveta. 
Návštevníci si tiež môžu 
pozrieť zo stavebnice po-
stavené Sobotské námestie, 
sochu sv. Juraja, omnibus 
a iné. Popradčan P. Baril-
la je členom spolku, ktorý 
združuje Lego fanúšikov na 
Slovensku a piplavú tvorivú 

prácu s populárnou staveb-
nicou má rád.   Priblížil: 
„Na štyri víťazné popradské 
dominanty som použil pri-
bližne 4 tisíc dielov. Najná-
ročnejšie bolo postaviť kostol 
a Námestie sv. Egídia, pre-
tože mali komplikovanejšie 
tvary. Najviac dielov - 1850 
som potreboval na vytvorenie 
nemocnice, ktorá bola zase 

tvarovo jednoduchšia.“ Prá-
ca mu trvala takmer mesiac, 
ku každému modelu si robil 
štúdiu a vychádzal jednak z 
katastrálnych máp, jednak z 
fotodokumentácie, z mera-
ní a pod. Od začiatku sa v 
popradských podmienkach 
ukazovalo, že rivalmi budú 
kostoly, ktoré napokon v an-
kete aj zvíťazili.  (mar)

Víťazné dominanty vytvorené z Lega odhalil autor P. Barilla 
a podpredsedníčka komisie kultúry PSK Alena Madzinová.

Mestská organizácia Jednoty dô-
chodcov na Slovensku zorganizo-
vala účastníkov československých 
spartakiád z  okresu Poprad. Stále 
majú v  živej pamäti spomienky 
a zážitky, ktoré ich spájajú s týmto 
podujatím z dôb minulých. 

Organizátor Fabián Gordiak cvičil 
na krajskom kole v Košiciach v roku 
1958. „Cvičitelia, cvičenci aj organi-
zátori sa približujú k 80-tke a sparta-
kiády v minulom režime si pamätajú 
tak, že sa z nich tešil celý národ. Chce-
li sme si spartakiádne zaspomínať, 
stretnúť sa a pripomenúť si, aké to 
bolo.“

Na pódiu novodobej spartakiády 
vystúpili aj členky z Denného centra 
Limba. Udržiava ich to vo fyzickej aj 
rozumovej kondícii, musia si pamätať 
kroky a cvičiť. Za choreografiou, ná-

metom, réžiou aj kostýmami je ich ve-
dúca Ružena Guthová (na foto vľavo). 
Povedala: „Na spartakiáde som cvičila 
najprv v  škôlke - v  kategórii rodičia 
a deti, neskôr s  loptičkou ako štvrtáč-
ka na ZŠ, potom sme cvičili so ženami 
- s kruhami. Ako deti sme najviac zá-
videli dorastenkám pieseň od Michala 
Davida Poupata, na ktorú cvičili, bola 
to najchytľavejšia melódia. Tak sme si 
ju teraz vybrali a prispôsobili kroky na 
naše momentálne dispozície.“ 

Ženy z DC  Limba každý rok na-
cvičia nejaký tanec a  náhodou si 
pripravili spartakiádnu spomien-
ku, hoci  nevedeli, že bude poduja-
tie, na ktorom ju využijú. Cvičí 12 
žien, ktoré vedia precítiť hudbu a sú 
ochotné sa zapojiť. Ešte ich čakajú 
dve spartakiádne vystúpenia v rámci 
Mesiaca úcty k starším.  (kpa)

Na spartakiádu nedokážu zabudnúť

www.noviny-poprad.sk
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Úrodu treba dobre uskladniť

Umelecko-edukatívny projekt Integrácia umením
V Tatranskej galérii v 

Poprade prebieha od 9. do 
30. októbra umelecko-edu-
katívny projekt Integrácia 
umením 2017. Je určený pre 
ľudí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, zdravot-
ne znevýhodnených, ale tiež 
pre širokú verejnosť. 

V pondelok sa začal  diva-
delným predstavením Malý 
princ v podaní Divadla z 
pasáže z Banskej Bystrice 
a workshopom Abstraktná 

maľba. Včera pokračoval 
workshopom Kovové va-
riácie a kurzom kreslenia. 
Vo štvrtok 12. októbra o 
14. hod. je opäť pripravený 
workshop na tému abstrakt-
ná maľba, 13. októbra o 10. 
a 15. hod. na tému vosková 
a textilná batika, 17. októbra 
o 17. hod. kurz kreslenia, 18. 
októbra o 11. a 16. hod. maľ-
ba portrétu a 20. októbra o 
10. a 15. hod. plstenie a šper-
kárska technika Tiffany. 

Prednáška z arteterapie 
L’art pour la santé - Umenie 
pre zdravie a workshop s 
hlinou je pripravená na 25. 
októbra o 15. hod. Večer pre 
všetkých - program spoje-
ný s benefičnou aukciou sa 
uskutoční 26. októbra o 17. 
hod. Divadelné predstave-
nie Krása a hnus v podaní 
nezávislého umeleckého 
zoskupenia Med a prach 
sa bude konať 30. októbra 
o 18. hod.  (ppp)

Prišiel čas, keď sa záhrad-
kári môžu tešiť z dopestova-
ných plodín. Niektoré sú už 
odložené na zimu v podobe 
zaváranín, usušené do komôr 
aj do pivníc. Je dobré vedieť, 
ako najlepšie uložiť zdravé 
nepoškodené plody, aby sme 
zabránili podliehaniu skaze. 

Pivnice musia byť dobre 
vetrané, delené. Nemôžeme 
do jedného priestoru uložiť 
zemiaky s jablkami, nakoľko 
po čase jablká pohltia pach 
zemiakov a nie sú dobré na 
konzumáciu. Je potrebné robiť 
pravidelne prehliadku, aby sa 
netvorili hnilobné časti, ktoré 
sa pri dotykoch rýchlo prená-
šajú na ďalšie plody. Najhoršia 
pre ovocie je čierna hniloba, 
ktorá po nedôslednej kontro-
le zničí aj polovicu odloženej 
úrody. 

Koreňovú zeleninu zas ne-
môžeme uložiť do vlhkých 
priestorov, kde podlieha 
pliesni.

V tomto čase dbáme na 
strih kôstkovín, nakoľko teraz 
po zbere nepúšťajú glejotok. 
Zároveň po opadaní listov 
začíname pripravovať jamy na 
výsadbu nových stromčekov. 
V poslednom čase záhradká-
ri riešia plodivosť ovocných 
stromov sadením samoope-
livých odrôd. Napriek tomu 
sa čoraz viac vynára i otázka 
záchrany starých odrôd a do 
popredia sa dostáva výsadba 
rezistentných odrôd. Treba 
hľadať stromčeky od reno-
movaných odborníkov, vý-
sadbu robiť na jeseň, kedy je 
lepší predpoklad zakorenenia. 
Jamu je dobré vykopať v pred-
stihu, aby sa odvetrala a netre-
ba šetriť kompostom a rôzny-
mi predpísanými  prísadami, 
MPK, dávať oporný kolík, 
nezabúdať tiež na označenie. 
V tomto čase by sme mali mať 
pripravené dobre vyvinuté a 
zdravé stromy, ale aj odrody, z 
ktorých vrúble budeme v zim-

ných mesiacoch strihať a od-
kladať do pivníc. Kôstkoviny 
sa strihajú do konca januára a 
jadroviny do konca februára. 
Je dobre mať to všetko zapí-
sané. 

Po ukončení prác prichá-
dza na rad aj jesenná výsadba 
hlavne cesnaku, čo si vyžaduje 
trošku trpezlivosti. Po namo-
rení je potrebné čakať na dl-
hodobú predpoveď, že sa nao-
zaj začína zima. Ak zasadíme 
cesnak už v polovici októbra, 
môže ešte dôsledkom teplej a 
dlhej jesene vyrásť a následná 
zima opáli zelené vňate. Tým 
ho znehodnotí a na jar sa už 
nemusí spamätať, ba môže za-
čať hniť.

V tomto období môžeme 
zasiať aj petržlen a mrkvu. 
Osobne ju prekrývam hobli-
nami asi 2 cm. Na jar máme 
skorú polievkovú zeleninu aj 
bez sadenia do skleníkov.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

Popradskí bilingvalisti „zarezávajú“ naplno
Nový školský rok sa v  bilingválnej sek-

cii Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade rozbehol už naplno. Okrem kla-
sického vyučovania si študenti rozširujú 
svoje vedomosti a získavajú nové poznatky 
a zručnosti aj mimo školských lavíc.

Tak napríklad bilingvalistickí piataci majú 
za sebou exkurziu v Nestville Parku v Hniezd-
nom, kde videli v praxi rôzne chemické proce-
sy. Štvrtáci toho absolvovali ešte viac. Najskôr 
sa vybrali do Banskej Štiavni-
ce, kde si prezreli mineralo-
gickú expozíciu Slovenského 
banského múzea, sfárali pod 
zem do štôlne Bartolomej 
a  zastavili sa aj pri hrobe 
Márie Pischlovej - múzy zná-
meho romantického básnika 
Andreja Sládkoviča. Štvrtác-
ke jesenné „kultúrobranie“ 
pokračovalo divadelným 
predstavením a  besedou 

v  Slovenskom komornom divadle v  Martine 
i návštevou výstavy diel predstaviteľa pop-artu 
Andyho Warhola v Oravskej galérii v Dolnom 
Kubíne (na foto). Študenti 3. E hostili svojich 
partnerov z nemeckého Kyritzu a žiaci 2. F zas 
navštívili partnerskú školu vo Westerstedte.

Bilingvalisti sa tento mesiac môžu tešiť na 
tradičné obľúbené podujatie - imatrikuláciu 
alebo cechovačku, ktorou medzi seba príjmu 
študentov prvého ročníka.   (zsu)

V  Podtatranskej knižnici 
v  Poprade sa dnes a  zajtra 
11. a 12. októbra uskutoční 
podujatie s  názvom S  kni-
hou ma baví svet. 

V pobočke v Spišskej Sobo-
te sa dnes o 9. hod. uskutoč-
nia tvorivé dielne s  Annou 
Fedákovu na tému Mandaly 
nielen pre dospelých a zajtra 
o 10.30 hod. tam bude bese-
da so spisovateľom  Igorom 
Válekom. V pobočke na síd-
lisku Juh 1 bude dnes o  10. 
hod. beseda so spisovateľkou 
Dagmar Pokornou a  na síd-
lisku Západ bude dnes o 8.30 
hod. tiež beseda s  Dagmar 
Pokornou, o 9.30 hod. semi-
nár s Ľudmilou Hrdinákovou 
na tému Keď sa stratí škola 
a  o  10. hod. tvorivé dielne 
s  popradským výtvarníkom 
Františkom Žoldákom na 
tému Maľované rozpráv-
ky. Zajtra sa tam uskutoční 
o 8.30 hod. beseda s Igorom 
Válekom a  o  13. hod. bude 
vernisáž a  vyhodnotenie vý-
tvarných prác. Počas oboch 
dní bude prebiehať aj burza 
detských kníh.  (ppš)

S knihou
ma baví svet 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 spo-
ločnosti do chaosu. 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 spravodli-
vosť. Jej vodcom je tučniak so 
srdcom tigra.
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 za-
snežených hôr. 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. Po smrti 
brata je presvedčená, že s ním vie 
nadviazať kontakt.  Vstupné: 4 €, 
2 € s preukazom FK

KINO TATRAN

Mäsovýroba Štefan 
Knižka s.r.o. prijme 
do trvalého pracov-

ného pomeru pracovníka do 
mäsovýroby do prevádzky 
v Hranovnici.
Náplň práce: práce pri spra-
covaní mäsa a výrobe mäso-
vých výrobkov.
Požadujeme: zodpovednosť, 
vzťah k  práci s  potravinami. 
Prax nie je nutná, zaučíme 
Vás.
Ponúkame prácu v  stabilnej 
rozvíjajúcej sa spoločnosti, 
výhodné platové podmien-
ky, dovolenkové, koncoročné 
odmeny.
Termín nástupu: ihneď.
Kontakt: tel.č. 0905 842 170, 
email: neupauer.r@stefank-
nizka.sk   PP-99

Popradskí policajti obvini-
li koncom minulého týždňa 
z  prečinu krádeže 50-ročnú 
ženu z Popradu.

Obvinená žena prišla do jed-
ného z popradských obchod-
ných domov. Z predajných 
regálov na ploche zobrala CD 
skupiny Kandráčovci, dve 
fľaše alkoholu, umelú hrač-
ku dinosaura a tento tovar si 
vložila do kabelky, ktorú mala 
uloženú v nákupnom vozíku. 
Pri prechádzaní pokladnič-
nou zónou počas platenia za 
iný tovar z nákupného vozí-
ka, uvedený ukrytý tovar v 
kabelke nepriznala a prešla 
cez pokladničnú zónu bez  
zaplatenia uvedeného tovaru. 
Za pokladničnou zónou bola 
prichytená pracovníkom bez-
pečnostnej služby. Tejto  krá-
deže sa dopustila aj napriek 
tomu, že za obdobný čin bola 
v  predchádzajúcich dvanás-
tich mesiacoch postihnutá 
uložením blokovej pokuty za 
priestupok proti majetku. Ob-
vinená žena bola umiestnená 
do cely policajného zaistenia 
a stíhaná je v tzv. super rých-
lom konaní.  (krp)

Za CD, alkohol 
a hračku nezaplatila
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Otázka z mediačnej poradneAko funguje triedenie odpadu v Poprade?

Pri príležitosti Týždňa nepočujú-
cich pripravilo Centrum špeciálno-
-pedagogického poradenstva Poprad 
projekt zameraný na mladých ľudí 
z  oblasti Spiša, ktorí majú poruchu 
sluchu a napriek tomu vykonávajú 
svoje vysnívané povolanie. Ide o pro-
jekt, ktorý má ambíciu postupne 
vytvárať a rozširovať „album“ dospe-
lých mladých ľudí, ktorí sú úspešní 
vo svojom povolaní, v  štúdiu alebo 
v športe. Projekt tvoria bannery s ich 
portrétnymi fotografiami a s výrok-
mi, ktoré o svojej práci povedali. 

Súčasťou projektu bola aj zaujímavá 
beseda počas Medzinárodného dňa 
nepočujúcich, ktorý sa uskutočnil 
16. septembra v  Poprade. Besedy sa 
zúčastnili rodičia malých detí s poru-
chou sluchu, ktorí kládli mladým ľu-
ďom množstvo otázok, týkajúcich sa 
najmä ich detstva a  výchovy. Títo na 
mnohé témy ponúkli zaujímavý, au-
tentický pohľad.

Do prvej fázy 
projektu sa zapojila 
aj Katarína Balá-
žová - Vencková, 
ktorá je úradnou 
pre k l a d at e ľ k ou 
španielskeho jazy-
ka. O  svojom po-
volaní hovorí: „A 
prečo milujem svoju prácu? Pretože sa 
môžem v nej každodenne ponoriť do 

sveta slov a pojmov, hrať sa s nimi a 
vnímať ich krásu. Slová majú totiž zvuk 
aj v písomnej forme.“

Zapojená De-
nisa Horváthová, 
študentka posled-
ného ročníka psy-
chológie uviedla: 
„Už na strednej 
škole ma niečo 
ťahalo ku psycho-
lógii. Baví ma 
objavovať fascinujúce hlbiny ľudskej 
psychiky, poznávať seba a pomáhať k 
sebapoznaniu aj druhým. Okrem toho 
som veľmi empatická osoba a mojím 
snom bolo vždy pomáhať ľuďom s ich 
problémami a podporiť ich v ťažkej 
životnej situácii.“

Adrián Ba-
bič, reprezentant 
v  cyklistike, ví-
ťaz Deaflympiády 
2017, ale úspešný 
aj v  slovenskom 
cyklistickom špor-
te, povedal: „Šport 
milujem už odma-
lička, potrebujem stále pohyb, a v tej 
našej krásnej prírode je radosť bicyklo-
vať. A ako som sa dostal   k cyklistike? 
Môj otec so strýkom (boli dvojičky) boli 

tiež úspešní cyklisti a chcem pokračovať 
v ich šľapajách.“

Lenka Pavličková, ktorá má poruchu 
sluchu a je špeciálnou pedagogičkou 
v materskej škole, odpovedala na otáz-
ky a vyslovila odporúčania pre rodiny 
s deťmi s poruchou sluchu: 

* Čo by ste si priali, aby vaši rodičia 
urobili inak, keď ste vyrastali?

- „Priala by som si v detstve spoznať 
iné nepočujúce deti.“

* Čo dobré urobili vaši rodičia? Za 
čo ste im teraz vďačná?

- „Bola som nahnevaná na moju 
mamu, že ma toľko trápila s  učením, 
hlavne, keď ma učila rozprávať - správ-
ne vyslovovať sykavky, pretože môj 
najväčší problém bol rozoznať sykavky. 
Ako pubertiačka som pochopila, že tá 
mamkina drina priniesla výsledky, za 
ktoré som jej veľmi vďačná a mama je 
na mňa hrdá. Ďakujem mojim rodi-
čom, že ma podporili vo všetkom.“

* Čo je podľa vás dôležité vo vý-
chove nepočujúcich detí? Na čo by 
nemali  rodičia pri výchove detí s po-
ruchou sluchu zabúdať?

- „K nepočujúcim deťom sa správať 
rovnako ako k počujúcim. Hoci bývajú 
aj ťažkosti v živote, ale netreba sa vzdá-
vať, či už vo výchove, vzdelávaní v ško-
lách, pri vybavovaní kompenzačných 

pomôcok atď. Prihliadať na to, na čo 
dieťa má a  čo zvláda. Nekritizovať, čo 
mu nejde, ale podporovať ho. Je dobré, 
ak sa dieťa naučí rozprávať prirodzenou 
rečou (nájsť dobrého logopéda), ale aj 
posunkovú reč. Určite to zvládnete, stojí 
to veľa námahy, trpezlivosti a  času pri 
výchove nepočujúceho dieťaťa. Počujú-
cim rodičom by som chcela odkázať, aby 
sa vôbec netrápili, že majú také dieťa.
My, nedoslýchaví alebo nepočujúci ľudia, 
sa musíme zmieriť so svojím postihom, 
aby sme prežili plnohodnotný život. Dať 
deťom veľa lásky a veriť, že to dokážu. 
Hlavné je nezabudnúť na spoluprácu 
s odborníkmi a prijať každú dobrú radu 
od rodičov, ktorí výchovou prešli.“ 

* Čo chcete odkázať  rodičom detí 
s poruchou sluchu?

- „Aby sa nevzdávali, svoje dieťa mi-
lovali a  začleňovali ho do spoločnosti 
ako počujúce dieťa. Výsledky sa určite 
dostavia a  budete mať radosť z  jeho 
úspechov. „

Projekt sa uskutočnil vďaka podpo-
re Nadácie Pontis, Nadačného fondu 
Telecom, ktorým patrí poďakovanie. 
Poďakovanie patrí aj  zapojeným mla-
dým ľuďom, ochotným zverejniť svoje 
príbehy a zdieľať svoje skúsenosti, kto-
ré im pomohli veľa v živote dokázať 
napriek poruche sluchu. 

Martina Rzymanová,
CŠPP Poprad,

koordinátorka projektu.

Porucha sluchu ma nelimituje

* Som druhýkrát ženatý a narodi-
lo sa mi dieťa. Z prvého manželstva 
mám syna, na ktorého platím výživ-
ne od rozvodu s prvou manželkou. 
Syn má 19 rokov, v júni ukončil 
strednú školu a  teraz nastúpil do 
práce. Od skončenia strednej školy 
som už bývalej manželke neposlal 
výživne, pretože si myslím, že na-
koľko je syn dospelý a  nechodí už 
do školy, zanikla mi vyživovacia 
povinnosť voči plnoletému synovi 
a peniaze potrebujem pre svoje malé 
dieťa. Môže moja bývalá manželka 
odo mňa žiadať aj naďalej výživné 
na dospelého syna, ak už pracuje?    

- „Nakoľko vám bola určená po-
vinnosť platiť výživné na vaše dieťa 
rozhodnutím súdu, zrušiť vyživova-
ciu povinnosť voči plnoletému die-
ťaťu môžete iba na základe návrhu 
na zrušenie vyživovacej povinnosti 
k dieťaťu na súde. Plnenie vyživova-

cej povinnosti rodičov k deťom je ich 
zákonná povinnosť, ktorá trvá do 
času, kým deti nie sú schopné samé sa 
živiť. To, že dieťa nastúpilo do práce, 
nezakladá ešte domnienku, že dieťa 
je schopné samo sa živiť. Ak by váš 
syn nastúpil napr. na vysokú školu 
v  dennej forme štúdia, tak sa vám 
vyživovacia povinnosť obnoví. Avšak 
návrh na určenie výšky výživného na 
súd by už musel podať váš syn, keďže 
je plnoletý. Na konanie vo veciach vý-
živného pre plnoleté osoby je miestne 
príslušný všeobecný súd navrhovate-
ľa. Odporúčam k vášmu návrhu na 
zrušenie výživného pripojiť aj dôkazy 
preukazujúce skutočnosť, že dieťa je 
schopné samo sa živiť (napr. potvrde-
nie školy o ukončení štúdia, pracov-
nú zmluvu a  pod.). Výživné môžete 
platiť do času, kým súd rozhodne 
o zrušení vašej vyživovacej povinnos-
ti aj na účet vášho syna.“  (ppp)

Odpovedá JUDr. Dagmar Tragalová z Mediačnej poradne PopradV Poprade slúži žltá zberná ná-
doba nielen na zber plastov, ale 
možno do nej vhadzovať aj kovy a 
nápojové kartóny. 

„Prvotnú informácia o tom, aký od-
pad patrí do akého kontajnera, nájdu 
Popradčania na zberných nádobách. 
Rovnako informáciu tohto druhu 
musia mestá a obce zverejniť na svo-
jej internetovej stránke. Popradčania 
ju nájdu v  sekcii životné prostredie - 
separovaný zber,“ uviedla Silvia No-
sálová z  organizácie zodpovednosti 
výrobcov ENVI - PAK, ktorá má v 
meste Poprad na starosti triedený 
zber odpadov. 

Na triedený zber komunálnych 
odpadov možno použiť spoločnú 
zbernú nádobu (kontajner alebo 
vrece) pre plasty, kovy plus ná-
pojové kartóny. Tieto 
zložky zberová spo-
ločnosť následne roz-
triedi a  tým umožní 
recyklovať každú zlož-
ku zvlášť. Zberové spo-
ločnosti tak postupujú 
preto, lebo pomerne 
nízke objemy kovov a 
viacvrstvových kombi-
novaných materiálov by 
sa z  týchto miest nevy-
platilo zvážať oddelene. 

Rovnako to funguje i  pri vreco-
vom systéme zberu, pri ktorom sa 
v  Poprade plasty, kovy a  nápojové 
kartóny zbierajú spolu do žltých 
vriec. „Zber za pomoci vriec, ktorý 
je využívaný v  prípade rodinných 
domov, nie je však v  meste dosta-
točne efektívny. Obyvatelia v  tých-
to oblastiach triedia nedostatoč-
ne,  zberové auto zváža málo vriec 
s  vytriedeným odpadom, prípadne 
ich odváža poloprázdne,“ doplnila 
Silvia Nosálová.

„Spoločne s OZV ENVI - PAK si-
tuáciu v meste monitorujeme a  trie-
dený zber optimalizujeme tak, aby 
bol pre občanov pohodlný a  napriek 
tomu efektívny,“ sľubuje i  Jozef Šva-
gerko primátor mesta Poprad. 

ENVI - PAK, a.s.

SNEH v alpínskom stupni vo Vysokých Tat-
rách ukončil v  týchto dňoch všetky aktivity 

svišťov. Približne pol roka nebudeme môcť počuť ich pískanie, pretože budú hi-
bernovať v zimných norách. Z úkrytov sa vyhrabú až v druhej polovici apríla. 
Keďže počas zimného spánku sú svište veľmi citlivé na vyrušovanie, aj z tohto 
dôvodu má opodstatnenie zimná sezónna uzávera turistických chodníkov, ktorá 
v Tatranskom národnom parku trvá od 1. novembra do 15. júna.   (ppš)

Správy z Tatier

Informácie, čo kam vhadzovať sú na štítkoch 
zberných nádob.
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V  stredu 11. októbra - Limba, vo štvrtok 12. 
októbra - Limba, v piatok 13. októbra - Benu - 
Kaufland, v  sobotu 14. októbra - Primula, 
v nedeľu 15. októbra - Victoria, v pondelok 
16. októbra - Lekáreň na autobusovej stani-
ci a v utorok 17. októbra - Diecézna lekáreň sv. 
Lukáša.
Limba: Podtatranská 5, Benu: Kaufland, Moy-

zesova 3, Primula: Dostojevského 12, Victoria: 
Drevárska ul. (pri autobusovej stanici), Lekáreň 

na autobusovej stanici: Wolkerova 466, 
Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-

rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. 
do 22. hod.

D o s t a n e 
sa vám za-

dosťučinenie za niečo z minulos-
ti. Budete mať veľkú radosť.

Dajte si 
záležať na 

svojej práci, nadriadení vás z úza-
dia pozorujú.

Niečo ne-
bude také, 

ako ste si predstavovali. Skutoč-
nosť bude úplne iná.

N e v e r t e 
rečiam, ale 

skutkom. Presvedčíte sa o tejto 
pravde.

Trpezlivosť 
nie je vaša 

silná stránka, ale tentoraz buďte 
zmierlivejší a niečoho sa dočkáte.

Po pracov-
nej stránke 

sa vám uľaví. Konečne zoslabne 
doterajší pracovný nápor.

Niekto oce-
ní vašu po-

moc a pomôže vám vtedy, keď to 
budete potrebovať.

Budete sa 
tešiť z pek-

ných rodinných udalostí. Chvíle 
s rodinou budú nezabudnuteľné.

Dostanete 
f i n a n č n ú 

odmenu za nejaký projekt alebo 
dobre vykonanú prácu.

Začne sa 
pre vás nie-

čo nové - na obzore je nový vzťah 
alebo zmena v terajšom vzťahu.

Nebudete 
mať na nič 

čas, ale spôsobujete si to sami. 
Vyraďte zo svojho programu ne-
podstatné veci.

Čo oči nevi-
dia, to srdce 

nebolí. Nepchajte nos, kde netreba.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V piatok 6. októbra 2017
vo Veľkej s

V piatok 6. októbra 2017
vo Veľkom Slavkove s

V pondelok 9. októbra 2017
vo Veľkej s

V sobotu 7. októbra 2017
v Spišskej Teplici s

V utorok 10. októbra 2017
vo Veľkej s

V utorok 10. októbra 2017
vo Veľkej s

V stredu 11. októbra 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 11. októbra 2017
o 14. hod. v Matejovciach s

Vo štvrtok 12. októbra 2017 
o 14. hod. vo Veľkej so

Vo štvrtok 12. októbra 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Ing. Bernardom Zummerom,
79-ročným

Jánom Koniarom,
81-ročným

Teréziou Šebestovou,
64-ročnou

Dušanom Slivkom,
73-ročným

Máriou Riedlovou,
88-ročnou

Máriou Gažiovou,
92-ročnou

Ing. Helenou Bírovou,
87-ročnou

Katarínou Majerčákovou,
88-ročnou

Stanislavom Szczepaniakom,
96-ročným

Annou Kicovou,
85-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

„Láska je ako vírus. Môže ju dostať ktokoľvek a kedykoľvek.“ 
Maya Angelou

povedali Slávni

Dnes 11. októbra má meniny Valentína, zajtra 12. októbra Maxi-
milián, v piatok 13. októbra Koloman, v sobotu 14. októbra Boris, 
v nedeľu 15. októbra Terézia, v pondelok 16. septembra Vladimíra 
a v utorok 17. októbra Hedviga.

BlaHoŽeláme k meninám

program kina cinemaX poprad
Od 12. októbra do 18. októbraOd 12. októbra do 18. októbra

Kultúrny program mesta Poprad

Stretnutie mestských klubovNapísali ste nám

Streda 11. október o 16. hod./
divadelná sála Domu kultúry 
v Poprade
Piatok 13. október o 16.30 
hod./divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
SVETIELKO NÁDEJE
Združenie Nádej na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím 
v Poprade pozýva všetkých na 
benefičný koncert spojený s 
prezentáciou svojich prác.

Vstupné: dobrovoľné / Info 
052/7721 372.

Nedeľa 15. október o 10. hod./
divadelná sála DK Poprad
SMEJKO A TANCULIENKA
KUK, ANI MUK!
Vstupné: 8 €/predpredaj Ti-
cektportál

Nedeľa 15. október o 18. hod./
divadelná sála DK Poprad

ABBA SLOVAKIA TOUR
Koncert. Vstupné: 17 € / www.
zlavomat.sk/kampan/6686-ab-
ba-tour-2017.

Utorok 17. október o 19. hod./
divadelná sála DK Poprad
MIROSLAV DONUTIL
CESTOU - NECESTOU
Predpredaj a rezervácie: MIK 
Poprad/052/4361 192 a Ticket-
portál. Vstupné: 15 €

V  sobotu 30. sep-
tembra sa usku-
točnilo stretnutie 
mestských klubov 
pod záštitou Klubu 
Popradčanov s cie-
ľom hľadať to, čo nás 
všetkých spája.

Krásny deň plný 
pohody, výmeny 
skúseností a plánov 
do budúceho ob-
dobia bol zavŕšený 
chutným gulášom. 
Veľká vďaka za rea-
lizáciu tohto podu-
jatia patrí riaditeľo-
vi ZŠ s MŠ Dostojevského 
Vladimírovi Tobisovi za 
poskytnutie priestorov átria, 
viceprimátorovi mesta Po-
prad Igorovi Wzošovi, kto-
rý pozdravil členov mest-

ských klubov, predsedom 
mestských klubov, Ivanovi 
Povazsayovi za prípravu 
chutného guláša a  všetkým 
členom Klubu Popradčanov, 
ktorí priložili ruku k úspe-

chu pri organizovaní tejto 
akcie.

Ďakujeme.
Júlia Watter Domaratzká,

predsedníčka
Klubu Popradčanov

Spievankovo a Kráľovná Har-
mónia: o  13. hod., (hrá sa len 
cez víkend), o 15. hod. a o 17. 
hod., Alibi na mieru: o 19. hod., 
Snehuliak - o 21. hod., LEGO 
Ninjago 2D: o 13.50 hod., (hrá 
sa len cez víkend), Hráči so 
smrťou: o 16.10 hod. (nehrá sa 
16.10.), Mečiar: o  15.20 hod. 
(hrá sa len 16.10.), o 18.30 hod. 
(nehrá sa 16.10.), Good Time: 
o  18. hod. (hrá sa len 16.10.), 
o 20.40 hod. (nehrá sa 16.10.), 
Temné kecy: o 20. hod. (hrá sa 

len 16.10.), ARTMAX OPE-
RA - Carmen z Ríma: o 19.50 
hod. (hrá sa len 17.10.), Pred-
premiéra - My Little Pony vo 
filme: o 13.10 hod., (hrá sa len 
cez víkend), Esa z pralesa: o 15. 
hod. (hrá sa len 17.10.), o 15.30 
hod. (nehrá sa 17.10.), Hora 
medzi nami: o 17.10 hod. (hrá 
sa len 17.10.), o  17.50 hod. 
(nehrá sa 16.10. a 17.10.), Bla-
de Runner 2049 2D: o  20.20 
hod. (nehrá sa 17.10.). Viac 
na www.cine-max.sk  (ppp)

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale krásne spomienky v srdci ostávajú...
Včera 10. októbra 2017 uplynulo 5 rokov 
odvtedy, čo navždy odišla naša mama, 
babka a prababka 
ANNA BONKOVÁ,
rodená Slavkovská.

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.          
S láskou spomínajú dcéra Jana a syn Marián s  rodinami,
a ostatná rodina.
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inZercia Týždeň s mestskou políciou

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej 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 niekto-
rých 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 jednotli-
vé 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 ko-
nania• 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 
najmenej 7 dní pred jeho konaním.       PP-91

• V  PONDELOK 2. ok-
tóbra popoludní službuko-
najúca hliadka MsP Poprad 
preverila oznam ohľadom 
psa, ktorý sa mal voľne po-
hybovať po Železničnej ulici 
vo Veľkej. Hliadka psa od-
chytila a následne bola ziste-
ná jeho majiteľka, ktorej bol 
pes odovzdaný.• VO ŠTVRTOK 5. októbra 
podvečer zasahovali mest-
skí policajti na ulici J. Curie 
v Poprade, kde sa neznámy 
muž násilím snažil dostať 
do vchodu bytového domu 
a následne mal fyzicky útočiť 
na obyvateľa tohto bytového 
domu, ktorý ho na neprime-
rané správanie sa upozornil. 
Na mieste bol hliadkou MsP 
Poprad zistený 35-ročný muž 
z Popradu, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholu a  myslel 
si, že je na adrese svojho byd-
liska. Po upokojení situácie a 
vysvetlení vzniknutého ne-
dorozumenia muž následne 
z miesta odišiel.

• V  PIATOK 6. októbra 
popoludní pracovníci Poh-
rebno - cintorínskych slu-
žieb oznámili, že po cinto-
ríne vo Veľkej sa pohybuje 
malá ovečka. Mestským po-
licajtom, ktorí oznam pre-
verili sa nepodarilo zistiť jej 
majiteľa. Ovečku odchytili 
a odovzdali zamestnancom 
útulku.• V PIATOK 6. októbra ve-
čer boli hliadky MsP Poprad 
vyslané do zariadenia sociál-
nych služieb na ulici Levoč-
skej, kde malo dochádzať k 
fyzickému napádaniu medzi 
dvoma klientmi zariadenia. 
Mestskí policajti situáciu na 
mieste upokojili. 40-ročný 
poškodený muž z Popradu 
odmietol možnosť ošetrenia 
a taktiež nechcel podávať 
oznámenie na 55-ročného 
Popradčana podozrivého z 
fyzického napádania. Hliad-
ky mestskej polície podozri-
vého muža následne vykázali 
z areálu zariadenia.  (msp)

• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - 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 Thu-
leWing. Inf.: č. t. 0905 836 420, 
0908 260 595.  28/17-P
• Predám záhradku so zá-
hradnou chatkou na Západe 2. 
Inf. č. t.: 0915 287 566. 29/17-P
• Predám ešte nepoužitý ke-
ramický sud cca 60-litrový na 
nakladanie kapusty. Inf. č. t.: 
0904 569 578.  30/17-P
• Predám písací stôl s  ry-
sovacou doskou a  sedaciu 
súpravu zn. Harfa, rozťa-
hovacia. Lacno. Inf. č. t.: 
0904 569 578.  31/17-P
• Predám detský kočík, troj-
kombinácia. Cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0903 493 048.  32/17-P
• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K

• Kúpim záhradu alebo 
starší rodinný dom v  Popra-
de - Mlynská ul., Sadová ul., 
Záhradnícka ul., Kvetná ul., 
Brežný riadok, príp. iné. Inf.: 
č. t. 0908 307 414.   11/17-K
• JÁN PLAČEK, učiteľ hud-
by 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 6 hodín dopoludnia 
v  oblasti administratívy, ob-
chodu, prípadne služieb. Inf.: 
č. t. 0903 607 733.    75/17-R
• Pizzéria Utópia v  Popra-
de prijme ihneď vyučené-
ho 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, Tep-
lická 34, bývala AB STAVO-
MONTÁŽE. 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 križo-
vatky pri nemocnici. Inf.: č. t. 
0903 675 470.  81/17-R

• Hľadáme pracovníkov 
na maliarske práce. Inf.: č. t. 
0905 275 411.  82/17-R
• Hľadáme distribútorov 
letákov v  meste Poprad a 
na sídlisku Západ. Inf.: č. t. 
0911 623 572 alebo poprad@
redpost.sk  83/17-R

Mäsovýroba Štefan Knižka 
s.r.o. prijme do trvalého pra-
covného pomeru pracovníč-
ku do mäsovýroby do pre-
vádzky v Hranovnici.
Náplň práce: práce pri výro-
be mäsových výrobkov.
Požadujeme: zodpovednosť, 
vzťah k práci s potravinami. 
Prax nie je nutná, zaučíme Vás.
Ponúkame prácu v  stabilnej 
rozvíjajúcej sa spoločnosti, 
výhodné platové podmien-
ky, dovolenkové, koncoročné 
odmeny.
Termín nástupu: ihneď.
Kontakt: tel. č. 0905 842 170, 
email: neupauer.r@stefank-
nizka.sk PP-98

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 
1830/6, ostatné plochy o výmere 1 m2 a pozemok časť parc. č. 
KN-E 7600/1, orná pôda o výmere 1 m² za účelom osadenia 
sviečkomatov na predaj náplní do sviečok. 
Výška ročného nájmu je minimálne 8,- €/m² za ostatné pozemky 
v zóne B, ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poscho-
die, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 20. 10. 2017 o 
12. 00 hod.     PP-97

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

- týždenník občanov mesta. Vydáva Re-
dakcia Poprad - noviny občanov. Šéfre-

daktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redak-
cie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 
052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredak-
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Pohár olympijských nádejí v Poprade

V sobotu sa v Poprade po 
siedmykrát konali medzi-
národné plavecké preteky 
o Pohár olympijských nádejí. 
Okrem špičkových sloven-
ských klubov sa zúčastnili 
aj plavci z  Ukrajiny či Ma-
ďarska. Už tretí rok je toto 
podujatie zaradené aj do ka-
lendára Slovenskej plaveckej 
federácie, kde sa bojovalo 
nielen o  body do pohárovej 
súťaže, ale aj o limity pre za-
radenie do Útvaru talentova-
nej mládeže (ÚTM).

Do vody popradského ba-
zéna skočilo v sobotu viac ako 

300 plavcov z  18 
klubov. „Autorkou 
olympijskej myšlien-
ky týchto pretekov 
bola veľvyslankyňa 
Veľkej Británie a Se-
verného Írska pred 
olympiádou v  Lon-
dýne. Medzitým už 
boli aj olympijské 
hry v Riu, no a teraz 
sa tešíme, že sa mož-
no prví víťazi týchto 
pretekov dostanú na 

olympiádu do Tokia,“ uviedol 
riaditeľ pretekov Jozef Pavlík. 
„Oproti predchádzajúcim roč-
níkom je tento posilnený o ka-
tegóriu starších žiakov, aby aj 
oni mohli súťažiť v  takýchto 
podmienkach na medziná-
rodnej úrovni,“ doplnil pred-
seda organizačného výboru 
pretekov Martin Králik. Prá-
ve kategória starších žiakov 
a  žiačok priniesla na preteky 
kvalitu, v  ktorej sa nestratili 
ani pretekári domáceho KP 
AquaCity Poprad. Veď majú 
medzi sebou reprezentantov 
a  niektorí ďalší poškuľujú po 

ÚTM. „Som rád, že som sa 
dostal do reprezentácie a  mo-
jím cieľom je v  tejto sezóne 
opäť zabojovať o  titul majstra 
Slovenska,“ povedal Marek 
Koreň, ktorý v sobotu zaplával 
2. miesto na 100 m a 3. miesto 
na 50 m v  disciplíne prsia. 
„Tento rok by som sa už chce-
la do ÚTM dostať, potrebujem 
na to 520 bodov. Ak sa mi to 
nepodarí, skúsim to o rok,“ po-
kračovala Dáša Vlčková, ktorá 
vybojovala 3. miesto na 100 m 
prsia. „Mám splnený limit na 
100 m voľný spôsob a  čakám 
ešte na jeden. Verím, že sa doč-
kám aj reprezentácie,“ vyslovil 
želanie Dávid Ertel (na foto 
v strede), ktorý sa tešil zo zlata 
na 50 m voľný spôsob a 50 m 
motýlik, bronz mu patrí z rov-
nakých disciplín na 100 met-
rovej trati.

Domáci KP AquaCity Poprad 
napokon obsadil v konečnom 
účtovaní 6. miesto, pričom 
popradskí plavci zaplávali 
spolu 181 osobných rekordov. 
Preteky ovládli plavci z ORCA 
Bratislava.  (mav)

Úspech malých futbalistov 
FK Poprad do 12 rokov, ktorí 
nedávno postúpili do celoslo-
venského kola Mini Cham-
pions Ligy, chceli minulý 
týždeň v  stredu napodobniť 
aj ich klubové spoluhráčky 
z  kategórie do 14 rokov. Na 
domácom turnaji vo Veľkej 
privítali dva tímy Prešova, 
Bardejov a Spišskú Novú Ves.

Popradčanky prehrali jedi-
ný zápas a  to s  Bardejovom, 
body stratili aj v súboji s pre-
šovským A-tímom. Práve 
tieto zaváhania znamenali, 
že dievčatá prenechali postup 
do celoslovenského kola Mini 
Champions Ligy Bardejov-
čankám. Na tejto úrovni však 
išlo predovšetkým o  zbiera-

nie cenných skúseností a zdo-
konaľovanie futbalových 
zručností. „Oproti minulému 
roku sa nám vymenila veko-
vá kategória a  máme medzi 
sebou nové dievčatá. Nemá-
me ešte potrebnú kvalitu, ale 
dievčatá sa snažili,“ zhodno-
til tréner žiačok FK Poprad 

Slavomír Šoltýs. „Turnaj sa 
mi páčil, strelila som sedem 
gólov,“ povedala hráčka FK 
Poprad U14 Annamaria La-
budová. „Stále sa zohrávame 
s  novými spoluhráčkami, ale 
pomaly sa to zlepšuje,“ do-
dala jej spoluhráčka Viktó-
ria Házyová.  (mav)

Malé futbalistky v Mini Champions Lige

V sobotu 7. októbra sa v Považ-
skej Bystrici uskutočnil 14. roč-
ník Medzinárodného turnaja v 
jude. Zúčastnilo sa ho vyše 300 
mladých judistov z  Maďarska, 
Poľska, Ukrajiny, Čiech a Sloven-
ska. Adamko Jacák z Judo klubu 
Poprad v  mini kategórii do 38 
kg vybojoval 3. miesto, Nikola 
Štefániková si z  kategórie doras-
teniek do 63 kg odniesla strieb-
ro.   FOTO - archív JK Poprad

Cezpoľný beh
Minulý týždeň v  utorok 

sa v okolí Cirkevnej spoje-
nej školy v Poprade konalo 
okresné kolo v  cezpoľnom 
behu žiakov a žiačok stred-
ných škôl.

Z  jednotlivcov bol medzi 
chlapcami najrýchlejší Ri-
chard Pospíšil z  Gymnázia 
na Ul. D. Tatarku v Poprade, 
medzi dievčatami triumfova-
la Kristína Špitková z  Gym-
názia Kukučínova Poprad. 
Najlepším chlapčenským 
družstvom bola SPŠ Poprad, 
v kategórii dievčat sa najviac 
darilo Obchodnej akadémii 
Poprad.

Zároveň sa minulý týždeň 

v  stredu konalo v  Starom 
Smokovci aj okresné kolo 
v  cezpoľnom behu žiakov 
a  žiačok základných škôl 
(na foto víťazné družstvá 
chlapcov). Medzi chlapca-
mi bol prvý Maroš Mešár 
zo ZŠ v  Sp. Sobote, medzi 
dievčatami zvíťazila Gabrie-
la Grigerová rovnako zo 
ZŠ v  Sp. Sobote. Víťazstvo 
patrí aj ich spolužiakom 
v  oboch kategóriách druž-
stiev. Všetci víťazi medzi 
jednotlivcami i  družstvami 
sa prebojovali na krajské 
kolo, ktoré sa uskutoční vo 
štvrtok 12. októbra v  Sta-
rej Ľubovni.  (ppv)

Popradskí fut-
balisti zvíťazili 
v sobotu v rám-
ci 11. kola II. 
ligy v Komárne 

4:0, hetrikom sa blysol Sta-
nislav Šesták.

Zverenci Jaroslava Belejčá-
ka zároveň spoznali svojho 
súpera v 5. kole Slovenského 
pohára. Bude ním už v stredu 
18. októbra v  NTC druholi-
gový rival Inter Bratislava.
Z KUCHyNE FK POPRAD

Výsledok A-tímu: 11. 
kolo II. ligy v sobotu 7. ok-
tóbra KFC Komárno - FK 
Poprad 0:4 (0:2), góly Po-
pradu: 15., 28 a 68. Stanislav 
Šesták, 69. Duje Medak.

Program A-tímu: 12. kolo 
II. ligy v sobotu 14. októbra 
o 15. hod. AFC Nové Mesto 
nad Váhom - FK Poprad.

Juniori: v nedeľu 8. októbra 
Gerlachov - FK Poprad B 
2:1, ženy: v sobotu 7. októbra 
FK Poprad - Spišská Nová 
Ves 3:2, st. dorast U19: v so-
botu 7. októbra FK Poprad 
- Vranov nad Topľou 4:2, 

ml. dorast U17: v  sobotu 7. 
októbra FK Poprad - Vranov 
nad Topľou 4:5, st. dorast 
U16: v  sobotu 7. októbra 
Spišské Bystré - FK Poprad 
B 1:10, st. žiaci U15: v  so-
botu 7. októbra FK Poprad 
- Michalovce 0:2, st. žiaci 
U14: v sobotu 7. októbra FK 
Poprad - Michalovce 2:2, 
ml. žiaci U13: v nedeľu 8. ok-
tóbra Stropkov - FK Poprad 
1:8, ml. žiaci U12: v  nedeľu 
8. októbra Stropkov - FK 
Poprad 6:14, žiačky U15: 
v nedeľu 8. októbra Bardejov 
- FK Poprad 5:0.  (ppv)

   Z V R P S  B

1. Lokomotíva KE 11 8 1 2 20:8 25
2. Sereď 11 7 1 3 28:14 22
3. Skalica 11 7 1 3 14:9 22
4. Žilina B 11 7 0 4 26:14 21
5. FK Poprad 11 6 2 3 23:9 20
6. L. Mikuláš 11 5 3 3 20:12 18
7. Sp. N. Ves  11 5 2 4 15:17 17
8. Inter BA 11 5 1 5 18:15 16
9. Bardejov 11 4 3 4 12:15 15
10. Zvolen 11 4 3 4 16:21 15
11. Pohronie 11 3 4 4 17:12 13
12. Trebišov 11 4 0 7 9:18 12
13. Šamorín 11 3 2 6 16:16 11
14. N. Mesto n. V. 11 3 1 7 8:24 10
15. Komárno 11 2 2 7 18:41  8
16. Podbrezová B 11 1 2 8 11:26  5

Tabuľka II. ligy

FK Poprad
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Popradskí kamzíci zdolali baranov i vlkov

Krátko zo športu

 Z V  Vp Pp P Skóre  B

1. Trenčín 10 9 1 0 0 30:8 29

2. B. Bystrica 11 7 0 3 1 43:26 24

3. HK Poprad 11 5 4 0 2 36:25 23

4. Košice 11 7 0 1 3 30:24  22

5. Nitra 11 4 1 1 5 40:42  15

6. Zvolen 10 4 1 1 4 26:29  15

7. L. Mikuláš 11 3 1 2 5 21:26  13

8. Žilina 11 3 0 2 6 34:35  11

9. N. Zámky 11 2 2 0 7 27:34  10

10. Detva 11 0 0 1 10 15:40  1

11. SR 20 8 3 1 0 4 22:35  11

Tabuľka Tipsport Ligy

Sokolíci prehrali s Islandom

Popradskí kam-
zíci odohrali 
cez víkend dva 
zápasy na do-
mácom klzisku. 
V  piatok doká-

zali zdolať úradujúceho 
majstra z  Banskej Bystrice 
6:4 (na foto) a v nedeľu po-
razili aj vlkov zo Žiliny 3:2.

„V zápase s  Banskou Bys-
tricou sme konečne dokázali 
využiť naše presilovky. Chlap-
ci dokázali udržať výsledok 
bojovnosťou a  srdcom. Zápas 
so Žilinou sme nezačali dob-
re, potom sme však dokázali 
otočiť výsledok. Ceníme si 
ďalšie tri body, neprehrať toľ-
ko zápasov po sebe je pre nás 
zaväzujúce aj voči divákom,“ 
hodnotil oba duely tréner HK 
Poprad Marcel Ozimák.

Popradčania majú opäť 
náročný program. Po minu-
lotýždňovom triumfe v  Bu-

dapešti 4:1 nad UTE v rámci 
úvodného zápasu štvrťfinále 
Vyšehradského pohára, pri-
vítajú svojho súpera kamzí-
ci už dnes večer o  18. hod. 
v rámci odvety.
Z KUCHyNE HK POPRAD

Výsledky Tipsport Ligy: 
9. kolo v  piatok 6. októbra 
HK Poprad - HC ´05 iCli-
nic Banská Bystrica 6:4 (2:1, 
3:3, 1:0), góly Popradu: 9. 

Andreas Štrauch (S. Mlyna-
rovič), 19. Jindřich Abdul (J. 
McDowell), 32. Patrik Svita-
na (P. König, A. Štrauch), 37. 
Peter Lichanec (A. Ignatov), 
39. Radomír Heizer (M. Já-
chym), 52. Samuel Mlynaro-
vič (D. Brejčák, P. König), 10. 
kolo v nedeľu 8. októbra HK 
Poprad - MsHK DOXXbet 
Žilina 3:2 (0:1, 3:1, 0:0), góly 
Popradu: 29. Patrik Svitana 

(sn), 32. Samuel Mlynarovič 
(P. Svitana, D. Brejčák), 40. 
Andreas Štrauch (S. Mlyna-
rovič, I. Davydov).

Program: Vyšehradský 
pohár: odveta štvrťfinále 
v  stredu 11. októbra o  18. 
hod. HK Poprad - UTE Bu-
dapešť, Tipsport Liga: 11. 
kolo v  piatok 13. októbra 
o  18. hod. HK Dukla Tren-
čín - HK Poprad, 12. kolo v 
nedeľu 15. októbra o 17. hod. 
HK Poprad - HC Košice.

Juniori: v  sobotu 7. ok-
tóbra HK ŠKP Poprad - HC 
Slovan Bratislava 4:2, v ne-
deľu 8. októbra HK ŠKP Po-
prad - MHKM Skalica 4:2. 
Dorast: v sobotu 7. októbra 
MMHK Nitra - HK ŠKP 
Poprad 6:0, v nedeľu 8. ok-
tóbra HK Gladiators Trna-
va - HK ŠKP Poprad 1:9. 
Kadeti: v nedeľu 8. októbra 
HK Mládež Michalovce - 

HK ŠKP Poprad 6:8. St. žia-
ci 8. roč.: v sobotu 7. októbra 
HK ŠKP Poprad - P.H.K. 
Prešov 6:1. St. žiaci 7. roč.: 
v sobotu 7. októbra HK ŠKP 
Poprad - P.H.K. Prešov 5:3. 
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 7. 
októbra P.H.K. Prešov - HK 
ŠKP Poprad 5:5. Ml. žiaci 
5. roč.: v  sobotu 7. októbra 
P.H.K. Prešov - HK ŠKP 
Poprad 4:9.  (ppv)

Slovenská futbalová repre-
zentácia do 21 rokov odo-
hrala minulý týždeň vo štvr-
tok v Poprade prvý z dvoch 
zápasov kvalifikačného cyk-
lu o postup na Majstrovstvá 
Európy 2019. Islandu pred 
trojtisícovou návštevou pod-
ľahli sokolíci 0:2.

„Aj keď sme mali v  zápase 
prevahu a  dali sme do toho 
veľa úsilia, urobili sme veľ-
mi veľa chýb hlavne v prvom 
polčase. Chlapci boli veľmi 
nervózni,“ hodnotil duel s Is-

landom tréner SR U21 Pavel 
Hapal. „Nezačali sme dobre, 
inkasovali sme príliš skoro gól. 

Ťažko sme sa dostávali späť 
do zápasu, keďže Islanďania 
bránili všetkými hráčmi,“ 
pridal hodnotenie slovenský 
reprezentant do 21 rokov Mi-
chal Sipľak.

Včera po uzávierke vydania 
novín Poprad mala Hapalo-
va družina šancu na reparát. 
Pred očakávaným vypreda-
ným hľadiskom NTC vy-
zvali Slováci na súboj top 
favorita 2. kvalifikačnej sku-
piny zo Španielska.  (mav)

• POPRADSKÉ hokejistky 
v sobotu zavŕšili program skupi-
novej fázy domácim víťazstvom 
nad Prešovom 6:3 a do celoštát-
nej fázy postúpili z prvého mies-
ta, kam si preniesli aj tri body 
navyše. Už v nedeľu 15. októbra 
pocestujú v  rámci 1. kola tejto 
časti do poľskej Krynice.• FUTBALISTI ŠK Zemedar 
Poprad - Stráže v nedeľu 8. ok-

tóbra podľahli domácim Vikar-
tovciam 0:1 v  rámci 10. kola 6. 
OMV ligy. V nedeľu 15. októbra 
privítajú o  15. hodine B-tím 
Spišskej Belej.• STARŠÍ žiaci VK Junior 
2012 Poprad vstúpia do novej 
súťažnej sezóny reprízou finále 
MSR proti Svidníku. Dvojzápas 
prvého kola sa uskutoční v  so-
botu 14. októbra od 10. hodiny 
v telocvični SSOŠ vo Veľkej.• V  SOBOTU 14. októbra sa 

od 10. hodiny bude na Námestí 
sv. Egídia pred OC Forum konať 
premiérový ročník atraktívnej 
súťaže dobrovoľných hasičov 
pod názvom Železný hasič.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit v druhom kole SBL minulý 
týždeň v  stredu porazili doma 
Prievidzu 104:85. V  sobotu 7. 
októbra podľahli v  Iskra Aréne 
Interu Bratislava 73:92. V sobotu 
14. októbra privítajú opäť doma 
o  18. hodine Karlovku.   (ppv)

Popradské basket-
balistky majú za 
sebou už aj druhé 
vystúpenie v novej 

sezóne extraligy. V  sobotu 
7. októbra prehrali v  Ban-
skej Bystrici 46:63.

Domáce basketbalistky 
položili základ víťazstva už 
v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 
24:7. Popradčanky sa pred-
stavia po prvýkrát domácim 
priaznivcom v Aréne Poprad 
netradične v  piatok 13. ok-
tóbra o 17.30 hod. kedy pri-
vítajú Slovan Bratislava.
Z KUCHyNE BAM POPRAD

Výsledok: 3. kolo extrali-
gy žien v  sobotu 7. októbra 
BK ŠKP 08 Banská Bys-
trica - BAM Poprad 63:46 
(38:19), najviac bodov 
BAMP: Dominika Drob-
ná - 11. Program: 4. kolo 

extraligy žien v  piatok 13. 
októbra o  17.30 hod. BAM 
Poprad - BK Slovan Brati-
slava. Žiačky: v sobotu 7. 
októbra BAM Poprad - yA 
Košice blue 46:31 a  33:36, 
v nedeľu 8. októbra BAM Po-
prad - ŽBK Rožňava 32:27 
a 39:24. Kadetky: v sobotu 7. 
októbra BAM Poprad - BK 
Klokani Ivanka pri Dunaji 
104:49, v  nedeľu 8. októbra 
BAM Poprad - BK Lokomo-
tíva Sereď 44:57.  (ppv)

 Z  V  P B

1. GA Košice 3 3 0 6

2. Ružomberok 3 2 1 5

3. Slovan BA 3 1 2 4

4. Šamorín 2 1 1 3

5. B. Bystrica 2 1 1 3

6. Piešťany 1 1 0 2

7. BAM Poprad 2 0 2 2

8. Nitra 2 0 2 2

Tabuľka Extraligy žien

V rámci náročné-
ho kvalifikačného 
cyklu si futbalo-
ví reprezentan-
ti do 21 rokov 
našli čas aj na 
mimofutbalové 
aktivity. Minulý 
týždeň v  piatok 
na pravé po-
ludnie navštívili kapitán Jakub Hromada, brankár Marek 
Rodák a  obranca Michal Sipľak v  sprievode členov realizač-
ného tímu Základnú školu vo Veľkej, kde spoločne besedovali 
so žiakmi futbalových tried na pozvanie FK Poprad. Nechý-
bali súťaže a  autogramiáda.    FOTO - Marek Vaščura

BAM Poprad
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. 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.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34
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Na skle
maľované

legendárny muzikál sa vracia

POPRAD
11. NOVEMBER POPRAD ARÉNA

VSTUPENKYHLAVNÝ PARTNER REKLAMNÝ PARTNER MEDIÁLNY PARTNERPARTNER

PARTNERI DIVADLA

GENERÁLNY PARTNER
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