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Festival prinesie filmové lahôdky o horách a ľuďoch v nich

S kulisou Vysokých Tatier sa od
10. do 14. októbra bude konať v Poprade XXVI. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Začne
sa dnes 10. októbra o 18. hod. v budove MsÚ slávnostným otvorením
festivalu a projekciou prvých dvoch
blokov súťažných filmov.
Pre divákov je celkovo pripravených 57 filmov zo 16 krajín sveta,
medzi ktorými majú značné zastúpenie francúzski a slovenskí filmári,
ale aj tvorcovia z Nového Zélandu,
Nórska, Austrálie, Kanady, Belgicka,
Nemecka, Poľska, Česka, Talianska,
Veľkej Británie a ďalších krajín.
Osem filmov bude slovenskej produkcie: od Pavla Barabáša Tieň jaguára, od Rastislava Hatiara - premiéra
filmu o Petrovi Hámorovi Vrcholová
príťažlivosť a Teória šťastia podľa
Rybanského, od Roberta Vrláka Perzia, od Evy Čičkanovej S deťmi cez
hory, od Ľuboša Slivku Pavúk, horolezec storočia, od Matúša Lašana 30
dní hrdinom a od Tomáša Giča Na
život a na smrť.

Riaditeľka MFHF Mária Hámorová doplnila: „Máme pripravené štyri besedy - o šialenstvách
vo veľkej stene príde porozprávať
vo štvrtok 11. októbra o 18. hod.
štvorica lezcov Maťo Grajciar,
Ondro Húserka, Vlado Linek a
Jožo Krištoffy. V piatok 12. októbra o 18. hod. bude hosťom
besedy rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, ktorá ako
druhá žena v histórii vystúpila
na vrcholy všetkých štrnástich
osemtisícoviek a je prvou ženou,
ktorej sa to podarilo bez použitia
umelého kyslíka. Staronovým hosťom
bude Leo Houlding, ktorý bol v Poprade v roku 2003 na 11. ročníku festivalu, a beseda s ním bude v sobotu 13.
októbra o 18. hod. Takisto v sobotu,
ale o 21. hod. bude pripravená beseda
so slovenskými horolezcami Miškom
Sabovčíkom a Jurajom Koreňom, ktorí priblížia svoje lietaco-lezecké dobrodružstvá na Antarktíde. V sobotu
13. októbra o 15. hod. sa uskutoční
krst knihy Zimný hrebeň Tatier - úpl-

né prelezenie hrebeňa Vysokých Tatier
- 1974 slovenských autorov, horolezcov
Alojza Halása a Juraja Zaťka, ktorej
krstnými otcami budú tiež horolezci
Zoltán Demján a Peter Hámor.“ Všetky besedy sa uskutočnia vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade.
Okrem týchto priestorov sa horské filmy budú premietať aj v popradskom
kine Tatran, v kine Iskra v Kežmarku,
kine Mier v Spišskej Novej Vsi a po
prvýkrát aj v Teniscentre v Tatranskej

Lomnici. Podrobný program je na
www.mfhf.sk.

(Pokračovanie na str. 3)

Deň s komisárkou pre osoby
so zdravotným postihnutím

V Zakopanom sa minulý piatok uskutočnilo podpísanie Deklarácie tatranských miest a Memoranda obchodných komôr. Stalo sa tak na záver konferencie - X. jubilejného medzinárodného horského fóra, ktorého hlavným
organizátorom bol Powiat Tatrzanski a jeho Tatrzanska Agencja. Podpísaniu predchádzalo približne trojročné obdobie vzájomných komunikácií a
spolupráce signatárov. Na foto zľava doprava s podpísanými dokumentmi:
primátor Popradu Jozef Švagerko, primátor Zakopaného Leszek Dorula a
primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.
FOTO - archív organizátorov

Mesto Poprad a Úrad komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím pripravili na 11. október 2018 v Poprade
Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.
V dopoludňajších hodinách (9.30 - 10.
30 hod.) sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade na 1. poschodí uskutoční
prezentácia úradu pre organizácie, ktoré
v rámci svojej práce prichádzajú do kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím. Nasledovať bude návšteva neverejného denného stacionára a následne
návšteva Centra sociálnych služieb v Poprade (10.30-15. hod.).
Dôležitou súčasťou podujatia budú individuálne konzultácie pre občanov. Kon-

zultácie sa uskutočnia v priestoroch Denného centra JUH, L. Svobodu 3783/75,
Poprad v čase od 15. do 17. hod.
Poslaním komisárky JUDr. Zuzany
Stavrovskej a jej úradu je posudzovanie
dodržiavania práv osôb so zdravotným
postihnutím, z vlastnej iniciatívy, ako aj
na základe podnetov monitorovanie ich
dodržiavania a v prípade zistenia porušenia týchto práv navrhovanie prostriedkov nápravy. Na komisárku má právo
obrátiť sa každý vo veci porušovania a
ohrozovania práv osôb so zdravotným
postihnutím.
Viac o agende a poslaní úradu na jeho
webovom sídle. https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.
(ppp)

Nádrž je
nanovo
napustená,
ryby v nej
majú dobré
podmienky
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Kamzíci
Vyšehrad
nedobyli,
ale derby
ovládli
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Stručne

NAJBLIŽŠIE mestské zastupi•teľstvo
v Poprade sa bude konať vo

štvrtok 18. októbra od 9. hod. O deň
na to, 19. októbra sa uskutoční slávnostné zasadanie MsZ s odovzdávaním Cien mesta Poprad a Cien primátora mesta Poprad.

PIATOK 12. októbra sa v Mar•co Vrestaurant
uskutoční zábavný

kvíz o umení, ktorý organizuje Popradský literárny klub. Súťažiť sa
bude v oblastiach literatúra, hudba
a film.

INŠPIRATÍVNE podujatie pre
•všetky
ženy pod Tatrami pod názvom Večer akčných žien v Poprade
sa uskutoční v priestore svadobného
salóna na Kuzmányho ul. v Poprade-Veľkej v sobotu 13. októbra od
17. hod. Bude sa niesť v znamení
networkingu, motivácie a noviniek
z oblasti zdravia a krásy. Svoje životné príbehy a zaujímavé aktivity
predstavia štyri inšpiratívne ženy.

VÝSTAVA k životnému jubileu
•Popradčana
Františka Žoldáka bola

otvorená minulý týždeň v stredu
v Multifunkčnom energetickom
a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. Výstava s názvom Zátišia
a krajiny potrvá do konca decembra
2018.

V POPRADE otvoril v lete svoju
•pobočku
v centre mesta najväčší za-

mestnávateľ v oblasti softvérového
inžinierstva v regióne - firma NESS
KE. Vo štvrtok 11. októbra sa pri
príležitosti formálneho otvorenia
popradskej pobočky uskutoční pre
pozvaných účastníkov interaktívny
workshop Geeky day. Spoločnosť sa
chce aktívne angažovať aj v rámci popradskej IT komunity a prispieť tak k
rozvoju tohto sektora v regióne.

železničnej trate Stu•denýV ÚSEKU
Potok - Matejovce pri Poprade

- Poprad-Tatry trvajú od pondelka
do piatka 12. októbra výlukové práce. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, budú cestujúci prepravovaní náhradnou dopravou, ktorú
zabezpečuje dopravca Železnice SR.

webovej stránke mesta Po•pradNAwww.poprad.sk
je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení
nízkeho napätia.

V SOBOTU 13. októbra sa v Kež•marku
uskutoční slávnostné otvorenie zimného štadióna Aréna Kežmarok a zároveň aj začiatok hokejovej
sezóny 2018/2019. Bohatý športový
i kultúrny program začína pred arénou o 9.30 hod.
(ppš)

Ekonomické výsledky mesta sú priaznivé

Poslednýkrát v tomto volebnom
období sa minulý piatok stretol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko s novinármi. Vyjadril sa k trom
dôležitým okruhom informácií - o
ekonomickom a demografickom
stave mesta, ako aj o cestovnom ruchu, keďže na verejnosti kolujú rôzne znevažujúce dezinformácie. Mrzia ho hlavne z hľadiska enormného
úsilia zamestnancov mestského úradu, ktoré vynaložili pre priaznivé
výsledky mesta.
Nepodložené tvrdenia vyvrátil faktami: „Mesto Poprad je vo výbornej
finančnej kondícii. K 30. septembru
2018 máme na účtoch spolu viac ako
16 680 578 eur. V Rezervnom fonde
mesta bolo pred štyrmi rokmi 6 miliónov, teraz je to približne 12 miliónov.
Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
za rok 2017 Poprad medzi mestami s
viac ako 50 tisíc obyvateľmi opakovane
obhájil 1. miesto a v celkovom hodnotení finančnej stability 50 najväčších
miest sa posunul o jedno miesto nahor a obsadil 5. priečku. Pokiaľ ide o
demografickú krivku, je podľa mňa
stabilizovaná, hoci sa na to môžeme

Zľava doprava: Tibor Haluška z odboru urbanizmu a priestorového plánovania,
primátor Popradu Jozef Švagerko, prednostka MsÚ Angela Františková a vedúci
ekonomického odboru MsÚ Marián Matta.
FOTO - Marta Marová
pozerať z rôznych pohľadov, ale žiadna s rôznymi organizáciami, inštitúciami
katastrofa mestu nehrozí. Čo sa týka či neziskovými organizáciami. Boli
cestovného ruchu, boli sme vyhod- na vysokej úrovni a prispeli k vysokej
notení nezávislou organizáciou ako návštevnosti nielen centra Popradu,
druhý najnavštevovanejší región na ale aj Veľkej, Spišskej Soboty, MatejoSlovensku, po Bratislave. Myslím si, že viec, Stráží i Kvetnice“. Primátor noje to obrovský úspech. Dokázali sme do vinárom adresoval poznanie, že mu
mesta pritiahnuť veľa návštevníkov aj ukázali, akú silu má slovo a posunuli
vďaka veľkému množstvu kultúrnych ho dopredu. Zhrnul, že chcel do mesa športových podujatí, ktoré organi- ta doniesť slobodu a verí, že sa mu
zovalo mesto samo alebo v spolupráci to podarilo.		
(mar)

S nástupom novej legislatívy niektorí majitelia vyhodili psov na ulicu
Mestský útulok v Poprade má za sebou horúci september. V tomto prípade však nie je reč o príjemnom
počasí, ale o veľkom prísune zvierat, ktoré v tomto
mesiaci stratili domov a ocitli sa na ulici.
S najväčšou pravdepodobnosťou šlo o svojskú reakciu
niektorých majiteľov psov na prijatie novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Legislatívna úprava spôsobila, že
pes sa po novom považuje za živého tvora a majiteľom
psov pribudlo viacero povinností vrátane povinného čipovania psov. „Už od polovice augusta sme pocítili zvýšený
prísun nových psíkov. Vyvrcholilo to v prvý septembrový
týždeň, kedy sme na ulici našli alebo nám bolo privezených
13 psov - od šteniat až po veľkých psov. Vo všetkých prípadoch šlo o psíkov, na ktorých bolo vidieť, že mali svoj domov,
svojho pána, mali svoje návyky. Z rôznych zdrojov vieme,
že dôvodom toho, prečo sa ľudia takýmto spôsobom zbavovali psíkov bola najmä povinnosť čipovať psíkov a s tým
spojené náklady, ktoré nebol ochotný znášať každý. Podľa
odborníkov, s ktorými sme hovorili, zvýšený nápor v tejto
súvislosti môžeme očakávať minimálne pol roka,“ uviedol
Peter Greňa z Mestského útulku v Poprade. Dobrou správou vo vzniknutej situácii je fakt, že z 31 psíkov, ktorých

za uvedené obdobie prijali v útulku, sa viac ako polovici
podarilo nájsť nový domov.
V súčasnosti je v Mestskom útulku v Poprade, ktorý
sídli na ulici Na letisko, a v jeho dočasných opaterách
umiestnených spolu 45 psov. Vybrať si psíka na adopciu
je možné vždy v dňoch utorok - nedeľa od 8. do 16. hod.,
návštevy spojené s venčením sú vzhľadom na denný režim psíkov odporúčané v čase 13. - 16. hod.
(mag)
Kvetnica má nielen svoju starú časť, ale
pod lesom sa rozrastá štvrť rodinných
domov. Má už pomenované aj dve ulice Dubová a Jedľová. V tomto území
vlastní developerská spoločnosť momentálne približne 50 parciel. V roku
2009 v inej lokalite katastra Kvetnice
mienili občania spojení v občianskom
združení postaviť takisto okolo 50 rodinných domov pod názvom Kvetinové
údolie. Napokon však k ich realizácii
nedošlo.
FOTO - Marta Marová
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Prihlášky na Tradičný vianočný jarmok

Mesto Poprad pripravuje od 14.
do 16.decembra 2018 v poradí XVI.
ročník Tradičného vianočného jarmoku.
Žiadosti o predajné miesta na Tradičnom vianočnom jarmoku bude
mesto Poprad prijímať do 24. októbra 2018. Z kapacitných dôvodov
je počet miest pre stánky umiestnené na Nám. sv Egídia limitovaný.

Diskusné relácie
v TV Poprad

Diskusné relácie kandidátov na
primátora vo voľbách do orgánov
samosprávy v Poprade bude TV Poprad vysielať od 20. októbra od 22.
hod. do 21. októbra stále v opakovaní, počas celého víkendu tak, aby ich
videlo čo najväčšie množstvo divákov. Budú vo vysielaní prostredníctvom terestriálnej antény, Magio internetu, Slovanetu, Antik TV a aj na
www.tvpoprad.sk v on-line vysielaní. Rovnako budú diskusie zverejnené aj na YouTube kanáli TV Poprad
(https://www.youtube.com/user/
televiziapoprad/videos).
(rmv)

Prioritou pri výbere žiadostí budú
remeselníci so svojím tovarom a
prevádzkovatelia gastro stánkov.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú do výberu pre tohtoročný jarmok zaradené.
Žiadosti s označením VIANOČNÝ
JARMOK je možné zasielať elektronicky na adresu: podatelna@msupoprad.sk,alebo písomne na adresu:

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II.
2802/3, 058 42 Poprad.
Podujatie odohrávajúce sa na Námestí sv. Egídia v Poprade v čase adventu je známe svojou výnimočnou
atmosférou. Minulý rok si ho nenechalo ujsť viac ako 20 tisíc návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Súčasťou podujatia je bohatý sprievodný
kultúrny program.		
(mag)

Festival prinesie filmové lahôdky ...
(Dokončenie zo str. 1)

Okrem Grand Prix porota udelí 5
ďalších cien a podľa vlastného uváženia môže udeliť aj čestné uznania.
Za najlepší film budú môcť hlasovať
aj diváci. Vlani sa na MFHF zúčastnilo vyše 10 tisíc divákov, organizátori
očakávajú minimálne rovnaký počet
aj tohto roku. M. Hámorová konštatovala, že sa budú mať na čo pozerať.
Veľa tohtoročných filmov je portrétnych, ale viaceré sú aj historické, o
extrémnych športoch a športových
výkonoch v horách i neprebádaných
končinách sveta a ďalšie.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov

festivalovej súťaže sa
uskutoční v nedeľu
14. októbra o 17. hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade. Súčasťou bude projekcia ocenených filmov. Sprievodnými
podujatiami MFHF bude tradične
Slovenský pohár v športovom lezení v
boulderingu v sobotu 13. októbra celý
deň na Námestí sv. Egídia a výstava
Martina Žilku Monochrome Mountains - čiernobiele hory počas trvania festivalu vo vstupných priestoroch MsÚ a cyklu snímok Maurícius
Martina Jakubca v OC Forum, ktorá
potrvá do 21. októbra.
(mar)

Krátke správy

OD 12. do 19. októbra 2018 budú
•veľkokapacitné
kontajnery na jesen-

né upratovanie umiestnené na sídlisku Juh I a II na parkovisku pri bytovom dome Antimón, za bytovým
domom Váh a Bárium a v Spišskej
Sobote na Ul. B. Němcovej, pri ZŠ,
Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, Nižanoch (pri mostíku) a Gattingerovej ul.
PACIENTI hospitalizovaní vo fakultných nemocniciach v Trenčíne,
Trnave, Žiline, v detských fakultných
nemocniciach v Banskej Bystrici a
Košiciach, ale aj v nemocnici v Poprade majú od minulého týždňa k
dispozícii hygienické balíčky. Ministerstvo zdravotníctva obstaralo celkovo 136 940 hygienických balíčkov.
V Tatranskej Lomnici odovzdali minulý týždeň stavenisko
zhotoviteľovi, ktorý tu má postaviť
dva bytové domy. V najväčšej tatranskej osade tak pribudne 48 nových nájomných bytov, ktoré má
zhotoviteľ postaviť do jedného roka.
Víťazom verejného obstarávania
na zhotoviteľa stavby je popradská
spoločnosť Arprog.
(ppš)

•

•

Igor Wzoš: Nepriaznivú demografiu vieme zvrátiť
aj atraktívnymi profesiami

Popradčanov je stále menej a menej. V roku 2003 malo toto mesto
55 000 obyvateľov a dnes ich má
sotva 50 500. Popradu hrozí, že
čoskoro stratí na podielových daniach veľké množstvo peňazí. Zaujímavým faktom však je, že v roku
2003 mal popradský okres 104,5
tisíc obyvateľov a dnes ich má - tiež
104,5 tisíc.
Ponúka sa tu jedna základná príčina, prečo počet Popradčanov klesá,
zatiaľ čo okres je v počte obyvateľov
stabilizovaný: V tomto meste celé
tie roky nebolo kde stavať. Nebol tu
dostatočne nastavený územný plán.
Ako uvádza Igor Wzoš: „Tento nedostatok sme v roku 2016 zásadne zmenili a pripravili nový územný plán tak,
aby tu mohlo bývať navyše nových
10 000 ľudí. Ak by sa táto vec udiala
pred desiatimi rokmi a nepredávalo sa
obrovské množstvo pozemkov, ktoré
dnes mestu akútne chýbajú, už by sme

v súčasnosti tento problém neriešili.
Dnes kupujeme pozemky späť, aby sme
mohli začať stavať niekoľko nájomných
bytoviek v projekte Juh IV, respektíve
mohli poskytnúť cenovo výhodné pozemky záujemcom o stavbu domu, napríklad v katastri Veľkej.“
Počet obyvateľov je však len jednou
časťou problému. V rámci demografie je ešte vážnejšou témou štruktúra
obyvateľstva. Dnes má Poprad 9 000
ľudí, ktorí majú 60 a viac rokov, je to
takmer 20% obyvateľstva mesta. „Pôrodnosť klesá, niektoré silné populačné
ročníky idú do dôchodku o 10, 15 rokov,“ vraví Wzoš. „Napríklad v roku
2030 nás tu môže byť až 15 000 seniorov, vrátane mňa. A dávam si otázku,
kto zaplatí potrebné sociálne služby?
Buď pôjdeme dole s kvalitou, alebo na
nich jednoducho nebudeme mať.“
Aj tento problém však má podľa
Wzoša niekoľko riešení a tou základnou vecou je dostať do Popradu

Životné náklady (450 eur) Zostatok v domácnosti (936 eur, 301 eur) Čistá mzda (1386 eur, 751 eur)

priemysel s atraktívnymi pracovnými
miestami pre mladých, aby tí mali
dôvod prisťahovať sa sem. „Môžem
prezradiť, že už budúci týždeň ohlási
svoj príchod jedna významná IT firma, ktorá chce v Poprade zamestnávať
postupne až 200 ľudí s priemernou
mzdou 1 800 eur v hrubom a viac,“
tvrdí primátorský kandidát.
Ďalším riešením je vytvárať benefity pre Popradčanov, aby mali ľudia
s trvalým pobytom v našom meste viac výhod, než tí, čo sem chodia
pracovať, no žijú v okolitých obciach.
V Poprade máme oficiálne takmer

900 prázdnych bytov, ktoré sú však
v skutočnosti obývané. Žijú v nich
podnájomníci bez trvalého pobytu
v meste. Toto je veľmi vážna otázka
pre mesto, ktoré pre nich musí svietiť,
čistiť, odvážať odpad, a to všetko stojí
mnoho peňazí. Ibaže peniaze za týchto ľudí v podobe podielových daní
dostávajú obce, kde majú oni trvalý
pobyt.
„Táto situácia sa dá zmeniť, chce
to však maximálnu pozornosť, odbornosť a dobrý plán. My ten plán
už máme. Vytvorili sme ho s láskou k nášmu mestu,“ dodal Wzoš.

Objednávateľ: Mgr. Igor Wzoš, Poprad. Dodávateľ: Redakcia Poprad – noviny občanov, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, IČO: 006 19 515
PP-100
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Popradskí „starogympláci“ besedovali s prezidentom
„Každé ráno zisťujeme, že
svet je iný, ako bol včera. Ak
v ňom chceme prežiť a presadiť sa, musíme na sebe pracovať a rozvíjať svoje postoje,
hodnoty a zručnosti.“ Toto
bolo akýmsi mottom piatkového predpoludňajšieho
stretnutia prezidenta Slovenskej republiky Andreja
Kisku so študentmi Gymnázia na Kukučínovej ulici
v Poprade.
„Starý gympel“ bol jedným z päťdesiatich slovenských stredných škôl,
do ktorých v tento deň ich
bývalí úspešní absolventi

prišli motivovať svojich nástupcov z radov súčasných
študentov, aby nenechávali
svoj potenciál driemať, aby
sami nezaspali na vavrínoch
svojich drobných úspechov,
ale aby pracovali na maximálnom rozvoji vlastných
schopností.
Andrej Kiska v rokoch
1977 - 81 študoval na popradskom „starom gympli“.
Na svojom životnom príbehu priblížil študentom svoju
cestu až k súčasnej funkcii
prezidenta krajiny. „Človek
sa nesmie poddať neúspechom. Prehráva až vtedy, keď

svoj boj vzdá. Každý v živote
veľakrát padne, ale zakaždým musí nájsť silu na opätovný návrat na vrchol svojej
životnej sínusoidy,“ vysvetľoval. „Nehľadajte ľahkú cestu,
tá na vrchol nikdy nevedie.
Čím viac vedomostí teraz získate, tým budete mať v ďalšom živote väčšiu šancu na
úspech,“ dodal prezident SR.
Študentov v diskusii, ktorá
nasledovala, zaujímali názory prvého muža republiky nielen na problematiku
podnikania a presadzovania
sa vo svete biznisu, ale aj
na súčasnú politickú i hos-

podársku situáciu v krajine.
Bolo to naozaj veľmi inšpiratívne, zhodli sa v hodnotení stretnutia s Andrejom
Kiskom.
Do celoslovenského podujatia účasti 50 inšpiratívnych
osobností slovenského biz-

nisu pod názvom This Is 21:
Priprav sa na 21. storočie sa
z Popradu zapojila aj Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, kde vystúpil
Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární.
Zdeno Suchý

Seniori oslavovali s muzikou... Žiadosti o dotácie do konca októbra

Minulý týždeň sa v
meste Poprad začal Mesiac úcty k starším. Členovia denných centier sa
zúčastnili na úvodnom
koncerte Popradskej hudobnej jesene - organovom recitále Aarnouda
de Groena a vo štvrtok
podvečer na galaprograme s Muzikou Milana
Rendoša (na foto).
Privítal ich primátor
Popradu Jozef Švagerko a zaželal im,
aby počas Mesiaca úcty k starším
strávili veľa pekných chvíľ na rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré pre nich pripravilo mesto.
Uviedol: „Seniori z denných centier
budú mať tiež bezplatné vstupné na
divadelné predstavenia Divadla Commedia počas týždňa k 50. výročiu tohto súboru, na záver mesiaca ich čaká
aj filmové premietanie. Myslím si, že v
našom meste stále platí známy príbeh
o troch grošoch a starším vraciame
našu úctu a vďaku za to, čo urobili a
robia pre mladšiu generáciu.“
Renáta Kostková zo sociálneho

Záujemcovia o dotácie z rozpočtu
mesta Poprad na nasledujúci kalendárny rok 2019 majú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Poprad č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad povinnosť podať žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Poprad
najneskôr do 30. októbra. Tento termín je záväzný, do tohto času je potrebné predložiť kompletnú žiadosť

vrátane príloh.
Z rozpočtu mesta Poprad sa môžu
poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je
mesto Poprad a fyzickým osobám podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta, alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na
území mesta, alebo poskytujú služby
obyvateľom mesta. Podrobnosti sú
uvedené na www.poprad.sk. (ppp)

odboru MsÚ doplnila, že tradične je
medzi DC obľúbený program Tretí
vek sa zabáva, ktorý bude na budúcu
stredu v Matejovciach. V desiatich
DC je sústredených približne 1200
dôchodcov a radi sa v nich stretávajú.
„Denné centrá sú pre nich miestom,
kde sa navzájom spoznávajú, porozprávajú, prídu na iné myšlienky,
vykonávame tam pre nich i sociálne
poradenstvo a oboznamujeme ich so
zmenami v tejto oblasti,“ povedala R.
Kostková. Pre seniorov stále patrí k
najžiadanejším opatrovateľská služba, takisto využívajú stravovanie v
jedálni a prepravnú službu. (mar)
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Nádrž je nanovo napustená, ryby v nej majú dobré podmienky

Rybári splnili, čo si na jar
predsavzali - na jeseň opäť
napustiť vyčistenú a zrekonštruovanú vodnú nádrž Veľký Grébpark, vrátiť do nej
premiestnené ryby z malého
rybníka na okraji Spišskej
Soboty a umiestniť aj novú
rybiu násadu.
Veľký rybník v blízkosti Národného tréningového centra
po celkovej rekonštrukcii výpustného objektu, ktorý bol
v havarijnom stave, napúšťali od minulého štvrtka a v
týchto dňoch už dochádza k
zarybneniu. Predseda Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Poprade
Štefan Kolcún povedal: „Časť
rybej osádky bola „prelovená“

z malého rybníka a nanovo
bude zarybnený kaprom rybničným, zubáčom, amurom a
sprievodnými druhmi bielych
rýb. Celkovo do veľkého rybníka teraz na jeseň umiestnime
1050 kg rýb, z toho nám pomôže SRZ 350 kg, v čom bude
najmä pstruh dúhový a sivoň
potočný.“
Predseda tiež poznamenal, že na sociálnych sieťach
a v niektorých médiách sa
objavila informácia o zmenšenej výmere vodnej nádrže
Veľký Grébpark o štvrtinu.
Nie je to pravda, pôvodná
výmera ostáva zachovaná,
len sa rybník posunul bližšie
k rieke Poprad a Velickému
potoku. Dokonca sa po vy-

čistení zväčšil jeho objem.
Táto vodná nádrž bola vyčistená po bezmála dvadsiatich
rokoch a bola zrealizovaná
údržba, úplná rekonštrukcia
výpustného objektu, osadené
nové výpustné teleso a rúry,
okolie bude skultivované,
osadené lavičky a pre občanov vznikne príjemná oddychová zóna, kde rastú brezy,
smreky a borovice. Hlavným
prínosom však je bezpečnosť
rybárov, pretože sa vytvorila
v brehu v blízkosti komunikácie pri NTC pochôdzna
časť z lomového kameňa,
ktorá poslúži pre rekreačný
a športový rybolov. Tým sa
zvýši bezpečnosť rybárov,
ktorí doteraz stáli na okraji

cesty a boli ohrození cestnou
premávkou. Navyše vďaka
budovaniu nových parkovísk
pri NTC nebudú musieť autami stáť popri komunikácii.
Nádrž Veľký Grébpark je

určená na športové a rekreačné rybárčenie. Nanovo
sa rybačka na tomto vynovenom rybníku na základe
rybárskych povolení začne
koncom októbra.
(mar)

V múzeu voňali rôzne druhy húb Tento rok čistili aj kvetnický lom

Červené klobúčiky muchotrávok s bielymi bodkami boli síce
najnápadnejšími hubami minulotýždňovej mykologickej výstavy v
Podtatranskom múzeu, ale veľkej
pozornosti návštevníkov sa tešili
najmä jedlé hríby. Obdivovali ich v
čerstvom stave aj nakladané alebo
sušené.
Vyše 130 druhov húb bolo poslednými tohtoročnými úlovkami členov
Podtatranského mykologického klubu v Poprade. Predseda Andrej Akurátny (na foto) zhodnotil tohtoročnú
hubársku sezónu ako dobrú: „Som
spokojný, aj keď mala svoje výkyvy. Jar
sa začala dobre, leto trošku sklamalo,
lebo bolo príliš teplo a sucho a teraz
v jeseni sú zrážky a teploty v normále. Huby ešte rastú, hoci hríbov je už
pomenej.“ Na výstave ukázali najlepšie jedlé huby ako sú hríb smrekový, borovicový, zrnitohlúbikový,
suchohríb hnedý, plstnatý, hríbovec
dutohlúbikový, jedlé kuriatka aj kuriatka lievikovité, na ktoré by si však
mali dávať pozor „žalúdkari“ pretože
sú ťažšie stráviteľné. Medzi najľahšie
stráviteľné druhy húb patria masliaky obyčajné, ktoré sú veľmi chutné

a rastú najmä pod borovicami. Za
trošku menej chutné považujú hubári masliaky kravské. „Plná Dubina
je masliaka strakatého. Je to chutná
huba, lebo nie je mastný, „nesopľaveje“, málokedy býva červavý. Výbornou
jedlou hubou je tiež masliak smrekovcový, kozák brezový, takisto žltopomarančový, ale pri príprave sčernie a
niekomu to môže prekážať,“ povedal
naslovovzatý znalec A. Akurátny. Tí,
ktorí huby veľmi nepoznajú, mali tiež
príležitosť zoznámiť sa s nimi nielen
v prirodzenom stave, ale i prostredníctvom atlasov.
K zaujímavostiam na výstave patrilo 30 druhov pavučinovcov. Sú
to zvláštne huby, ktorých rastie na
Slovensku okolo 400 druhov. Sú medzi nimi smrteľne jedovaté, jedlé aj
nejedlé a ešte nie sú všetky toxikologicky preskúmané. Odborníci na
huby radšej odporúčajú pavučinovce
nezbierať a hlavne nekonzumovať.
Podtatranskí mykológovia ich verejnosti predstavili na výstave práve
preto, aby sa s nimi lepšie zoznámila. Uviedli, že u nás rastie veľa húb a
hubárčenie je v obľube. Slovenskí hubári v ňom šliapu na päty Čechom,
kde je „národným
športom“.
Každopádne odporúčajú
zbierať len tie huby,
ktoré poznáme a
rozširovať si svoj
hubársky obzor. Veď
chutné hríby ocení
každý gurmán či už
v praženici, omáčke,
nakladané a samozrejme nemôžu chýbať ani vo vianočnej
kapustnici.
(mar)

Pod hladinu troch tatranských
plies sa v piatok v rámci 25. ročníka
akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok
predovšetkým po letnej turistickej
sezóne. Tento rok k nim pridali aj
kameňolom v popradskej Kvetnici.
Do Velického, Popradského a
Štrbského plesa sa
zanorilo štyridsaťjeden
potápačov,
Nové Štrbské pleso
tento rok opäť vynechali, keďže oň
nebol záujem. Ďalší
ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej
Kvetnici. Celkovo
na breh vytiahli 562
kilogramov odpadu.
Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na
dne lomu, v ktorom
sa potápači rozhodli
urobiť veľké upratovanie vôbec po
prvýkrát. Vylovili napríklad tašku
s knihami, televízor, pneumatiky,
rôzne laná, železá i bežný domový
odpad.
Najväčší záujem bol už tradične
o čistenie Štrbského plesa, ktoré si
tentokrát vyhliadlo dvadsaťosem
potápačov. Z jeho dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. Našli
sa v ňom aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka,
ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní legendárneho filmu Náčelník Veľký had
(1967) s Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe. Ďalším prekvapením
bola malá meteostanica, ktorú
potápači objavili v strede plesa.

V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či
konzervy. Dokopy 46,5 kilogramu
neporiadku odtiaľ vytiahlo osem
potápačov. Ďalší piati sa zanorili do
Velického plesa. Z jeho dna vylovili
32 kilogramov odpadu. Išlo predo-

všetkým o stavebný materiál, najmä
tehly. Okrem upratovania Sliezskemu domu pomohli aj pri údržbe vodovodného potrubia, ktoré „stiahli“
pod hladinu a zaťažili kameňmi,
aby v zime nezamrzlo.
„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa
vydaril. Poseidon zariadil špičkové
počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom
je nová lokalita, ktorú sme čistili po
prvý raz, o čom svedčí aj množstvo
vyloveného odpadu, ale verím, že ho
bude z roka na rok menej,“ zhodnotil
jubilejný ročník akcie Čisté vody jej
dlhoročný koordinátor Pavol Kráľ zo
Štátnych lesov TANAP-u.
(mpe)
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Ocenenie Nemocnica roka 2018 po roku opäť putuje aj do Nemocnice Poprad

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil aj
v tomto roku výsledky hodnotenia
slovenských nemocníc. Ocenenia
Nemocnica roka 2018 udeľoval v
dvoch kategóriách - štátne univerzitné a fakultné nemocnice a
v kategórii všeobecné nemocnice. Nemocnica Poprad, a. s., sa
medzi všeobecnými nemocnicami
po tretíkrát za sebou umiestnila
na 3. mieste.

INEKO udeľuje ocenenie už po
štvrtýkrát a to na základe mapovania
vybraných ukazovateľov spokojnosti
pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti
za obdobie uplynulých 4 rokov.
Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste.
Ako uvádza INEKO: „Nemocnica

Škôlkarske popoludnie s rodičmi

V predposledný septembrový piatok sa rodičia spolu s deťmi z MŠ vo Veľkej
rozlúčili s letom a zároveň
privítali jeseň.
Pani učiteľky pripravili
príjemnú atmosféru a všetci
spolu v popoludňajších hodinách strávili spoločné chvíle
zdolávaním a prekonávaním
rôznych zábavných stanovíšť,

ako jazda na fúriku, zber zemiakov, skákanie vo vreci
a tiež zemiaková štafeta.
Rodiny sa pri tejto príjemnej akcii mali možnosť lepšie
spoznať. Odmenou pre všetkých bol chutný guláš a rôzne dobroty, ktoré pripravilo
Združenie rodičov a priateľov MŠ, za čo im patrí
veľké poďakovanie.
(bra)

Popradská nemocnica by sa však mala
sústrediť na ukazovateľ reoperovanosti
pacientov, keďže sa v tomto parametri
medziročne značne zhoršila a dosahuje podpriemerné hodnotenie.“
V hodnotení štátnych univerzitných a fakultných nemocníc bola
najlepšie hodnotená Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
Banská Bystrica, v hodnotení všeobecných nemocníc Ľubovnianska
nemocnica, n.o.		
(sga)

Debatná súťaž v nemčine aj s účasťou popradských bilingvalistov
Študenti bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade
opäť ukázali, že nemčina
je jazykom, v ktorom dokážu komunikovať nielen
na hodinách v škole, ale aj
v rámci špeciálnej debatnej
súťaže Jugend debattiert
international.
Kamila Beťková (5. F)
a František Galik (5. E) (na
foto uprostred) po vynikajúcom umiestnení na celoslovenskom kole postúpili
do kola medzinárodného.
Keďže zápolenie bolo na Slovensku prvýkrát, záštitu nad
podujatím prevzal prezident
Slovenskej republiky Andrej
Kiska. Zúčastnili sa na ňom
študenti z dvanástich európskych krajín, medzi nimi aj
Kamila a František.

Pre radosť aj na úžitok

Už 22. oblastnú výstavu chovateľov drobných zvierat usporiadal
minulý víkend OV SZCH v Poprade vo svojich priestoroch vo Veľkej.
Zúčastnilo sa na nej 42 chovateľov
z okresov Poprad, Stará Ľubovňa,
Spišská Belá a Revúca.
Tajomník OV SZCH Eduard Šelleng zhrnul: „Návštevníci sa mohli
pozrieť na najkrajšie druhy hydiny, králikov, holubov a exotického
vtáctva. Vystavovali sme takmer
130 kusov hydiny, 120 králikov, 80
holubov a 50 exotických vtákov.
Naši chovatelia sú úspešní nielen na
domácej výstave a dosahujú vysoké
bodové hodnoty pri posudzovaní
zvierat, ale v novembri sa chystáme
do Nitry aj na celoslovenskú výstavu.“ Zúčastňujú sa však takisto na
chovateľských výstavách v okolí, najbližšie to bude 24. výstava
drobných zvierat a špeciálna výstava klubu činčily veľkej SR a ČR
12. - 14. októbra v Letanovciach.
Víťazné ceny si na poprad-

Poprad exceluje (spolu s nemocnicou
v Snine) v schopnosti uhrádzať všetky
svoje záväzky načas a dokáže i veľmi
dobre generovať vlastné zdroje. Nemocnica zvýšila medziročne spokojnosť
svojich pacientov, ako aj mieru otvorenosti voči verejnosti. Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi
všeobecných nemocníc. Nedostáva pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Má dobre fungujúcu JIS-ku a rýchly urgentný príjem.

skej oblastnej výstave odniesli za
hus pomoranskú Martin Josko, za
holuba - budapeštianskeho krátkozobého letúňa Michaela Pavličková,
za králika viedenského modrého
Marcel Hudák a za kolekciu vystavených zvierat hrabavej hydiny Daniel Fakla.		
(mar)

Dali ste nám vedieť
Nemecká
vyučujúca
Katharina Bähr upozornila, že je dôležité pripraviť
mladých ľudí na to, aby
dokázali
formulovať a riešiť
problémy v rôznych oblastiach stav spoločnosti
a úroveň demokracie, sociálne
problémy, ekológia... Ocenila,
že mladí ľudia
diskutujú o týchto
otázkach
v nemčine, v jazyku ktorý nie
je ich materinský. „Naša študentka Kamila
Beťková odvied-

la skvelú prácu a ukázala
všetkým účastníkom, že
bola tou správnou voľbou,
aby reprezentovala Slovensko v tejto súťaži,“ uzavrela K. Bähr.
(zsu)

Päťdesiat rokov Divadla Commedia
Pri príležitosti 50. výročia svojho
založenia uvedie Divadlo Commedia Poprad od 21. do 28. októbra
2018 v Dome kultúry v Poprade týždeň svojich najúspešnejších predstavení.
Začne sa v nedeľu 21. októbra o 10.
hod. hrou Zlatý kľúčik od A. Tolstého
a o 18. hod. Pastierom od V. Pankovčina/V. Benka. V pondelok 22. októbra o
10. hod. uvedú Dona Quichota a Sancha Panzu (M. Porubjak/V. Benko) a o
18. hod. to bude hra Jozef a Mária (P.
Turrini). V utorok 23. októbra o 10. a
18. hod. DC predvedie hru R. Falleta, A.
Gregara, V. Benka Kapustnica, v stredu

24. októbra v rovnakých hodinách hru
Neprebudený, vo štvrtok 25. októbra
Zabíjačka, v piatok 26. októbra Malka
a zároveň bude po tomto predstavení
uvedenie do života knihy Divadlo bez
derniér. V sobotu o 18. hod. uvedú hru
Kováči a v nedeľu 28. októbra o 10.
hod. Janka Hraška a o 18. hod. Dona
Quichota a Sancha Panzu. Predpredaj
vstupeniek je v Mestskom informačnom stredisku v Poprade (Nám. sv.
Egídia). Vstupné 2 €.
(ppp)

Krádež oplotenia

Na Obvodnom oddelení PZ
v Poprade oznámila 58-ročná pani
Mária z Hozelca krádež oplotenia.
Neznámy páchateľ v dňoch 2.
a 3. októbra odstránil 6 kovových
guľatých stĺpikov, dvojité oplotenie a drevené dosky o celkovej dĺž-

ke oplotenia 70 metrov. Páchateľ
týmto spôsobom poškodil cudziu
vec a spôsobil tak na cudzom majetku škodu vo výške 480 eur. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania
cudzej veci.		
(krp)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Vo všetkom je lepšie dúfať než zúfať, lebo kto môže určiť možné?“			
GOETHE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 10. októbra má meniny Slavomíra, zajtra 11. októbra Valentína, v piatok 12. októbra Maximilián, v sobotu 13. októbra
Koloman, v nedeľu 14. októbra Boris, v pondelok 15. októbra
Terézia a v utorok 16. októbra Vladimíra.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 5. októbra 2018
vo Veľkej s

MUDr. Mikulášom Kurucom,
84-ročným

V pondelok 8. októbra 2018
vo Veľkej s

JUDr. Jánom Omastom,
86-ročným

V utorok 9. októbra 2018
vo Veľkej s

Jozefom Bukovinským,
97-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
Dnes 10. októbra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Ľudovítom Fišerom,
90-ročným

Prešovský kraj je „najmladším“ krajom Slovenska
Päť okresov predbehlo
krajskú úroveň v podiele
detí na celkovom počte obyvateľstva, ale aj tak sa index
starnutia zvýšil, na 100 detí
pripadalo 75 starcov.
Prešovský kraj mal v roku
2017 v rámci Slovenskej
republiky najvyšší podiel
detskej zložky, čím patrí k
„najmladším“ krajom v Slovenskej republike. V rámci
rozdelenia obyvateľstva do
troch základných vekových
skupín tvorili deti a mladí
v predproduktívnom veku
(0-14 roční) celkovo 17,9 %
obyvateľov kraja, čo predstavuje 148 tisíc osôb. Vyplýva
to z demografických údajov
Štatistického úradu SR za rok
2017.
Celkovo mal Prešovský
kraja 823 826 obyvateľov,
pričom vyše 565 tisíc obyvateľov bolo v produktívnom
veku (15-64 roční). Súčasne
žilo v kraji takmer 111 tisíc
ľudí v poproduktívnom veku
(65 a viac rokov).
Medziročne sa detská zložka zvýšila o 637 osôb a poproduktívna zložka o 3 945
osôb. Súčasne sa znížil počet
obyvateľov v produktívnom
veku o 3 066 osôb.
Celokrajskú úroveň podielu
detí (17,9 %) prekročilo päť

okresov kraja, a to Kežmarok
(23,7 %), Sabinov (21,9 %),
Stará Ľubovňa (20,1 %), Vranov nad Topľou (19,2 %) a Levoča (18,2 %). Celonárodnú
úroveň tohto ukazovateľa 15,6
%-ný podiel detí z obyvateľov
prekročilo osem z celkovo 13
okresov Prešovského kraja.
Najnižší podiel obyvateľov
v detskej zložke vykazoval
okres Snina (13,4 %). Medzi
okresy s najvyšším podielom
osôb v produktívnom veku
patrili okresy Snina (71,4 %),
Svidník (71 %) a Humenné
(70,9 %). V rámci poproduktívneho veku bol zaznamenaný najvyšší podiel obyvateľstva v okrese Medzilaborce
(18,7 %), a naopak najnižší
v okrese Kežmarok (9,9 %).
Štruktúra
obyvateľstva
Prešovského kraja podľa základných vekových skupín
potvrdzuje proces starnutia
obyvateľstva, aj keď v miernejšom tempe ako v celej Slovenskej republike.
Index starnutia (pomer generácie prarodičov a generácie detí) sa v Prešovskom kraji
medziročne zvýšil zo 72,7 na
75,1, čo znamená, že v roku
2017 na 100 detí (0-14 roční) pripadlo 75 dôchodcov
- teda osôb vo veku 65 a viac
rokov. Oproti roku 2007 je to

o 20 osôb v poproduktívnom
veku viac. Najnižšie hodnoty
indexu starnutia mali okresy
Kežmarok (41,6) a Sabinov
(53,1) a najvyššie hodnoty indexu starnutia dosiahli okresy Medzilaborce (134,7), Humenné (114) a Snina (112,5).
V roku 2017 bol priemerný vek žijúcich obyvateľov
Prešovského kraja 38,3 roka,
oproti roku 2016 sa zvýšil
o 0,2 roka a oproti roku 2007
o 2,6 roka. V štruktúre podľa
pohlavia priemerný vek mužov dosiahol 36,9 roka a bol
o 2,8 roka nižší ako priemerný vek žien.
V okrese Poprad v roku
2017 priemerný vek muža
dosiahol 38,3 roka a ženy
41,2 roka, pričom najpočetnejšou skupinou boli obyvatelia vo veku 38 rokov.
V okrese žilo 18 obyvateľov
vo veku sto a viac rokov (8
mužov, 10 žien). Podiel obyvateľov v predproduktívnom
veku predstavoval 16,5 %,
v produktívnom veku 68,7 %
a v poproduktívnom veku
14,8 %. V roku 2017 pripadlo
v okrese Poprad na 100 detí
(0-14 roční) 90 osôb vo veku
65 a viac rokov.
Zuzana Kozoňová,
Štatistický úrad SR
- pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 10. októbra - Adus, vo štvrtok 11. októbra - Ekolekáreň - OC Forum, v piatok 12.
októbra - Aduscentrum, v sobotu 13. októbra - Ekolekáreň - OC Forum, v nedeľu 14. októbra - Schneider - OC Virma,
v pondelok 15. októbra - Lekáreň nemocnice Poprad a v utorok 16. októbra - Tília.
Adus: Mnoheľova 2, Ekolekáreň - OC Fo-

rum: Nám. sv. Egídia, Aduscentrum: Nám.
sv. Egídia 22/49, Schneider - OC Virma: Suchoňova 4, Lekáreň nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Tília: Banícka
28. Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy

Program kina CINEMAX Poprad
Od 11. októbra do 17. októbra

Piadinôžka 2D: o 14. (hrá
sa len cez víkend) a o 16.20
hod., Venom 3D: o 18.30
hod., Venom 2D: o 21. hod.,
PREMÍERA: Princezná a
dráčik: o 13.50 (hrá sa len cez
víkend) a o 15.50 hod. (nehrá sa 15.10., 16.10. a 17.10.)
ARTMAX FILMY - Tieň
Jaguára: o 16.10 hod. (hrá sa
15.10., 16.10. a 17.10.), Zro-

dila sa hviezda: o 17.50 hod.,
PREMIÉRA: Prvý človek 2D:
o 20.40 hod., DETSKÉ KINO Pat a Mat opäť v akcii: o 14.10
hod. (hrá sa len cez víkend),
PREMIÉRA:
Tajomstvo
domu s hodinami: o 16. hod.,
Po čom muži túžia: o 18.20
hod., PREMIÉRA: Zlé časy
v El Royale: o 20.30 hod. Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Čaká vás
zaujímavá
cesta, ktorá pre vás bude inšpiráciou na rôzne zmeny v živote.

Ak sa niečo
nevydarí,
môžete nedávať len sebe, lebo
ste nejaký detail podcenili.

Menšie starosti vám
budú robiť mladší rodinní príslušníci. Musíte byť na nich tvrdší.

Dobre zvažujte každý
svoj krok. Niekto v úzadí čaká
na vašu chybu, ktorú využije vo
svoj prospech.

Zistíte, že
nemusí byť
priateľ ten, kto vám lichotí, ale
ten, ktorý vám povie pravdu do
očí.

Budete sa
cítiť potrební a z každej strany sa budú na
vás obracať o pomoc a radu.

Nepremyslené slová
vás budú mrzieť. Druhá strana
vám dá pocítiť, že ste ju urazili.

Z každej
strany budete počúvať dobré správy. Je to
však výsledok vašich zásluh.

Pokojné obdobie využite na chvíle s priateľmi a rodinou.
Čoskoro vám pribudne viac práce.

Pekné chvíle
v kruhu rodiny vám pomôžu prekonať aj ťažkosti na pracovisku alebo v škole.

Niečo dôležité
vo
vašom živote sa chýli ku koncu.
VP-69
Prinesie vám to väčšiu voľnosť.

Veľmi príjemný týždeň vyvrcholí pochvalou od
nadriadených, ktorá bude korunovaná odmenou.
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Týždeň s mestskou políciou

týždeň v uto•rokMINULÝ
popoludní riešila hliadka

MsP Poprad oznam pracovníkov SBS v NC Kaufland na
Ulici Jiřího Wolkera, ktorí
prichytili pri krádeži tovaru v
predajni jednu osobu. Chlieb
v hodnote 1,78 eura ukradol
iba 16-ročný Popradčan. Za
priestupok proti majetku,
ktorý svojím skutkom spáchal, mu bola uložená bloková pokuta.
TAKISTO v utorok 2. októbra podvečer bolo na linku
159 oznámené, že na Tatranskom námestí leží na zemi
neznámy muž vo veku 50-60

•

rokov. Mestskí policajti na
mieste zistili muža, ktorý bol
silno podchladený a nedokázal reagovať na vonkajšie
podnety. Posádka privolanej
sanitky na mieste potvrdila,
že zdravotný stav tohto muža
bol taký vážny, že pomoc
prišla v poslednej chvíli. Bol
prevezený do nemocnice.
V TEN istý deň večer
oznámila občianka mesta
Poprad mestským policajtom, že našla mobilný telefón
značky LG. Mestskí policajti
nájdenú vec prevzali a následne sa im podarilo zistiť
majiteľku, ktorá si svoj strate-

•

ný mobilný telefón prevzala v
úradovni MsP Poprad.
V PIATOK 5. októbra
večer mestskí policajti zistili
dve mladistvé osoby vo veku
16 rokov, ktoré konzumovali alkoholické nápoje. V ten
istý večer bol hliadkou MsP
Poprad zistený ďalší 16-ročný Popradčan požívajúci
alkohol na ulici Murgašovej. Podozrivých si prevzali
rodičia. Všetky tri prípady
boli postúpené do správneho konania pre porušenie
ustanovení zákona o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov.
(msp)

•

Podchladená žena v horách

Minulý týždeň vo štvrtok ráno prišlo na
stredisko vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby volanie o pomoc z Vysokých Tatier.
Deň predtým muž so ženou poľskej národnosti pri viacdňovej túre z Kasprovho vrchu
netrafili v zlom počasí zostupovú trasu smerom na Popradské pleso a nevedeli sa vrátiť
späť na turistický chodník. Noc prečkali ukrytí
v kosodrevine v Satanovej kotlinke, avšak bez
potrebného vybavenia. Vzhľadom na pretrvávajúce zimné podmienky v horách, mínusové
teploty, dochádzalo u turistov k stratám telesného tepla a zdravotný stav, najmä ženy, sa
začal výrazne zhoršovať. V skorých ranných

hodinách sa preto muž vybral pre pomoc na
Popradské pleso, odkiaľ kontaktovali záchranné zložky. Zároveň sa odtiaľ vydal pozemne
na pomoc žene aj vysokohorský nosič, ktorý informoval pilota o aktuálnom počasí na
mieste. 41-ročná žena bola v bezvedomí, silno podchladená. Pre zhoršujúce sa počasie v
horách, musela posádka pacientku z miesta
urýchlene evakuovať. Za kontinuálnej resuscitácie použitím automatického resuscitačného
prístroja bola pacientka letecky prevezená a
odovzdaná do rúk lekárom jednotky ECMO
Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.		
(zuh)

Kino Tatran

niori, ŤZP): 4 €.

11. októbra o 19. hod.
TAJOMSTVO DOMU
S HODINAMI
USA, rodinný / fantasy, 104
min., dabing, MP12
Keď sa 10-ročný Lewis dozvie, že sa musí presťahovať k strýkovi, netuší, aké
magické dobrodružstvo ho
čaká. Jeho novým domovom
sa stane starodávne sídlo, v
ktorom sa dejú veľmi čudné
veci. Vstupné: 5 €. Vstupné
zľavnené (deti, študenti, se-

12., 13. a 14. októbra
XXVI. MEDZINÁRODNÝ
FESTIVAL HORSKÝCH
FILMOV
Vstupné: 5 €.
13. a 14. októbra o 15. hod.
PRINCEZNÁ A DRÁČIK
RU, animovaný, 75 min., dabing, MP
Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami
zámku, nájde čarovnú knihu.
Tá ju prenesie do krajiny zá-

Kultúrny program mesta Poprad
Streda - nedeľa 10. - 14. október/Kino Tatran v Poprade
XXVI. MEDZINÁRODNÝ
FESTIVAL
HORSKÝCH
FILMOV
Informácie:
horskyfilm@
slovanet.sk,
www.mfhf.sk,
052/7721 060.
Štvrtok 11. október o 18.
hod./divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
PÁLENICA
BORISA FILANA
Vstupné: 10 €/Predpredaj
MIK 052/43 611 92/www.ticketportal.sk
Piatok 12. október o 16.30
hod./divadelná sála DK v Poprade
SVETIELKO NÁDEJE
Benefičný koncert. Organizátor: Združenie Nádej na
pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Poprade. Inf.:
052/7721 372, vstupné dobrovoľné.
Sobota 13. október o 17. hod./
Kino Máj, Poprad-Veľká
JUBILEUM 50. výročie Divadla Commedia

SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Vstup voľný.
Nedeľa 14. október o 10. hod./
divadelná sála DK v Poprade
AKO IŠLO VAJCE
NA VANDROVKU
Divadlo Ofina Ružomberok
Vstupné: 1,50 €
Pondelok 15. október o 18.
hod. / Kostol sv. Egídia v
Poprade
XXXVI. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
Koncert barokovej hudby.
MONIKA KNOBLOCHOVÁ
/ čembalo / CZ, JAN KREJČA
/ baroková gitara, teorba / CZ.
Koncert je súčasťou XXIII.
ročníka Medzinárodného festivalu Musica Nobilis.
Vstupné: dobrovoľné.
Utorok 16. október o 19. hod./
divadelná sála DK v Poprade
ŠAŠEK A SYN
Hrajú: V. Polívka, B. Polívka,
M. Chovanec, J. B. Tichý, O.
Klíč, J.F. Pfeifer a D. Rotter.
Vstupné: 22 €, predpredaj
www.ticketportal.sk,
MIK
052/43 611 92.

zrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne
čarovné, rozprávkové bytosti.
Vstupné: 5 €, vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP) 4 €.
15. októbra o 19. hod.
MOULIN ROUGE
(PROJEKT 100)
AU / USA, muzikál, 127
min., titulky, MP15, FK
Cenami ovenčený muzikál,
v ktorom slovo „láska“ odznie
viac ako 140-krát. Vstupné: 5
€, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

údržbár

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: •stredoškolské vzdelanie • prax v oblasti údržby
výhodou • bezúhonnosť • vodičský preukaz sk. B. Požadované doklady k prihláške na výberové konanie: •písomná prihláška do výberového konania • doklady o dosiahnutom vzdelaní
• štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu. Platové podmienky:
V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2018 do 14.00 hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - údržba“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad, oddelenie personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie Jána Pavla II.
2802/3, 058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované podmienky.			
PP-97

Inzercia

• Predám

kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf. č. t.: 0908

234 866.			 1/18-P
kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
58/18-R

• Prenajmeme
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Integrácia umením

V Tatranskej galérii v Poprade sa
včera začalo podujatie Integrácia
umením 2018. Je určené pre ľudí zo
sociálne znevýhodneného prostredia,
zdravotne znevýhodnených, ale taktiež pre širokú verejnosť. Workshopy
a tvorivé dielne sú zamerané na rôzne
umelecké techniky a potrvajú až do
28. októbra. Včera sa projekt začal voskovou a textilnou batikou, zajtra 11.
októbra o 9. a 14. hod. bude workshop
s Emíliou Rudincovou o plstení, 12.
októbra o 9. a 13. hod. šperkárska
technika tiffany a zároveň o 17. hod.
uvedú divadelné súbory Tote tam z
Kežmarku a Trma-vrma z Popradu divadelné predstavenie Hra. 15. októbra
o 9. hod. je pripravený workshop so
sochárkou a profesorkou Jaroslavou
Šickovou-Fabrici Ja a spiritualita a o
16. hod. Spiritualita v umení a v arteterapii. Ďalší podrobný program
je na webovej stránke TG. (ppp)

Jiřina Bohdalová patrí k zlatej elite komikov

Má talent, je pracovitá a temperamentná, vie rozosmiať aj dojať.
Takú charakteristiku počúvame o
excelentnej herečke Jiřine Bohdalovej (87). Nedeľný večer v Dome kultúry v Poprade patril českej hviezde
s nenapodobiteľným hlasom, ktorú
poznáme z desiatok výborných filmov. A stále neprestáva hrať. Pôsobí
v pražskom Divadle na Jezerce (Paní
plukovníkova, Generálka). Na scéne
je už neuveriteľných 81 rokov.
J. Bohdalová uviedla: „Diváci mi
dávajú spätnú väzbu a veľmi ma nabíjajú. Takýto večer, ako bol v Poprade,
keď vás diváci privítajú, chcú sa smiať,
sú pozorní a vnímaví, mám chuť skočiť
do publika a vyobjímať ich, ale potom
by som už možno nevyliezla hore.“
Herečka roky tvorila legendárnu dvojicu (trojicu) s Vladimírom
Dvořákom a Vladimírom Menšíkom.
Zbožňovalo ich celé Českosloven-

sko. Kráľovnú českej
komédie,
rodenú
komičku
humor
neopúšťa ani v pokročilom veku. „Byť
komikom bolo niekedy pojmom. Človek
sa ním musí narodiť. Dnes komikov
nahradili
šašovia.
A to je veľký rozdiel.
Zmysel pre humor
má buď človek v sebe,
alebo nie. Herectvu
sa možno dá trochu naučiť, humoru nie. Na tom trvám. Humor musí
vyvierať zvnútra, ide o to, ako človek
vníma život.“
Každá rola dá človeku zabrať. J.
Bohdalová vysvetlila: „Nad každou
postavou sa herec musí zamyslieť. Jednak, aby sa neopakoval a potom, pri
každej musí pochybovať. Pochybnosť

je motorom, ktorý vás núti k neustálemu vylepšovaniu. Tragikomické roly
mi osud doprial a tie mám najradšej,
pretože z tohto sa skladá celý život.“
J. Bohdalová uzavrela: „Stále sa človek nemôže smiať, pretože to by bol
idiot a tiež stále neplače. Stále nachádza ten správny balans medzi smútkom a smiechom.“		
(kpa)

Parketový tiger 2018

V sobotu 29. septembra sa športová hala na Komenského ulici
v Poprade opäť raz premenila na
krásnu tanečnú sálu. Tanečné
centrum Fortuna Poprad tu usporiadalo už 23. ročník tradičnej
prestížnej medzinárodnej súťaže
v tanečnom športe Parketový tiger
2018, a to v oboch disciplínach v štandardných i latinsko-amerických tancoch. Spolu 151 tanečných
párov počas celého dňa bojovalo
o víťazstvo v celkovo desiatich súťažných kategóriách. Vrcholom
dňa boli súťaže štvrtého kola Slovenského pohára pre rok 2018, a to
v kategóriách juniorov (12-15 roční) i dospelých (od 16 rokov).
Reprezentanti domáceho TC Fortuna Poprad opäť ukázali, ako to
robia tí najlepší. Veď už viac ako
desaťročie patria „Fortuňáci“ medzi absolútnu slovenskú, a niektorí
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i svetovú tanečnú špičku. Slovenský
pohár dospelých sa v štandardnej
časti skončil presvedčivým víťazstvom Dušana Gruľu s Giadou Cragnolini (44 jednotiek zo 45 možných),
striebro si odniesli Daniel Jurča s
Emíliou Scherfelovou. V latinsko-americkej časti zlato putovalo do
Rimavskej Soboty, ďalšie cenné kovy
už ale zostali doma. Strieborné medaily si odniesli opäť Daniel Jurča s
Emíliou Scherfelovou, bronzový lesk
malo umiestnenie Daniela Václava
s Petrou Bačovou.
Po zápoleniach na ázijských a európskych tanečných parketoch tak
jeden víkend strávili „Fortuňáci“
na domácej pôde. No a o dva týždne sa presunú do Pezinka, kde slovenská špička, aj s medzinárodným
rozhodcom Popradčanom Petrom
Pastorekom, zavíta na piate kolo
Slovenského pohára.
(tcf)
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Kamzíci Vyšehrad nedobyli, ale derby ovládli

Popradskí hokejisti po utorkovom
vydretom víťazstve
nad Miškovcom
v závere uplynulého týždňa bojovali v Nových
Zámkoch o ligové body i celkové prvenstvo vo Vyšehradskom pohári, no neuspeli.
Chuť si napravili v nedeľu
v domácom derby proti Liptovskému Mikulášu.
V Nových Zámkoch sa
v piatok hralo o ligové body,
ale aj o trofej vo Vyšehradskom pohári. V kvalitnom
súboji ťahali zverenci Romana Stantiena za kratší koniec
a aj napriek množstvu šancí
prehrali 1:2. V nedeľu privítali Liptovský Mikuláš v rámci 10. kola Tipsport Ligy
a ani po víťazstve 2:0 nebol
popradský lodivod stopercentne spokojný. „V zápase
s Liptovským Mikulášom nás
opäť podržal skvelý Vošvrda
v bráne a aj obrancovia si poctivo plnili svoje úlohy. Nedá
mi však nepousmiať sa nad

útokom. Asi musím povedať,
že sme súpera „rozbili“ 2:0. Na
gól sa poriadne natrápime. Dá
sa to porovnať s komplikovaným pôrodom,“ s humorom
hodnotil duel s Liptákmi R.
Stantien.
V nedeľu sa do bodových
štatistík ligy po prvýkrát
v tejto sezóne zapísala aj staronová posila kamzíkov do
útoku Martin Belluš, ktorý
odštartoval ročník štyrmi zápasmi v Banskej Bystrici a po
prestupe odohral za Poprad
svoj prvý duel už v piatok
v Nových Zámkoch. Presadil

sa však až v nedeľu. Liptákom jeden gól dal a na víťazný asistoval Mlynarovičovi.
„Som rád, že ma do Popradu
nezobrali len do počtu a zaradili ma hneď do prvej formácie. V Banskej Bystrici som
toľko priestoru nemal. Verím,
že si na novú pozíciu rýchlo
zvyknem a budem chalanom
pomáhať ďalšími gólmi a pri-

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 6. októbra Skalica - Poprad 2:5 a v nedeľu 7.
októbra Skalica - Poprad 1:6. Dorast: v sobotu 6. októbra Poprad - L. Mikuláš 5:0 a v nedeľu 7. októbra Poprad - L. Mikuláš 6:1. Kadeti: v nedeľu 7. októbra Michalovce - Poprad 1:7.

BAMP: Dominika Rusiňáková - 19. Program: 3. kolo
v sobotu 13. októbra o 17.
hod. MBK Ružomberok BAM Poprad.
(ppv)

Tabuľka Extraligy žien
Z

V

P

1. Piešťany

3

2

1

5

2. Ružomberok

2

2

0

4

B

3. Šamorín

2

2

0

4

4. BAM Poprad 2

1

1

3

5. YA Košice

1

1

0

2

6. Nitra

2

0

2

2

7. Slovan BA

2

0

2

2

8. B. Bystrica

2

0

2

2

Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v sobotu 6. októbra Sp. N. Ves - Poprad 67:41
a v nedeľu 7. októbra Poprad - Sp. N. Ves 47:66.
Basketbalová akadémia
mládeže
Poprad spojila sily
s Iskrou Svit v snahe prilákať viac detí
k športu a zvlášť
k basketbalu. Zorganizovala ukážkové
hodiny v rôznych základných školách pre
žiakov prvého stupňa v rámci telesnej výchovy. Minulý týždeň
v piatok sa deťom zo ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici v rámci zábavných basketbalových hier venovali tréneri ženských,
mužských i mládežníckych tímov oboch klubov, vrátane extraligových hráčov a hráčok.
FOTO - Marek Vaščura

(P. Koyš). 10. kolo v nedeľu 7.
októbra HK Poprad - MHk
32 Liptovský Mikuláš 2:0
(1:0, 0:0, 1:0), góly Popradu:
5. Samuel Mlynarovič (D.
Brejčák, M. Belluš), 41. Martin Belluš (L. Paukovček).
Program Tipsport ligy:
11. kolo v piatok 12. októbra
o 17. hod. HK Poprad - HC
´05 iClinic Banská Bystrica,
12. kolo v nedeľu 14. októbra
o 17. hod. HK Poprad - HK
Dukla Trenčín.
(mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Z
1. Košice

V Vp Pp P

11 8 0

1

2

S

B

38:20 25

2. N. Zámky 11 7 1

1

2

30:16 24

3. B. Bystrica 12 6 1

3

2

32:30 23

10 6 1

2

1

39:21 22

5. HK Poprad 10 5 2

4. Zvolen

0

3

25:18 19

6. Nitra

11 5 1

1

4

33:27 18

7. Trenčín

10 4 2

0

4

27:23 16

8. L. Mikuláš 10 3 2

1

4

25:21 14

9. Detva

11 4 1

0

6

26:31 14

10. Žilina

11 3 2

0

6

34:41 13

11. Miškovec 11 4 0

1

6

31:43 13

12. Budapešť 11 1 0

3

7

21:38

6

13. SR 20

0

9

14:46

0

9

0 0

V sobotu sa v plaveckom bazéne
AquaCity Poprad uskutočnil 8. ročník
medzinárodných plaveckých pretekov
o Pohár olympijských nádejí. Takmer
300 plavcov z 22 klubov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny absolvovalo
takmer 1 500 štartov. V medailovej
bilancii sa najviac darilo ukrajinskému výberu talentov UA Swim Team,
ktorý vybojoval spolu 54 cenných
kovov (24 zlatých, 15 strieborných
a 15 bronzových medailí). Na stupne
víťazov sa plavci domáceho KP AquaCity Poprad postavili celkovo deväťkrát, ale na zlato nedosiahli ani raz.

BAM Poprad

Popradské
basketbalistky majú
za sebou už aj
druhý duel nového ročníka extraligy na súperovom ihrisku. V sobotu
v Piešťanoch prehrali s Čajkami 48:73.
Tretí duel na palubovke súpera v rade odohrajú zverenkyne Tatiany Gallovej v sobotu 13. októbra v Ružomberku.
Výsledok: 2. kolo v sobotu 6. októbra Piešťanské Čajky - BAM Poprad
73:48 (37:25), najviac bodov

hrávkami,“ povedal M. Belluš.
Popradčania odohrali vložený zápas 10. kola v utorok
9. októbra v Piešťanoch proti
výberu 20-ročných reprezentantov po uzávierke vydania
novín Poprad. V závere týždňa ich čakajú ďalšie dva domáce zápasy. V piatok vyzvú
majstra z Banskej Bystrice
a v nedeľu Duklu Trenčín.
Výsledky Tipsport Ligy: 8.
kolo v utorok 2. októbra HK
Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:2pp (1:0, 1:1,
0:1 - 1:0), góly Popradu: 19.
Patrik Svitana (S. Mlynarovič,
J. Abdul), 40. Samuel Takáč
(L. Paukovček, D. Brejčák),
63. Patrik Svitana z ts. 9. kolo
v piatok 5. októbra MHC
Mikron Nové Zámky - HK
Poprad 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), gól
Popradu: 8. Dávid Bondra

Minulý týždeň vo štvrtok sa
v okolí Spojenej školy sv. Jána
Pavla II. uskutočnilo okresné
kolo v cezpoľnom behu žiakov
a žiačok stredných škôl. Medzi
dievčatami zvíťazila Mária
Danielová zo SOŠ Horný Smokovec, medzi chlapcami bol
prvý Martin Benda z Gymnázia na Kukučínovej ulici. Obaja majú právo individuálneho
štartu v rámci krajského kola,
no namiesto M. Danielovej
pocestuje vo štvrtok 11. októbra do Starej Ľubovne druhá
v poradí Barbora Mayerová zo
Strednej zdravotníckej školy
v Poprade. Obaja postupujúci
sú zároveň členmi víťazných
tímov z Gymnázia na Kukučínovej ulici a zo Strednej
zdravotníckej školy v Poprade.
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Popradskí orly si schuti zastrieľali proti Trebišovu

Futbalisti
FK
Poprad odohrali netradične už
v piatok zápas
12. kola II. ligy doma proti
Trebišovu a bola z toho jednoznačná výhra 5:0.
Popradskí orly sa chceli
víťazne naladiť na náročný
týždeň, pretože už dnes, t.
j. v stredu 10. októbra, ich
čaká súboj 5. kola Slovenského pohára proti účastníkovi 4. ligy Juh - TJ Mladosť Kalša na súperovom
ihrisku a opäť netradične
v nedeľu dopoludnia privítajú v NTC zverenci Marek
Petruša Liptovský Mikuláš.
„Výsledok zodpovedá dia-

niu na ihrisku. Videli sme
viacero dobrých výkonov
a pekných gólových zakončení. Mužstvo pristúpilo
k zápasu zodpovedne a od
prvej do poslednej minúty si
to užívalo,“ hodnotil víťazstvo nad Trebišovom tré-

ner FK Poprad M. Petruš.
Výsledok: 12. kolo v piatok

5. októbra FK Poprad - Slavoj Trebišov 5:0 (3:0), góly
Popradu: 10. Štefan Zošák,
13. Denis Jančo, 45. Stanislav
Šesták, 51. Erik Streňo, 69.
Kamil Zekucia.
Program: 5. kolo Slovenského pohára v stredu 10.
októbra o 15. hod. TJ Mladosť Kalša - FK Poprad, 13.
kolo II. ligy v nedeľu 14.
októbra o 10.30 hod. FK Poprad - MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
(mav)

Tabuľka II. ligy

1. Skalica
2. Komárno
3. Pohronie
4. Petržalka
5. L. Mikuláš
6. FK Poprad
7. Žilina B
8. Dubnica
9. Prešov
10. Šamorín
11. Inter BA
12. B. Bystrica
13. Trebišov
14. Lokomotíva KE
15. Lipany
16. Bardejov

Z

V

R

P

S

B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
1

1
2
5
3
1
2
1
1
2
2
1
3
2
1
0
5

2
2
0
2
4
4
5
6
6
6
7
6
7
8
9
6

25:8
24:10
20:10
19:10
20:17
28:18
26:28
27:23
18:14
18:20
16:24
13:16
10:23
11:22
8:30
15:25

28
26
26
24
22
20
19
16
14
14
13
12
11
10
9
8

Z kuchyne FK Poprad

Juniori: v nedeľu 7. októbra Poprad B - Fintice 4:0. St. dorast U19: v stredu 3. októbra Trenčín Poprad 5:1. Ml. dorast U17: v sobotu 6. októbra Poprad - Trenčín 1:1. Ml. dorast U16: v sobotu 6.
októbra Poprad - Trenčín 1:3. St. žiaci U15: v sobotu 6. októbra Poprad - Vranov 5:1. St. žiaci U14:
v sobotu 6. októbra Poprad - Vranov 3:0. Dorastenky: v nedeľu 7. októbra Poprad - Michalovce 2:1.
Uplynulý piatok a sobotu sa
v telocvični ZŠ s MŠ Komenského v Poprade konal 26. ročník
medzinárodného turnaja v minibasketbale školských tímov
chlapcov a dievčat zo Slovenska
a Poľska. V oboch kategóriách
sa z víťazstva tešili výbery zo
Spišskej Novej Vsi. Domáce tímy
obsadili zhodne tretie miesto.
Medzi dievčatami bola druhá
Stará Ľubovňa a štvrtý Krakov, medzi chlapcami bol Krakov druhý a Kežmarok štvrtý.

V piatok 5. októbra odštartoval v plaveckom
bazéne AquaCity Poprad 24. ročník Športovej
olympiády detí a mládeže mesta Poprad. O prvé
body v dlhodobej súťaži
zabojovalo viac ako 150
pretekárov z dvanástich
základných škôl. Najviac sa darilo žiakom 8r.
gymnázia na Ul. D. Tatarku, ktorí získali spolu
15 medailí (4-8-3). Na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej
Sobote so ziskom jedenástich cenných kovov (4-5-2) a tretie miesto obsadila
ZŠ s MŠ Francisciho so šiestimi medailami (3-0-3). FOTO - Marek Vaščura

OMV ligy vo Vikartovciach vysoko 1:7.
V nedeľu 14. októbra privítajú o 15. hod. Toporec.
ZÁPASMI v skupinách C
a D sa v pondelok 8. októbra
dohralo obvodné kolo vo futsale žiakov stredných škôl.
Štvoricu postupujúcich do
okresného kola doplnili po
SOŠ technickej Poprad a SPŠ
Poprad, aj Obchodná akadémia Poprad a SSOŠ vo Veľkej.
Okresné kolo je na programe
v pondelok 15. októbra opäť

Krátko zo športu

•

HOKEJISTKY Popradu
odohrali zápas 5. kola ženskej
hokejovej extraligy v nedeľu
7. októbra vo Zvolene a zvíťazili až po predĺžení 4:3.
V sobotu 13. októbra majú
Popradské líšky na programe domácu dohrávku 1. kola
o 18.45 hod. proti Ice Dream
Košice.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže v nedeľu
prehrali v rámci 10. kola 6.

•

•

V sobotu 6. októbra
sa v Aréne Poprad
uskutočnil 26. ročník
Popradského
pohára
v karate, ktorý zorganizoval Central karate
klub Poprad. Pretekári
domáceho klubu ukoristili spolu 20 medailí
(5 zlatých, 5 strieborných a 10 bronzových)
a v celkovej medailovej
bilancii skončili s rovnakým počtom kovov, ale s menším počtom zlatých medailí na druhom mieste za Karate Klub Junior Prešov. V bodovacom hodnotení
zaostali za víťazom o dva body.		
FOTO - Marek Vaščura

v Aréne Poprad.

• MINULÝ týždeň v stredu
sa v okolí ZŠ v Dolnom Smokovci konalo okresné kolo
v cezpoľnom behu žiakov
a žiačok základných škôl. Do
krajského kola, ktoré bude vo
štvrtok 11. októbra v Starej
Ľubovni postúpilo družstvo
chlapcov z 8r. gymnázia na
Ul. D. Tatarku a družstvo
dievčat z 8r. gymnázia na Ul.
Kukučínova.
BASKETBALISTI
BK
Iskra Svit vstúpili do nového

•

ročníka extraligy sobotňajším víťazstvom v Spišskej
Novej Vsi 109:74. V 2. kole sa
predstavia zverenci Michala
Madzina v Iskra Aréne v sobotu 13. októbra o 18. hod.
proti Komárnu.
OD ŠTVRTKA 11. do
soboty 13. októbra sa v Monkovej doline v okolí Ždiaru
uskutoční už 16. ročník pretekov posádok RZP s medzinárodnou účasťou Rescue
Lesnica 2018, ktoré sú zároveň Memoriálom Mareka

•

Rigdu a posádky OM-ATB.
Hlavnej súťaže, ktorá bude
v piatok 12. októbra od 6. hodiny sa zúčastní 23 posádok
RZP.
V SOBOTU 13. októbra sa v športovej hale
Focus plus v Kežmarku od
9. hodiny uskutoční turnaj o majstra raketových
športov pod názvom Olympijský raketlon. Bude pozostávať z troch disciplín
- stolného tenisu, bedmintonu a tenisu.
(ppv)

•
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