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Deň víťazstva nad fašizmom 
si pripomenulo aj mesto Po-
prad. Zástupcovia Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov (SZPB), predsta-
vitelia okresu a mesta, ako 
aj politických strán a verej-
nosti položili 7. mája vence k 
obom pamätníkom v parku 
pri železničnej stanici. V pia-
tok 8. mája sa primátor Jozef 
Švagerko s viceprimátorom 
Igorom Wzošom a mladými z 
Popradského mládežníckeho 
parlamentu pripojili k výzve 
prezidenta SR Andreja Kisku, 
aby ani jeden hrob padlého 
vojaka nezostal opustený. 

Zapálili sviečky na pomní-
koch takmer 60 padlých na 
veľčianskom cintoríne. V rov-
nakom čase si prišli uctiť pa-
miatku vojnových obetí i čle-
novia občianskeho združenia 
Kalinka z Popradu v sprievode 
pravoslávneho kňaza. 

Primátor J. Švagerko považo-
val za česť položiť kvety a zapáliť 
kahance na hroboch tých, ktorí 
zaplatili za naše oslobodenie 
najvyššou cenou - svojím živo-
tom. Povedal: „Stále hovorím, 
kto nepozná svoju minulosť, ne-
zaslúži si budúcnosť. Som ročník, 
ktorý nezažil vojnu a som rád, že 
žijem v mieri. Treba sa z toho ob-
dobia poučiť a nezabúdať - aby sa 
hrôzy vojny nikdy nezopakovali.“ 
Primátor dodal, že sa mu ťaž-

ko čítali dátumy 
narodenia, dá sa 
povedať chlapcov, 
ktorí sú pochova-
ní na veľčianskom 
cintoríne. Preto 
privítal výzvu 
prezidenta SR a 
Popradského mlá-
dežníckeho parla-
mentu, aby vzdal 
úctu padlým i ta-
kýmto spôsobom. 
Najmä mladým 
treba tragické his-
torické udalosti 2. 
svetovej vojny, od 
konca ktorej uply-
nulo už 70 rokov, 
stále pripomínať. 
Viceprimátor I. Wzoš doplnil: 
„Vojna si vyžiadala obrovské 
množstvo obetí, je to tragické a 
nesmie sa to opakovať.“ Predseda 
mládežníckeho parlamentu Ja-
kub Dančo dodal: „Rozhodli sme 
sa aktívne si pripomenúť udalos-
ti, aby ani mladí ľudia, ktorí voj-
nu nepoznali, nezabudli, že v nej 
zomrelo mnoho ľudí.“ 

Ako uviedol Michal Kopko, 
predseda Oblastného výboru 
SZPB v Poprade, v 2. svetovej 
vojne zahynulo približne 60 mi-
liónov ľudí a zapojilo sa do nej 61 
štátov sveta: „Mnohí padli, boli 
ranení, odvlečení do koncentrač-
ných táborov, bojovali v Povstaní. 
Tým, ktorí položili svoje životy 

za našu slobodu sa patrí vzdať 
úctu a vďaku.“ Najväčšie obete 
priniesol vo Veľkej vlasteneckej 
vojne ruský národ. Predsedníčka 
OZ Kalinka, ktoré sa snaží o za-
chovávanie ruských tradícií, Alla 
Dudová povedala: „Nezabúdame 
a chceme, aby ani mladí ľudia ne-
zabudli, že v každej ruskej rodine 
niekto v tej vojne zahynul.“ Ako 
symbol víťazstva nad fašizmom 
a symbol vlastenectva si členovia 
Kalinky pripli georgievské oran-
žovo-čierne stužky. Pochádzajú 
z čias panovania cárovnej Kata-
ríny II., ktorá nimi v roku 1769 
ocenila vojnových veteránov a v 
roku 2005 bol tento symbol ví-
ťazstva obnovený.  (mar)

Na tomto pamätníku bol text 
uvedený do súladu s historic-
kými faktami a znie: Vďaka 1. 
čs. armádnemu zboru, ktorý 
postupom svojich jednotiek v 
priestore severne od Popradu 
prispel 28. 1. 1945 k oslobodeniu 
tohto mesta jednotkami 8. stre-
leckej divízie Červenej armády.
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Stručne Aj Poprad priložil ruku k mieru•	MESTO Poprad oznamuje 
začatie stavebného konania na 
stavbu Rekonštrukcia MK uli-
ca Hviezdoslavova v  Poprade na 
pozemkoch v  k.ú. Poprad účast-
níkom konania a  dotknutým or-
gánom. Viac informácií na www.
poprad.sk•	PRVÝ termín prijímacích skú-
šok na strednú školu sa uskutočnil 
v  pondelok 11. mája. Druhý ter-
mín je naplánovaný na zajtra 14. 
mája. Z  organizačných dôvodov 
môže skúška skončiť v piatok 15. 
mája. Najneskorší termín na zve-
rejnenie rozhodnutia riaditeľa SŠ 
o uskutočnení prípadného 2. kola 
prijímacích skúšok je do 6. júna 
2015.•	UŽ DESIATY ročník súťaže 
vo varení najlepšieho gulášu orga-
nizuje Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Sobote spolu s priateľmi 
hasičov. Uskutoční sa v sobotu 16. 
mája od 9. hod. na nádvorí hasič-
skej zbrojnice v Sp. Sobote. Pri-
hlásilo sa približne 30 súťažiacich 
družstiev.•	NA PREHLIADKE detských 
folklórnych súborov Prešovského 
kraja reprezentovali náš región 
popradská Letnička s pásmom 
Najkrajšie z Važca a kežmarský 
Maguráčik s pásmom Goralská 
jar. Odborná porota zaradila 
Maguráčik do Zlatého pásma s 
návrhom na postup, Letnička si 
odniesla Strieborné pásmo.•	NAJČASTEJŠIE chyby za-
mestnávateľov v  kontakte so 
Sociálnou poisťovňou je názov 
seminára, ktorý sa uskutoční 
vo štvrtok 21. mája v  zasadacej 
miestnosti budovy Sociálnej pois-
ťovne v Poprade. •	KONCERT Hany Zagorovej 
sa v  našom meste uskutoční vo 
štvrtok 21. mája o 19. hod. v špor-
tovej hale Aréna Poprad.•	V NOCI zo 7. na 8. mája došlo 
v Poprade na Patrizánskej ulici ku 
krádeži auta Kia Ceed červenej 
farby doposiaľ nezisteným pácha-
teľom.•	MINULÝ týždeň sa v  Brati-
slave začal Minifestival európ-
skeho filmu 7x7. Tematicky sa 
tento ročník zameriava na otázky 
inklúzie a  opätovného začleňo-
vania sa do spoločnosti. Potrvá 
v  máji a  júni a  v  popradskom 
kine Cinemax môžu diváci vi-
dieť filmy Cesta ven, Ida, Storoč-
ný starček, ktorý vyliezol z  okna 
a  zmizol, Biely Boh, Špina, Mi-
kulášove šibalstvá na prázdni-
nách a  Čo sme komu urobili od 
1. do 3. júna.  (ppš)

Na Námestí sv. Egídia v Popra-
de sa v sobotu 9. mája oslavova-
lo. Materské centrum Bambino 
zorganizovalo v predvečer Dňa 
matiek 6. ročník podujatia Míľa 
pre mamu, i  keď Únia mater-
ských centier na Slovensku má 
celoplošne na svojom konte už 
12. ročník. Symbolickú míľu 
prešli tisíce ľudí v  53 sloven-
ských mestách, tento rok sa pri-
dali materské centrá v Čechách, 
Srbsku, Írsku a Anglicku. Mot-
tom podujatia pod záštitou pre-
zidenta SR Andreja Kisku bolo 
heslo Priložme ruku k mieru.

V jednotnom čase o 16. ho-
dine prešli 1  609 metrov spo-
ločne tisícky ľudí v piatich kra-
jinách Európy. Na Slovensku 
sa do pochodu zaregistrovalo 
presne 28  213 ľudí, v  Popra-
de Míľou pre mamu priložilo 
ruku k  mieru dovedna 631 
pochodujúcich. Podujatie bolo 
plné zábavy a hier. „Predstavili 
sa mnohé tanečné a  folklórne 
súbory, sprievodný program 
pre deti bol bohatý,“ uvied-
la štatutárna zástupkyňa MC 
Bambino v  Poprade Miriama 
Lukáčová.

Pásku na štarte slávnostne 
prestrihli obaja zástupcovia 
primátora mesta Poprad Pavol 

Gašper a Igor Wzoš. „Mám šesť 
detí a vediem ich k tomu, aby bol 
pre nich každý deň Dňom ma-
tiek. Želám všetkým mamám, 
aby tento sviatok mohli sláviť 
vždy, nie iba v  druhú májovú 
nedeľu,“ povedal druhý vicepri-
mátor Popradu Pavol Gašper, 
ktorý sa ujal slova aj na pódiu. 
„Zúčastnil som sa takmer všet-
kých ročníkov, je to krásny svia-
tok. U nás doma v takúto nedeľu 
nechýbajú kvety,“ pousmial sa 
prvý viceprimátor mesta Igor 
Wzoš. Doplnila ho jeho dcéra 
Sarah Wzošová, ktorá sa zapo-
jila aj do kultúrneho programu. 
„Už som mamke odovzdala päť 
darčekov a  pridala som aj veľ-

kú pohľadnicu. Moja mamka je 
dobrá, láskavá, krásna a veľa mi 
dovolí.“

Publiku sa predstavili aj žia-
ci Špeciálnej základnej školy 
v  Poprade, ktorí si pripravili 
zaujímavé tanečno-hudobné 
číslo. Na harmonike ich spre-
vádzal bývali žiak tejto školy 
Rastislav Uporský, ktorý sa 
rád stretáva so spolužiakmi aj 
naďalej. „Prišiel som ich po-
vzbudiť aj teraz, pretože každá 
mama si zaslúži takýto darček. 
Moja mamka je veľmi dobrá, 
najlepšia na svete. Dala mi do 
života veľmi veľa a  prajem jej 
všetko najlepšie ku Dňu ma-
tiek,“ dodal.  (mav)

Druhá májová nedeľa je Dňom 
matiek a ani v Poprade sa na 
mamy nezabudlo. Klub Sobot-
čanov so ZŠ s MŠ v Spišskej 
Sobote pre všetky mamky a 
staré mamy pripravil kultúrny 
program (na foto) už v predsti-
hu - vo štvrtok 7. mája. Bol vy-
znaním úcty, vďaky a lásky za 
všetko, čo každá mama obetuje 
pre svoje deti. Ku Dňu matiek 
zablahoželal i Klub Veličanov a 
deti z veľčianskej ZŠ s MŠ, ktoré 
vystupovali pri príležitosti toh-
to pekného sviatku v nedeľu 10. 
mája.   FOTO - Marta Marová
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Krátke správyPopradčania majú aj vďaka nemu krajší úsmev

Pavol Leško z Popradu je najobľúbenejším učiteľom

•	DEVIATY ročník medziná-
rodnej konferencie lokálnych 
telekomunikačných operátorov 
Slovanet Metro ON Line sa bude 
konať vo štvrtok 14. mája v Aqua-
City Poprad.

•	V SOBOTU 16. mája o 18.30 
hod. sa v Starom Smokovci v ka-
viarni Zlatá brána uskutoční pre-
zentácia a  beseda z  výstupu na 
najvyššiu horu afrického konti-
nentu s účastníkom výstupu Jaro-
slavom Michalkom.

•	TATRANSKÁ dobrovoľnícka 
služba začala minulý týždeň ved-
ľajšiu dobrovoľnícku sezónu vo 
Vysokých Tatrách. Pomáhať jej pri 
tom budú mladí z Domu na pol-
ceste vo Veľkom Slavkove, ktorý 
poskytuje pomoc odchovancom z 
detských domovov. Na turistickú 
sezónu by mali okrem iného pri-
praviť aj turistické chodníky.

•	V  MÚZEU TANAPu v  Tat-
ranskej Lomnici sa v  sobotu 16. 
mája uskutoční 1. ročník Tatran-
skej múzejnej noci. Návštevníci 
budú mať možnosť od 15. do 22. 
hod. spoznať prácu preparátora 
tatranských živočíchov, vidieť spô-
sob sušenia vzácnych druhov tat-
ranskej flóry, nahliadnuť do života 
parazitov.  Vstup je bezplatný. 

•	NA CELOM území Sloven-
ska sa tento týždeň koná do-
pravno-preventívna akcia Jablko 
- Citrón. Dopraví policajti budú 
kontrolovať dodržiavanie maxi-
málnej povolenej rýchlosti. V Po-
prade sa akcia uskutoční 14. mája 
predpoludním. 

•	ŠTUDENTOM Strednej 
umeleckej školy v Kežmarku sa 
podarilo vytvoriť repliky náradia 
z prelomu 4. a 5. storočia, ktoré 
sa nachádzalo v kniežacej hrobke 
objavenej v  Poprade. Ide o sadu 
náradia, ktorú použili vykráda-
či, keď hrobku po smrti kniežaťa 
vykradli, a následne ho tam za-
nechali. Repliky náradia budú od 
konca mája vystavené v Múzeu 
hlavného mesta v Prahe, kto-
ré pripravuje výstavu venovanú 
problému vykrádania hrobov od 
najstarších čias.

•	V  SOBOTU 9. mája v  poo-
bedňajších hodinách boli horskí 
záchranári požiadaní o  pomoc 
pre 39-ročnú slovenskú turist-
ku, ktorá mala poranenú nohu. 
Nachádzala sa neďaleko Bíli-
kovej chaty. Záchranári HZS 
jej zranenú končatinu zafixo-
vali a  transportovali do Starého 
Smokovca, kde ju odovzdali po-
sádke RZP.  (ppš)

Učiteľ Spojenej školy na Uli-
ci D. Tatarku v Poprade Pavol 
Leško sa stal víťazom 9. roční-
ka ankety o  najobľúbenejšie-
ho učiteľa na Slovensku Zlatý 
Amos. Pred školou ho v  uto-
rok 5. mája po návrate z vyhla-
sovania výsledok slávnostne 
vítali žiaci a učiteľský zbor.

Do osmičky finalistov sa zmes-
tili aj ďalší učitelia z  Popradu 
- Valér Neumeister a  Gabriela 
Šablatúrová zo ZŠ Tajovského. 
Naj príbehom sa prezentovali 
žiačky Lenka Mašlejová a Karolí-
na Švecová zo spomínanej školy.

Titul Zlatý Amos a teda hlav-
nú cenu pre najlepšieho učiteľa 
si prevzal počas slávnostného 
večera v Košiciach Pavol Leško, 
ktorý okrem toho získal aj Cenu 
Jána Gašperana. Po návrate bolo 
v  škole, kde sa venuje primár-
nemu vzdelávaniu, veselo. Žiaci 
ho prekvapili spevom, básnič-
kami a  rôznymi transparentmi. 
„Vôbec som to nečakal, som pre-
kvapený a  šťastný. Ocenenie je 
pre mňa veľkou poctou a  vďaka 
za to patrí najmä deťom,“ pove-
dal víťaz ankety P. Leško, ktorý 
okrem práce učiteľa primárneho 
vzdelávania už takmer 20 rokov 
spolupracuje aj s  Občianskym 

združením pre telesne postihnu-
té deti v okrese Poprad. „Dostal 
som sa k tejto práci počas civilnej 
vojenskej služby a vytvoril som si 
k týmto deťom vzťah. Táto škola 
je výnimočná v tom, že poskytuje 
individuálnu integráciu a  nemá 
žiadne špeciálne triedy. Žiaci sa 
vzájomne podporujú a  kamará-
tia sa,“ dodal.

Recept na najobľúbenejšieho 
učiteľa zhrnul do štyroch slov: 
„Úprimnosť, férovosť, spravodli-
vosť a priateľstvo. Doba je taká, 
že učiteľ trávi so žiakmi veľa 
času, nakoľko rodičia pracujú do 
neskorých hodín a deti potrebujú 
radu a pohladenie.“

Pavol Leško je zástancom 
experimentovania a  zavádza-
nia inovatívnych metód do 
vyučovacieho procesu, ale len 
do určitej miery. Rád si nechá 
poradiť. K významnému ocene-
niu mu zablahoželal aj riaditeľ 
Spojenej školy na ulici D. Tatar-
ku Dušan Nebus. „Mám veľkú 
radosť, pretože to potvrdzuje 
skutočnosť, že v  škole pracujú 
kvalitní učitelia. Paľovi to zo srd-
ca želám, pretože si to za svoju 
doterajšiu prácu zaslúži. Schop-
nosť potiahnuť deti so sebou sa 
dá ťažko naučiť. Musí to byť 
v človeku. Pavol Leško to v sebe 
má,“ zdôraznil.  (mav)

Popradčan MUDr. Gabriel 
Ondrušek st. oslávil v nedeľu 
úctyhodné 90. narodeniny. K 
jubileu mu zablahoželal pri-
mátor Popradu Jozef Švager-
ko, ktorý ocenil jeho prínos 
pre rozvoj stomatológie v mes-
te i regióne.

„Ako primár a okresný stoma-
tológ pre okres Poprad sa zásad-
nou mierou zaslúžil o zvýšenie 
prevencie v oblasti stomatológie. 
Jeho zásluhou sa zvýšil počet 
detských a dorastových zubných 
ambulancií, ktoré vznikali aj 
v základných školách, preven-
cia nechýbala ani v škôlkach. 
Z tohto kvalitného základu ťa-
žíme prakticky dodnes, pretože 
Poprad má výrazne väčší počet 
zubných ambulancií, ako mnohé 
iné okresné mestá Slovenska,“ 
vyzdvihol primátor. Vďaka kva-
litnejšej starostlivosti o chrup 
môžu mať Popradčania doteraz 
krajšie úsmevy. 

Oslávenec bol dojatý a pocte-
ný. Zaspomínal: „Je to symbolic-
ké, že som bol na mestskom úra-
de, na ktorého mieste som pred 60 
rokmi začal v Poprade ošetrovať 

deti a bola tu prvá 
školská ambulan-
cia. Postupne sa vo 
vtedajšom veľkom 
Popradskom okrese 
rodili ďalšie, až ich 
bolo dokonca 57, 
najviac v priemere 
na Slovensku. Mal 
som a mám veľ-
mi rád deti, preto 
ma tešilo, že mohli 
mať zdravé zuby. 
Keby sa neošetrili, 
ako by vyzerali ako 
dospelí?!“. Jubilant 
sa stomatológii venoval až do 
roku 2000. Svoju prácu vždy vy-
konával s veľkým pocitom zod-
povednosti. Hoci bol na svojich 
podriadených prísny, bol obľú-
beným lekárom a i po rokoch 
ho pri stretnutiach s radosťou 
vyobjímajú. Manželka Darina, 
s ktorou sú spolu už 62 rokov, 
prezradila: „Ešte aj po toľkých ro-
koch príde domov šťastný, keď ho 
pacienti spoznávajú a povedia, že 
im dobre ošetroval zuby. Spomí-
nam si na to, aký bol rád, keď sa 
mu podarilo ošetriť maličké deti 

a povedali: Ja sa už zubára nebo-
jím, alebo poďakovali.“ Svoje zu-
bárske žezlo odovzdal jednému 
zo svojich dvoch synov, stomato-
logičkou je i nevesta Eva. 

MUDr. G. Ondrušek sa dnes 
už skôr venuje svojím dlhoroč-
ným záľubám - od 6 rokov rybár-
či a hrá šach za Hranovnicu, kto-
rej je verný už 40 rokov. Dodnes 
sa však o vývoj stomatológie zau-
jíma a niekedy s obavami sleduje, 
či zostane starostlivosť o detský 
chrup aspoň na takej úrovni, ako 
ju zaviedol práve on.  (mar)
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Ani sme sa nenazdali a z roka 
máme ukrojené štyri mesiace, 
po dlhej zime je tu jarné poča-
sie, ktoré záhradkárom umož-
nilo pripraviť  sa na ošetrenie 
stromov pred jarným postre-
kom. Nezabúdajme, že tento 
postrek je proti prezimujúcim 
škodcom tzv. na myšie uško.Po 
čase  nám vypučia kvety a lístie, 
na ktorých badáme pokrúte-
nosť a v kvetoch prázdne, alebo 
zhnednuté  srdiečka.

V listoch sa nám skrývajú 
obaľovače, na koncoch vošky a 
v kvetoch prevažne kvetopásy a 
piliarky. Vykonajte ošetrenie, kde 
na malých stromčekoch sa dajú 
listy pooberať a spáliť, no na star-
ších a väčších  musíme robiť kva-
litný postrek. Na internetových 
stránkach sú popisy postrekov, 
ale aj v predajniach sú fundovaní 
predajcovia, ktorí každému pora-
dia. Nezabúdajte, že nedodržanie 
množstva predpísaného riede-
nia pri postreku môže poškodiť 
stromy aj plodiny, ktoré chcete  
ochrániť.

Ochranu  robíme aj pri výsad-
be korienkov priesad,  zabránime 
tým napadnutiu škodcami do 
korienkov, kde potom pri zbere 
vidíme zdurené korene (ľudovo 
povedané rakovinu koreňov). 
Plodina sa bráni a viac výživy  ide 
do koreňov a nie do hlúbu.

Je čas výsadby všetkých plo-
dín, preto je vhodné, aby si or-
ganizovaní aj prídomoví záhrad-
kári zachovali názvy plodín.V 
čase vyhlásenia okresnej výsta-
vy ovocia a zeleniny, ktorá sa 
bude konať v  Poprade, tak budú 
môcť prezentovať dopestované 
výpestky aj s názvom, ako ich  
zakúpili. Pri návšteve  zástupcov 
Okresného výboru Slovenského 
zväzu záhradkárov predsedu Jo-
zefa Kalakaja, tajomníka Jozefa 
Lesičku a hospodára Jozefa Šol-
tésa u primátora Jozefa Švagerka  
sme dostali prísľub vzájomnej  
spolupráce a podpory zo strany  
mesta.

Výstavy nerobíme len preto, 
aby sme sa chválili s dopestova-
nou úrodou, ale pre poučenie  
školákov, ako aj širokej verejnosti 
a v  neposlednej miere je  to krás-
ne zadosťučinenie za tvrdú prácu. 
Splní tiež účel výmeny skúseností 
a podpory pestovania plodín v 
našom podtatranskom  regióne.

Tak hor´sa do záhrad!  Verím, 
že sa nezopakuje  minulý chlad-
ný rok, plný nepriaznivého  po-
časia a ľadovcov.   Jozef Kalakaj

Záhradkár
v máji

V utorok 5. mája sa v priesto-
roch Domu kultúry v Poprade 
konalo obvodné kolo 25. roč-
níka súťaže slovenskej ľudovej 
piesne pod názvom Slávik Slo-
venska 2015.

„Víťazi v  jednotlivých kategó-
riách postupujú na krajské kolo. 
Odtiaľ sa môžu dostať na folklór-
ny festival Východná, ktorý sa 
uskutoční začiatkom júla. V tom-
to roku máme najvyššiu účasť, až 
51 záujemcov zo všetkých zák-
ladných škôl okresu Poprad,“ pri-
blížil obvodné kolo Emil Turčan 
z  oddelenia školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade.

Odborná porota kvitovala 
kroje mnohých súťažiacich, ale 

pri výbere prihliadala najmä na 
iné faktory. „V speve mi chýbala 
radosť. Možno to bolo výberom 
piesní, ktoré neboli vždy ladené 
pre daný hlas súťažiaceho. Hod-
notili sme najmä výraz, výber 
skladieb a čistotu tónu,“ uviedla 
členka poroty Darina Šurinová.

Medzi deťmi boli také, ktoré 
s  folklórom vo svojej obci vy-
rastajú, iné jednoducho rady 
spievajú. „Prišiel som zo Ždiaru. 
Ľudové piesne ma bavia, som 
členom folklórneho súboru Ždia-
ranček,“ povedal Peter Michalák. 
„Prišiel som z Hôrky. Pripravoval 
som sa s pani učiteľkou hudobnej 
výchovy. Pri vystúpení bola aj 
tréma, ale som s  výkonom spo-

kojný,“ pridal sa Samko Dolinaj.
Sofia Stasová zo ZŠ Komen-

ského v  Poprade nepatrí do 
žiadneho folklórneho súboru, 
ale súperov z  prvej kategórie 
prevýšila a  s  prehľadom zvíťa-
zila. „Spievala som Padá, padá 
rosička a Špivala bim sebe. Fol-
klóru sa vôbec nevenujem, ale 
vyhrala som minulý rok a tento 
rok opäť. Som šťastná, rada spie-
vam ľudové piesne,“ dodala.

Do krajského kola z  druhej 
kategórie a z prvého miesta po-
stúpila Martina Kapusniaková 
zo ZUŠ Letná, v tretej kategórii 
sa najviac darilo Danielovi Rac-
kovskému zo ZŠ Komenského 
v Poprade.  (mav)

Na ľudovú nôtu o účasť vo Východnej

Budúcnosť v Európe očami detí
Vo štvrtok 7. mája v priesto-

roch MsÚ v Poprade vyvrcho-
lila výtvarná súťaž s  názvom 
Moja budúcnosť v  Európe 
s  podtitulom Obnoviteľné 
zdroje energie - energetická 
budúcnosť EÚ pre deti zák-
ladných a umeleckých škôl v 
Poprade. Už tretí rok ju orga-
nizuje centrum Europe Direct 
Poprad a  je súčasťou osláv 
Dňa Európy, ktorý si pripomí-
name 9. mája.

„Téma bola náročná, ale odrá-
ža skutočnosť, že v  Európskom 
roku rozvoja je kľúčovou témou 
energia. Zaujímalo nás ako žiaci 
škôl vnímajú energiu a  obnovu 
jej zdrojov a  ako to dokážu vy-

obraziť. Súťaž je súčasťou 
programu, ktorý organizu-
jeme ku Dňu Európy,“ po-
vedal riaditeľ centra Europe 
Direct Poprad Peter Litavec.

Do súťaže sa v  troch ka-
tegóriách zapojilo celko-
vo osem základných škôl 
a  jedna základná umelecká 
škola z okresu Poprad. Z 38 
výtvarných prác porota vy-
brala prvé tri najlepšie v  každej 
kategórii.

V I. kategórii žiakov 5. - 6. roč-
níka ZŠ si hlavnú cenu odniesla 
Tatiana Kormaníková (na foto 
dole) zo ZŠ v Spišskej Sobote za 
unikátne spracovanie dreveného 
vodného kolesa. „Vytvorila som 

vodný mlyn, ktorý sa dá vy-
užiť na obnovenie energií. 
Bol to môj nápad a rodičia 
ma v ňom podporili. Takýto 
mlyn som videla aj naživo 
a  inšpirovala som sa ním,“ 
prezradila víťazka.

V II. kategórii žiakov 7. - 
9. ročníka patrilo prvenstvo 
Lucii Zvalenej zo ZŠ Ko-
menského za trilógiu Slnko 

- Voda - Vzduch. „Použila som 
svoju obľúbenú techniku - maľba 
horúcim voskom. Zobrazila som 
mesto budúcnosti na mori, silu 
vetra a slnečnú energiu,“ uviedla 
ocenená.

III. kategóriu tvorili práce 
žiakov základných umeleckých 
škôl. Svojou predstavou o  vyu-
žití a  výhodách obnoviteľných 
zdrojov na produkciu energie na 
Slovensku najviac zaujala Sára 
Janíková (na foto hore) zo ZUŠ 
na Štefánikovej ulici. „Pomáhala 
mi pri tom výtvarníčka zo ZUŠ. 
Použila som vodové farby, pastel-
ky a fixy. Som rada, že som vyhra-
la a určite sa zapojím do súťaže aj 
nabudúce,“ dodala.  (mav)
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Spýtali ste sa primátora

Úspechy na
olympiádach

V Červenom kríži pracujú obetaví dobrovoľníci
ôsmy máj je nielen Dňom 

víťazstva nad fašizmom, ale 
aj Svetovým dňom Červené-
ho kríža a Červeného pol-
mesiaca. Pri tejto príležitosti 
sa minulý týždeň v Poprade 
uskutočnilo slávnostné odo-
vzdávanie vyznamenaní SČK 
II. stupňa za obetavosť, hu-
manitu a dobrovoľnú službu a 
poďakovaní SČK. 

Predseda Územného spolku 
SČK v Poprade Ladislav Mo-
ravčík vyzdvihol prínos zakla-
dateľa Červeného kríža Henry-
ho Dunanta, na počesť ktorého 
je 8. máj - deň jeho narodenia - 
Svetovým dňom ČK a ČP. Hoci 
na počiatku bola pomoc rane-
ným vo vojnách, dnes sa čer-
venokrížska činnosť sústreďuje 
najmä na pomoc pri živelných 

pohromách a na darcovstvo 
krvi. Je založená predovšetkým 
na dobrovoľníkoch, ktorých 
obetavosť ocenili aj na slávnos-
ti minulý týždeň. Vyznamena-
nia SČK II. stupňa za obeta-
vosť, humanitu a dobrovoľnú 
službu dostali Peter Pisarčík z 
Reľova, Mária Lešundáková a 
Margita Kosturáková z Ostur-
ne, Matej Hrebenár, Beáta Ha-
rabinová a Eva Kocanová z Ľu-
bice, Marek Nahalka z Úsvitu, 
Marek Olexa z Kežmarku, Lý-
dia Dunajská zo Spišskej Tep-
lice, Martin Ševc z Vikartoviec, 
Alžbeta Šulíková a MUDr. 
Ján Melek z Popradu (na foto 
vpravo s predsedom ÚS SČK 
v Poprade L. Moravčíkom). 
Dvanástich dobrovoľníkov 
ocenili poďakovaním SČK - z 
Popradu Vlastu Martinkovú, 

Máriu Martonovú, Katarínu 
Gurníkovú a Ľudmilu Žákovú.

Hosťami boli zástupcovia 
okresu, miest a obcí, medzi nimi 
za mesto Poprad viceprimátor 
Igor Wzoš. Za SČK zavítala na 
slávnosť viceprezidentka SČK 
Elena Hrbčová. Povedala: „Teší 
ma, že z Popradu je tohto roku 
ocenená najvyšším vyzname-
naním SČK za červenokrížsku 
prácu - Medailou Henryho Du-
nanta dlhoročná funkcionárka 
SČK Božena Kubíková (na foto 
sediaca vľavo), ktorú pri príle-
žitosti Svetového dňa ČK a ČP 
prijal prezident SR Andrej Kiska. 
Je to zadosťučinenie a pocta za 
prácu v ČK. Kríž je symbolom 
utrpenia, bolesti, ale vďaka dob-
rovoľníkom ČK sa stáva aj sym-
bolom nádeje, lásky a pomoci 
blížnemu.“  (mar)

Žiaci Spojenej školy na Ulici 
Dominika Tatarku v Poprade už 
pravidelne dokazujú, že vynika-
júco zvládajú nielen nemčinu, ale 
aj ďalšie predmety. V  uplynulých 
dňoch sa darilo Kataríne Jurčo-
vej z  1. F, ktorá na celosloven-
skom kole olympiády v  dejepise 
v kategórii A skončila na štvrtom 
mieste a  Martin Nagy z  tercie 
A (kategória D) získal výborné 
„strieborné“ umiestnenie.  

V  úspešnom reprezentovaní 
školy pokračuje Oliver Pitoňák 
(3. E). Po vydarenom celosloven-
skom kole biologickej olympiády 
pocestuje v  júli ako reprezentant 
Slovenska na medzinárodnú súťaž 
do Dánska.  (zsu)

Minulú stredu okolo 16. hod.  
sa Popradom prehnala prudká 
búrka s krupobitím. Ľadovec, 
ktorý miestami dosahoval roz-
mery hrachu až pingpongovej 
loptičky, vystrašil majiteľov 
áut, ale nepotešil ani záhrad-
károv. Poobíjal veľa pukov 
na stromoch a polámal kve-
ty.     FOTO - Marek Vaščura

„Na sídlisku Západ pri Bille 
bolo vybagrované priestran-
stvo údajne na výstavbu jedné-
ho obchodného reťazca. Popri 
tom bol však rozbúraný a zlik-
vidovaný chodník v trávnatej 
ploche popri ceste za budovou 
colného úradu. Obyvatelia zo 
Západu tadiaľ chodievali na 
autobusovú stanicu, teraz mu-

sia ísť vlastne po ceste alebo po 
tráve a blate alebo si musíme 
ďaleko zachádzať. Viem, že v 
plánoch pána primátora je kru-
hový objazd pri Bille, ale prečo 
bol tento chodník odstránený, 
keď to podľa mňa nepatrí k plá-
novanému rozvoju?  A tiež ma 
zaujíma, ako budú na stavbu 
prechádzať stavebné stroje?“ 

Čitateľka P. Jedináková.
„Chodník pri nákupnom 

centre Billa bol odstránený 
na základe platného búra-
cieho povolenia. Stavebník 
má na pozemkoch, z ktorých 
boli odstránené spevnené 
plochy, vydané územné roz-
hodnutie na stavbu obchod-
ného reťazca, v rámci ktorej 
má povinnosť vybudovať 
náhradný chodník na Dre-
várskej ulici v Poprade, čím 
sa zabezpečí peší priechod. 
Predpokladáme, že stavebné 
mechanizmy budú na stav-
bu prechádzať z Wolkerovej 
a z Drevárskej ulice.“ 

Čitateľka J. Koreňová sa opý-
tala: „Čo plánuje urobiť mesto 
s priestorom medzikostolia, 
pretože je v dezolátnom stave. 
Pred niekoľkými dňami som 
stúpila na dlažobnú kocku, kto-
rá bola celkom uvoľnená a keby 
tam nebol múrik, tak by som 
spadla. Dlažba je labilná na 
viacerých miestach a keďže ide 
o frekventovaný priestor pria-
mo v centre, môže ľahko dôjsť 
k úrazu. Aj vzhľadom na blížia-
cu sa letnú sezónu by sa malo 
mesto postarať, aby občania 

a návštevníci mohli bezpečne 
kráčať cez medzikostolie.“

„Správa mestských komuniká-
cií Poprad urobila v uplynulých 
dňoch viacero opráv dlažby, 
palisád a schodov na Námes-
tí sv. Egídia, vrátane priesto-
rov medzikostolia. V opravách 
bude priebežne pokračovať. V 
prípade konkrétnej požiadavky 
môžete využiť aplikáciu CITY-
MONITOR resp. nahlásiť pod-
net emailom prostredníctvom 
sekcie NAPÍŠTE NÁM na www.
poprad.sk.“  (ppm)
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Sen sa dá splniť v každom veku

Stretnutiu P15 môžete poslať darcovskú esemesku

Dôkazom toho, že sen sa dá 
splniť v každom veku, je Ele-
na Smolková z Veľkej. Svoj vek 
netají. Koncom apríla oslávila 
rovnú sedemdesiatku. K nej pri-
pravila priaznivcom výtvarného 
umenia darček - výstavu obra-
zov dvoch generácií. V Scherfe-
lovom dome predstavuje svoje 
maliarske diela i diela svojho 
otca Michala Boroňa (1895-
1981) do 12. júna 2015. 

„Maľovaniu som sa začala ve-
novať dokonca až po desiatich 
rokoch na dôchodku, vo svojej 65-
ke. Práve mám piate výročie. Za-
reagovala som na inzerát Tatran-
skej galérie, že robia kurzy kresby 
a maľby pre širokú verejnosť. To 
bol prvý krok. Potom som výtvar-
né umenie študovala na Univerzi-
te tretieho veku a v súčasnosti som 
už aj v Klube popradských výtvar-

níkov, kde sa ďalej zdokonaľujem 
a učím,“ prezradila stále svieža 
autorka. Nemá jedinú obľúbenú 
techniku, ale rada skúša všetky 
- akvarel, temperu, akryl, olej, 
suchý pastel, rudku či ceruzku. 
Spočiatku holdovala najmä por-
trétom, teraz ju zaujímajú všetky 
námety. Rada maľuje to, čo aj jej 
nebohý otec - Tatry, zvieratká, 
kytice. „Záujem môjho otca o 
umenie potvrdzuje to, že už ako 
mladík, keď odišiel do Ameriky, 
nakúpil si tam knihy o kresbe a 
maľbe v angličtine. Pravdepodob-
ne ich študoval až oveľa neskôr, 
pretože za oceán nešiel študovať, 
ale ťažko pracovať. Najstaršia z 
kníh je z roku 1904. Všetky ich 
doma opatrujem ako poklady a 
priniesla som ich ukázať aj do klu-
bu výtvarníkov. Otec pochádzal z 
Vyšnej Šuňavy, bol robotníkom, 

neskôr mlynárom 
v Ľubických kúpe-
ľoch, odkiaľ jeho 
rodinu vysťahovali 
kvôli zriadeniu vo-
jenského priesto-
ru Javorina. Vo 
Veľkej bývame od 
roku 1954. Otec 
sa kresleniu a ma-
ľovaniu venoval tiež až v staršom 
veku. Jeho obľúbenou témou boli 
Tatry, kvety, zvieratá, robil kresby, 
perokresby, olejomaľby...,“ zaspo-
mínala E. Smolková. 

Predseda Klubu Veličanov 
Milan Hámor jej na štvrtkovej 
vernisáži zablahoželal k naro-
deninám. Teší ho, že galéria 
Scherfelov dom už hostila veľa 
miestnych umelcov, o ktorých 
vo Veľkej nie je núdza. Predseda 
Klubu popradských výtvarníkov 

František Žoldák sa na výtvarnú 
tvorbu pozerá aj kritickým okom 
odborníka, ale vie, že ženy majú 
počas svojho pracovného a ro-
dinného života zväčša menej času 
na svoje záľuby než muži: „Elena 
Smolková patrí k výtvarníkom, 
ktorí sa celý život túžili výtvarne 
prejaviť, ale rôzne povinnosti im 
to v mladšom veku nedovolili. Po-
čas tých troch rokov, čo chodí do 
nášho klubu, dosiahla peknú úro-
veň svojich prác.“  (mar)

Na Slovensku sa začína ďalšia fáza verejnej 
zbierky na podporu Národného stretnutia 
mládeže P15 v Poprade. „Pomôcť pripraviť 
stretnutie mladých môžu všetci, ktorí sa od 
5. mája do 5. augusta 2015 rozhodnú poslať 
darcovskú SMS (DMS).  DMS môžu poslať zá-
kazníci spoločnosti Orange, Telekom a 02 stačí 
poslať na číslo 877 v tvare DMS P15 (DMS 
medzera P15). Cena jednej DMS sú 2 eurá. 
Na účet zbierky pôjde 96 % z každej DMS (t. j. 
1,92 €),“ uvádza tím, ktorý chystá podujatie s 
dobrovoľníkmi, na internetovej stránke www.
narodnestretnutiemladeze.sk. Výťažok dar-
covskej SMS bude použitý na podporu prí-
pravných, realizačných a hodnotiacich aktivít 
podujatia Národné stretnutie mládeže P15, 
ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augus-

ta 2015 v Poprade, ako aj ďalších aktivít pre 
mládež organizovaných neziskovou organi-
záciou Kanet.  Zbierku povolilo Ministerstvo 
vnútra SR a je realizovaná prostredníctvom 
DMS systému, ktorý spravuje Fórum dono-
rov. „Stačí jedna sekunda vášho času, dve eurá 
z kreditu a podporíte tisícky mladých ľudí, 
ktorí prídu do Popradu. Už teraz ďakujeme za 
každý jeden dar a sľubujeme, že ich využijeme 
efektívne,“ uvádza režisér P15 Pavol Danko. 

Verejná zbierka na podporu celonárod-
ného podujatia sa začala 5. februára 2015. 
Má názov P15 - pomáhame mladým. Potrvá 
do 10. augusta. P15 je tiež možné podporiť 
ľubovoľným príspevkom na osobitný účet: 
SK2702000000003433353358/0200. Web-
stránka (časť - Pomôžme P15) zároveň ponú-

ka ďalšie možnosti podpory. 
Väčšinou ide o propagačné 
aktivity na rozličných akciách pre mladých 
ľudí. 

Národné stretnutie mládeže sa v podob-
ných rozmeroch koná po druhýkrát. Poprad 
ho privíta po prvýkrát v histórii mesta. Od 
polovice januára doteraz je prihlásených 
vyše 1 500 ľudí. Na podujatie sa chysta-
jú aj stovky rehoľníkov, ktorí pod Tatrami 
oslávia Rok zasväteného života vyhlásený 
pápežom Františkom. Svätý Otec už orga-
nizátorov povzbudil v prípravách podujatia 
listom z Vatikánu. Stretnutie chystá Rada 
pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. 
spolu s tímom dobrovoľníkov, ktorí pracujú 
bez nároku na odmenu.  (ktp)

Z interpelácií poslancovPoslankyňa Anna Schlossero-
vá požiadala vo svojej interpelá-
cii v mene obyvateľov Spišskej 
Soboty o zabezpečenie parko-
vých úprav a orezania korún 
stromov na Sobotskom námes-
tí a v zanedbanom parčíku pri 
vjazde do tejto mestskej časti, 
kde je nutné opraviť aj údržbu 
súsošia a lavičky pri ňom. Ďalej 
interpelovala: „Obyvatelia Šver-
movej ulici v Strážach žiadajú 
mesto o vybudovanie prístupovej 
komunikácie na Švermovej ulici 
k existujúcim rodinným domom, 
nakoľko v rámci individuálnej 
bytovej výstavby sa realizácia 
prístupovej komunikácie z rôz-
nych dôvodov prekladala z roka 
na rok, až sa nevybudovala vô-
bec. O pomoc pri riešení opaku-
júceho sa zaplavovania, podmá-
čania a poškodzovania miestnej 
komunikácie zosunom poľnohos-
podárskej pôdy ma tiež požiadali 

obyvatelia rodinných domov na 
Lidickej ulici v Matejovciach.“ 
Hoci už v roku 2014 boli prijaté 
čiastkové opatrenia na zmier-
nenie katastrofálneho stavu 
poškodzovania tejto komuniká-
cie, ako je odstránenie nánosov 
bahna a rozmočenej pôdy a rea-
lizácia výkopu na zachytávanie 
bahna v čase búrky a silného 
dažďa, situácia sa stále opakuje. 
Doteraz sa nepodarilo zabez-
pečiť obyvateľom Lidickej ul. 
riadne užívanie komunikácie, 
ktorá je vo vlastníctve mesta. 
Poslankyňa požiadala o schvále-
nie finančných prostriedkov na 
celkovú rekonštrukciu Lidickej 
ulice vrátane komunikácie ešte 
v roku 2015. 

Poslanec Slavomír Božoň v in-
terpelácii poukázal na nasledov-
ný problém: „Cyklistický chod-

ník, ktorý vedie z Juhu V pretína 
pri kameňolome pred miestnou 
časťou Kvetnica cestu I/67 a po-
kračuje ďalej popod les na Pra-
cháreň. Prechádzanie tejto cesty 
je v zákrute a tým je nebezpečné. 
Z toho dôvodu je potrebné, aby 
sa na tomto úseku cyklistického 
chodníka osadili značky, ktoré 
by upozornili všetkých cyklistov 
na tento exponovaný priechod. 
Taktiež by bolo vhodné, aby sa 
vstúpilo do rokovania so správ-
com cesty za účelom osadenia 
dopravnej značky upozorňujúcej 
vodičov, že cestu pretína cyklis-
tický chodník.“

Poslanec Vladimír Lajčák sa 
vo svojej interpelácii kriticky vy-
jadril k ankete o Naj pedagóga, 
ktorá podľa neho vyvolala veľa 
negatívnych ohlasov. Je toho ná-
zoru, že takéto ankety by sa mali 

pripravovať tak, aby nevyvolávali 
negatívne emócie. Ďalej uviedol: 
„Interpelujem i vo veci parkova-
nia pre poslancov počas zasadnutí 
mestského zastupiteľstva a tiež 
žiadam preveriť stavebnú činnosť 
na Kukučínovej ulici v priestore 
bývalých kasární, kde je čulý sta-
vebný ruch.“

Poslanec Adrián Kromka sa v 
interpelácii opýtal: „Ako pokra-
čuje riešenie zlého technického 
stavu telocvične na Francisciho 
ulici a aký je zámer vedenia mes-
ta Poprad v tejto veci s ohľadom 
na stav objektu. Na základe pod-
netov od občanov poukazujem aj 
na zlý stav chodníkov v mestských 
častiach napr. Spišská Sobota na 
Ul. košickej, prešovskej, vagonár-
skej atď., ako aj v mestských čas-
tiach Veľká, Matejovce, Západy, 
Juhy atď. Navrhujem zmapovať 
stav a pripraviť komplexný plán 
opráv chodníkov.“  (ppm)
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Jozef Hollý očaril svojou Piano šou

Tradičná škola sa mení na moderné gymnázium

K problematike bilbordov 
zaslal do redakcie našich no-
vín vyjadrenie Rudolf Adam-
čík, výkonný riaditeľ Asociácie 
vonkajšej reklamy: „V ostatnom 
období sa zvýšila pozornosť ne-
povoleným tzv. „čiernym“ stav-
bám. Platí so aj o reklamných 
stavbách. Často sa pritom hovorí 
o pasporte, či pasportizácii, čo 
nie je nič iné, ako zdokumen-
tovanie skutočného stavu. Bez 
úplného poznania toho, koľko re-
klamných stavieb na území obce 
je, akú to sú, kde sú umiestnené, 
či tam existujú legálne, teda či 
sú povolené stavebným úradom 
a pod., nie je možné pracovať a 
tým skôr nie je možné bojovať 
proti „čiernym“ stavbám. Pri 
zdokumentovaní skutočného sta-
vu pomáhajú mestám aj členské 
organizácie Asociácie vonkajšej 
reklamy a určite tomu tak bude 
aj v ďalšom období, pretože aso-
ciácia a jej členovia majú záujem 
na dodržiavaní platných práv-
nych predpisov. Práve preto sme 
privítali aj zmenu stavebného zá-
kona, ktorý vytvára mestám lep-
šie možnosti na odstránenie ne-
povolených reklamných stavieb 
a umožňuje, aby aj registrované 
združenie vlastníkov reklamných 
stavieb mohlo mestám aktívne 
pomáhať pri odstraňovaní ta-
kýchto „čiernych“ reklamných 
stavieb.“ Výkonný riaditeľ AVR 
dodal, že bude veľa záležať na 
dobrej a aktívnej práci miest a 
obcí a ich stavebných úradov a 
na správnom využívaní a správ-
nej aplikácii stavebného zákona. 
Pretože je v tomto smere treba 
ešte mnoho zlepšovať, iniciova-
la asociácia s Ministerstvom do-
pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR vydanie usmerne-
nia. Jeho cieľom bude správna 
a jednotná aplikácia stavebného 
aj cestného zákona v oblasti re-
klamných stavieb. 

- * -
Čitateľka Alžbeta Beslerová z 

Trebišova nám napísala a zapo-
jila sa tiež do jednej z mnohých 
súťaží, ktoré pripravujeme pre 
našich čitateľov: „Teším sa, že 
počas cesty do Popradu som si 
mohla zakúpiť noviny Poprad, 
ktoré ma obohatili mnohými 
informáciami. Musím pochvá-
liť obsah s rôznymi údajmi o 
podujatiach, horoskopom, in-
zerciou a ďalšími článkami, a 
to za primeranú cenu. Potešila 
ma hlavne súťaž, ktorú ste do 
vašich novín zaradili. Prajem 
naďalej veľa inšpirácie.“ (ppp)

Ohlasy

Keď Agentúra Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre štruk-
turálne fondy vyhlásila v  rámci 
operačného programu Premena 
tradičnej školy na modernú 
výzvu pre školy, zapojilo sa do 
nej aj Gymnázium na Kukučí-
novej ulici v Poprade. Úspešne! 
V roku 2014 získalo nenávratný 
finančný príspevok zo štruktu-
rálnych fondov Európskej únie 
a  realizácia náročného projektu 
sa mohla začať. 

Jeho primárnym cieľom bolo 
novými metódami moderni-
zovať vyučovací proces vedúci 
k  rozširovaniu kompetencií po-
trebných pre nadväzujúce vzde-
lávanie v systéme vysokých škôl. 
Učitelia popradského Gymnázia 
na Kukučínovej ulici sa pustili 
do tvorby nových učebných tex-

tov a  materiálov zameraných na 
inováciu obsahu vzdelávania vo 
vybraných predmetoch. Zároveň 
sa v tomto najstaršom gymnáziu 
okresu Poprad s vyše 60-ročnou 
tradíciou kvalitného vzdelávania 
začalo s  modernizáciou už exis-
tujúcich a  budovaním nových 
prírodovedných laboratórií a od-
borných učební. 

To všetko sa dialo s  jasnou 
víziou - vytvárať optimálne pod-
mienky pre všestranný rozvoj 
nadania a  talentu žiakov, pre 
formovanie ich občianskych, 
mravných a  hodnotových po-
stojov v  súlade s  európskou 
a zároveň aj národnou tradíciou. 
Študenti budú mať vďaka rea-
lizácii tohto projektu možnosť 
modernými vyučovacími tech-
nológiami efektívnejšie získavať 
nielen vedomosti, ale aj návyky 

a  zručnosti, ktoré im v  budúc-
nosti zabezpečia bezproblémové 
zvládnutie vysokoškolského štú-
dia doma či v zahraničí. Zároveň 
si budujú pevný základ pre celo-
životné vzdelávanie a  sebazdo-
konaľovanie. 

Až 95 percent z celkových ná-
kladov na realizáciu celého kom-
plexu inovácií predstavujúcich 
sumu 250 406 € poskytol Európ-
sky sociálny fond, zvyšných päť 
percent - 12  520,30 € doplnilo 
Gymnázium na Kukučínovej uli-
ci v Poprade z vlastných zdrojov 
financovania. Výsledkom tohto 
náročného projektu s názvom 
Vzdelávame moderne, ktorý je 
už tesne pred svojím zavŕšením, 
bude skvalitnenie vyučovacieho 
procesu, lepšia a  komplexnejšia 
príprava žiakov na ďalšie štúdium 
na vysokých školách.               PP-50

Na festivale detského nefolklórneho tanca, 
ktorý organizovalo Podtatranské osvetové 
stredisko koncom apríla vo Svite, sa darilo aj 
Popradčanom. 

Vo veľkej choreografii detí 6-8 rokov získal 
Bronzové pásmo TK Trend Poprad s choreogra-
fiou T-rexíci keksíci. V kategórii tanečné kluby 
v ZŠ - deti od 9 do 11 rokov si odniesol Zlaté 
pásmo TK Gy-ta zo ZŠ Dostojevského s choreo-
grafiou Stars, ktorý získal aj v kategórii malá cho-
reografia Bronzové pásmo za choreografiu Merry 
Girls, rovnako ako TK Alimah Fusion - Afrodit-
ky zo ZŠ Komenského s choreografiou Príbeh zo 
Sahary. V kat. veľká choreografia - tanečné kluby 
v ZŠ získala Strieborné pásmo ZŠ s MŠ Koperní-
kova Matejovce s choreografiou Kovbojky, v kat. 
Tanečné kluby a ZUŠ Zlaté pásmo TK Trend Po-
prad s choreografiou V zajatí ľadu a Zlaté pásmo 
a cenu TK Bow zo ZUŠ pri Spojenej škole Letná 
s choreografiou List a Bronzové pásmo s chore-

ografiou Love never fetl so good. V kat. juniori 
12 - 14 rokov - tanečné kluby v ZŠ sa darilo TK 
Gy-ta zo ZŠ Dostojevského, ktorý získal Zla-
té pásmo s choreografiou Cola olé a Strieborné 
pásmo s choreografiou Bada Beng. V kat. malá 
choreografia - tanečné kluby a ZUŠ získala Strie-
borné pásmo ZUŠ Štefánikova s choreografiou 
All that Jazz a v kat. tanečné kluby v ZŠ Zlaté 
pásmo TK Gy-ta zo ZŠ Dostojevského s cho-
reografiou Wonderful Day a Strieborné pásmo 
za Colorit. V kat. veľká choreografia - tanečné 
kluby a ZUŠ dostal Strieborné pásmo TK Bow 
ZUŠ pri Spojenej škole Letná s choreografiou 
Like a Dolly a The Avengeresses. V kat. mládež 
- tanečné kluby v ZŠ a SŠ získal Zlaté pásmo a 
cenu TK Alimah Fusion - Afroditky zo ZŠ Ko-
menského Poprad s choreografiou Tanec páva a 
tento TK si odniesol aj Zlaté pásmo za choreo-
grafiu Dúhové jazero v kat. mládež - malá cho-
reografia - tanečné kluby v ZŠ.  (pos)

Popradským tanečníkom sa darilo

Mladý charizmatický Ru-
žomberčan Jozef Hollý oča-
ril minulý týždeň popradské 
publikum svojou hrou na kla-
víri, ale aj spevom.

Hre na klavír sa venuje od 
detstva. Dnes sú jeho klavírne 
šou jedinečné svojho druhu v 
strednej aj východnej Európe. 
Do každej skladby dáva prv-
ky vlastnej tvorby. Na pódiu 
domu kultúry zahral spolu so 
svojou kapelou klasické sklad-
by hudobných velikánov v mo-
dernej úprave, ale aj súčasné 
hity.  Zaznela známa skladba 
Hallelujah, Let čmeliaka, fil-
mové piesne a  nechýbal ani 
Bach. Na prvý pohľad možno 
nespojiteľná zmes skladieb, 

ktoré však v podaní Jozefa Hol-
lého boli skutočnou Piano šou. 
Na plátne nad klavírom všetci 

sledovali hudobníkove prsty, 
ktorých výkon sa chvíľami zdal 
až neuveriteľný.  (ppš)
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Spomíname

poďakovanie

SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

naVŽDY Sa roZlÚčime

Zúfalstvo je posledná zbraň, ktorá niekedy vedie k víťazstvu.   Vergilius

Vo štvrtok 7. mája 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 7. mája 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 7. mája 2015
vo Veľkej s

V piatok 8. mája 2015
vo Veľkom Slavkove s

V sobotu 9. mája 2015
v Spišskej Sobote s

V utorok 12. mája 2015
vo Veľkej s

V utorok 12. mája 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 14. mája 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Júliou Majdanovou,
87-ročnou

Valériou Iždinskou,
81-ročnou

Mgr. Dušanom Králikom,
67-ročným

Alfrédom Martinkom,
81-ročným

Máriou Bobovskou,
69-ročnou

Michalom Drugačom,
85-ročným

Elenou Mikovou,
88-ročnou

Martou Odstrčilovou,
69-ročnou

BlaHoŽeláme k meninám
Dnes 13. mája má meniny - Servác, zajtra 14. mája - Bonifác, v piatok 
15. mája - Žofia, v  sobotu 16. mája - Svetozár, v nedeľu 17. mája - 
Gizela, v pondelok 18. mája - Viola a v utorok 19. mája - Gertrúda.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Dbajte o svoje 
zdravie, pre-

tože v poslednom čase prepínate 
svoje sily.

D o s t a n e t e 
dobrú pra-

covnú ponuku, ktorá by vás mohla 
posunúť ďalej.  Aj finančne si mô-
žete polepšiť.

Než sa pustíte 
do niečoho 

nového, overte si, či to bude pre 
vás očakávaným prínosom.

Stretnete sa s 
niekým, koho 

ste už dávno nevideli. Nadviažete 
stratené kontakty.

Týždeň praje 
podnikateľ-

ským aktivitám a vybavovaniu na 
úradoch. Snažte sa preto vybaviť aj 
staršie záležitosti.

Naplánujte si 
veci tak, aby 

ste si vytvorili aj časový predstih. 
Zastihne vás totiž nečakaná udalosť.

Veľa práce 
vás bude za-

ťažovať a zabráni, aby ste sa viac 
venovali rodine. Z toho budete 
znechutení.

Poviete si 
svoj názor, čo 

u vás nie je nič nezvyčajné. Okolie 
uzná, že máte v mnohom pravdu.

Získate nové 
známosti a z 

jednej sa môže vyvinúť dlhotrvajú-
ci, ba až doživotný vzťah.

Vám je sú-
dené priveľa 

pracovať. Robíte si to však sami, 
mali by ste sa naučiť aj oddychovať.

D o s t a n e t e 
sa do klebiet 

kvôli svojim záletom. Rozmyslite 
si, či vám flirty stoja za to.

Na čo siah-
nete, to sa 

vám podarí. Budete si užívať pria-
zeň nadriadených a ústretovosť 
podriadených.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 13. mája - Altea, zajtra 

14. mája - Dr. Max - Monaco, v 
piatok 15. mája - Corrib, v 
sobotu 16. mája - Zlatý had, 
v nedeľu 17. mája - Avena, v 
pondelok 18. mája - Lekáreň 
Nemocnice Poprad a v utorok 
19. mája - Styrax.

Altea: Nám. sv. Egídia 25, Dr. 
Max - Monaco: Francisciho ul. 

22, Corrib: Levočská ul. 26A, 
Zlatý had: Novomeského 3918, č. 

t. 773 10 26, Avena: Karpat-
ská ul. 11, Lekáreň Nemoc-
nice Poprad: Banícka ul. 28, 
Styrax: Ul. L. Svobodu.

Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

Štvrtok 14. máj o 19. hod.
DK Poprad - divadelná sála
LÁÁÁSKA
Most. Miesto, z ktorého ľudia 
mávajú nutkanie skočiť a ukončiť 
tak svoje trápenie. Na jednom z 
nich dochádza k stretnutiu dvoch 
mužov - úspešného, spokojného 
Milta a nešťastného smoliara Har-
ryho, chystajúceho sa práve skon-
covať so životom. Z ich náhodné-
ho stretnutia sa rozvinie komický 
dialóg o úspechu, kariére, šťastí a 
naopak - o nešťastí a smole. 
Účinkujú: Lenka Barilíková/
Lucia Jašková, Marek Majeský, 
Martin Mňahončák
Vstupné: 13 €

Piatok 15. máj o 18. hod.
DK Poprad - divadelná sála
POSLEDNÉ KÚZLO
Alimah Fusion & Alchýmie
Divadlo Alimah Fusion & Al-
chýmie zatancuje legendu o sta-

točnom Siegfriedovi a mocnej 
Brunhilde.
Info: 0904 407 887
Vstupné: 5 € a 3 €

Nedeľa 17. máj o 10. hod.
DK Poprad - divadelná sála
KÚZELNÝ SVET VÍLY
Alimah Fusion & Alchýmie
Divadelno-tanečná rozprávka o 
dvoch sestrách Láske a Zlobe, 
ktoré medzi sebou zvádzajú ne-
ustály boj.        Vstupné: 1,50 €

Utorok 19. máj o 19. hod.
DK Poprad - divadelná sála
THOMAS PUSKAILER
& MARTIN MADEJ
Ostrieľaný tandem Thomas Pus-
kailer a Martin Madej divákom 
ponúkne paródiu o hľadaní slá-
vy a satirickou formou vysvetlí 
pomery v šoubiznise a aj to, čo 
sa deje „za oponou“.
Vstupné: 8 €/4 €

Ďakujeme priateľom a známym za prejavy sústrasti a kytice, ako 
aj za účasť na rozlúčke 4. mája 2015 s našou drahou zosnulou Žo-
fiou Hrehorčákovou.        Rodina Hrehorčáková

program kina cinemaX poprad
Od 14. mája do 20. mája

Ovečka Shaun - bez dialógov 
- o 13.50 hod. (hrá sa len cez ví-
kend) a o  15.50 hod., To dievča 
musíš milovať - o  18. hod., Ne-
utečieš - o  20.10 hod. (nehrá sa 
19.5.), ARTMAX FILMY - 5. 
Pluk - o  20.10 hod. (hrá sa len 
19.5.), Rýchlo a zbesilo 7 - o 15. 

hod., Ladíme 2 - o  17.50 hod., 
Avengers 2: Vek Ultrona 3D - 
o 20.20 hod., Popoluška - o 13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), Mad 
Max: Zbesilá cesta 3D - o  18.30 
hod., Mad Max: Zbesilá ces-
ta 2D - o  16. hod. a  o  21. hod. 
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

manŽelStVo uZaVreli
25. apríla 2015 - Ing. Iveta Bočkaiová a  Radovan Lukačko, Mgr. 
Lenka Rusiňáková a Mário Galik.

VitaJte meDZi nami
22. apríla 2015 - Samuel Hvila, Poprad, 23. apríla 2015 - Michal 
Kubala, Hôrka, Stella Saraková, Kežmarok.

V piatok 15. mája si pripomenieme výročie nedožitých 90-ro-
kov našej drahej

Magdalény Krempaskej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Manžel a dcéry s rodinami
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inZercia
preDaJ

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad - 2 kioskov, 
každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade, 
k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom 
odbore, katastrálne územie Poprad na liste vlastníctva č.1. Nebyto-
vé priestory sú vo výlučnom vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 2 kioskov s podmienkou prevádzkovania verejných sociál-
nych zariadení v kiosku č. 2 v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. 
č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. 
č. 2735/7
Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 980,- €
Slovom: Deväťstoosemdesiat eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13.  mája 2015  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
0910890244      PP-44

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P

• Predám neprerobený 2-izb. 
byt s  balkónom na 2. poscho-
dí na sídl. Západ v  Popra-
de. Cena dohodou. Inf.: č. t. 
052/776 84 39.  20/15-P

• Predám 4-árovú záhradu pri 
Vagónke v  Poprade. Inf.: č. t. 
0907 418 226.  26/15-P

• Dáme  do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 
0903 905 070.  31/15-R

• Zdravotná sestra s dlhoročný-
mi skúsenosťami so seniormi hľa-
dá v  Poprade pani alebo pána na 
opatrovanie, prípadne pomôžem 
aj s prácami v domácnosti. Inf.: č. 
t. 0908 360 841.  34/15-R

• Stavebno-obchodná spo-
ločnosť CŠO-stav. s.r.o. fir-
ma prijme do pracovného 
pomeru ľudí na pozície stav-
byvedúci, tesári a  stavební 
robotníci s  odbornou spô-
sobilosťou, príp. s  výučným 
listom, prax v  odbore min. 3 
roky. Nástup ihneď.  Inf.: č. t. 
0908 352 909.  37/15-R 

• Prijmeme kuchára do reštau-
rácie v  Poprade na TPP. Výhod-
né platové podmienky. Inf.: č. t. 
0903 485 445.  38/15-R

• Prijmeme do zamestnania po-
mocnú silu do kuchyne. Inf.: č. t. 
0902 305 001.  39/15-R

• Firma Knižka prijme pre-
davačku do predajného stánku 
v  OC Poprad Max. Inf.: č. t. 
0907 887 270.  42/15-R

• Pizzéria Utopia za Výkri-
kom v  Poprade prijme vy-
učeného kuchára. Inf.: č. t. 
052/773 22 22.  44/15-R

Deň fotografie sa uskutoční 
v  sobotu 16. mája vo Svite na 
Námestí Jána Antónia Baťu, v 
parku a v kultúrnom dome. Or-
ganizuje ho fotoklub I Love Pho-
tography n.o. Program sa začne 
fotosúťažou „Fotky na strome“, 
do ktorej sa môže zapojiť každý. 
Stačí priniesť vytlačené fotky 
do 11. hod. Vyhodnotené budú 

dve kategórie - do 18 rokov a 
nad 18 rokov.  Takisto bude v 
tento deň možnosť stretnúť sa s 
troma významnými fotografmi. 
Pozvanie prijali Ján Svoboda 
(glamour), Otto Jirka (krajina/
wild life) a Dávid Doroš (ume-
lecká fotografia). Viac informá-
cii https://www.facebook.com/
events/952400281458669.      (ppš)

V sobotu Deň fotografie

rôZne

Prerušená distribúcia elektri-
ny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení vysokého napätia 
bude v utorok 26. mája od 7. do 
18. hod. na týchto odmerných 

miestach v  Matejovciach na Al-
lendeho ul. 9005 a 824/85, Lidic-
ká 9000, Matejovské námestie 48 
a 1547 a v Strážach na Strážskom 
námestí 506 a 9003.  (ppš)

Prerušenie dodávky elektriny

V stredu minulý týždeň sa uskutočnilo tretie kolo jarnej časti 
Bowling Tour. Turnaj sa odohral v dvoch rundách s 27 hráčmi. V sku-
pine A v kvalifikácii dominoval svojim výkonom Werner Gerdenits, 
ktorý dosiahol 1173 b. a čakal na svojho finálového súpera. Do finále 
sa ešte prebojoval Vladimír Pavlikovský, Alena Baluchová, Igor Len-
dácky, František Kuziel a Ján Petras. Finále hral Ján Petras, ktorý po-
tvrdil svoju dobrú formu a zvíťazil nad W. Gerdenitsom. Víťazom sa 
teda stal J. Petras výkonom 236 b. s priemerom 203,38 b., na druhom 
mieste skončil W. Gerdenits s výkonom 198 b. s priemerom 195,86 b. 
a tretia skončila A. Baluchová s priemerom 179 b. V skupine B sa víťa-
zom kvalifikácie stal Ľubomír Kožik 1060 b. Do finále sa ešte prebojo-
vali Volker Kessler, Tomáš Malatin, Roman Gavalér. Finále si zahral R. 
Gavalér s Ľ. Kožikom. V skupine B sa celkovým víťazom stal Ľ. Kožik 
výkonom 192 b. s priemerom  178,86  b., na druhom mieste skončil 
R. Gavalér výkonom 126 b. a s priemerom 163,33 b. a tretí J. Hegen-
bart s priemerom 173,43 b.

Štvrté kolo jarnej časti Bowling Tour, a zároveň to bude už 16 kolo 
Bowling Tour 2014/2015, sa uskutoční v stredu 20. mája 2015.  (igl)

Odohralo sa tretie kolo
jarnej časti Bowling Tour

Bezmála tisícpäťsto štartujú-
cich, zo sto dvadsiatich klubov 
a trinástich štátov, to bola bilan-
cia na tohtoročnom GP Hradec 
Králové 2015 v karate, ktorý sa 
konal posledný aprílový víkend 
v športovej hale Třebeš. Preteká-
ri Karate klubu Shihan Poprad 
v tvrdej konkurencii priniesli 
domov veľa medailí. Sobota 
patrila kadetským, juniorským 
a seniorským kategóriám. Tu sa 
predstavila štvorica popradských 
karatistov. Karolína Kollárová 
získala v sobotu bronz a Monika 
Pekarčíková zlato. O druhé zlato 
sa postaral Filip Glatz. Sobotňaj-
ší večer uzatvárali súťaže druž-
stiev a tu získali Popradčanky 

ďalšie cenné kovy. Petra Píchová 
a Monika Pekarčíková získa-
li bronzové medaily, Karolína 
Kollárová zlatú medailu. Nedeľa 
patrila mladším dorastencom a 
žiackym kategóriám. Ema Za-
charová skončila tretia. Ďalší 
cenný kov vybojoval pre poprad-
ské farby Marko Jalowiczor. Po 
úspešnej sobote štartovala Mo-
nika Pekarčíková aj v nedeľu a to 
medzi mladšími dorastenkami 
nad 50 kg, kde si vybojovala ďal-
šiu, bronzovú medailu. Monika 
si z  Hradca priniesla ešte jednu 
medailu, keď skončila v  súťaži 
družstiev, s družstvom mladších 
dorasteniek z Topoľčian, na tre-
ťom mieste.  (jzg)

Popradčania boli úspešní

V sobotu 25. apríla sa prvých 
cyklotrialových pretekov tej-
to sezóny v  Brne zúčastnil aj 
Popradčan Ján Kočiš. Po neis-
tom úvode napokon vybojoval 
druhé miesto. O týždeň neskôr 
sa premiestnil do Nemecka, 
kde sa ukázal na veľkolepej 
cyklistickej šou Bike The Rock. 
Nešlo o body. Tie bude poprad-
ský cyklotrialista zbierať už 
koncom mája v  Krakove, kde 
sa bode konať prvé podujatie 
svetového pohára UCI. Ján 
Kočiš zvažuje i účasť na Maj-
strovstvách Európy BIU v Čes-
ku. FOTO - archív Jána Kočiša
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  Z V R P   S  B

1.  Skalica 16 12 2 2 26:9 38

2.  Michalovce 16 11 4 1 27:8 37

3.  Prešov 16 8 3 5 23:19 27

4.  Zvolen 17 5 6 6 16:14 21

5.  Sereď 16 6 3 7 22:23 21

6.  L. Mikuláš 16 5 5 6 20:17 20

7.  Nitra 16 5 5 6 20:21 20

8.  Žilina B 17 6 2 9 18:23 20

9.  Bardejov 16 4 7 5 16:16 19

10. Šaľa 16 4 6 6 21:27 18

11. Senec 16 4 6 6 13:21 18

12. Poprad 16 2 1 13 17:41  7

Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy

Martin Bendik je späť

Začala sa prestavba areálu futbalového štadióna vo Veľkej
Futbalový štadión mesta Poprad vo Veľkej vstúpil do druhej eta-

py svojej rekonštrukcie. Mesto Poprad odovzdalo zhotoviteľovi 
stavenisko v utorok 5. mája.

Cena celého diela vrátane DPH predstavuje sumu 854 509,75 eur.  
Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na dodávku die-
la sa stala spoločnosť SPORTECH CZ, S.E., ktorá by mala v zmysle 
zmluvy o dielo ukončiť rekonštrukciu do 75 dní od odovzdania stav-
by. „Futbal je v Poprade veľmi populárny a som presvedčený, že areál 
bude po rekonštrukcii maximálne vyťažený. Dúfam, že zhotoviteľ od-
vedie kvalitnú prácu a naši malí i veľkí futbalisti získajú ďalší dôstojný 
športový stánok,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

V rámci rekonštrukcie areálu budú zrealizované nasledujúce práce: 
rekonštrukcia hlavného ihriska s prírodným trávnikom, tréningové 
ihrisko s umelým trávnikom, umelé osvetlenie tréningového ihriska, 
prístupové komunikácie, chodníky a výsadba, občerstvenie divákov, 

otočná svetelná tabuľa, oplotenie areálu, prípojky sietí.
Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola ukončená 

v roku 2014 a stála spolu 616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou 
prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt futbalového štadióna. V 
priestoroch dvojpodlažného objektu bolo vybudované plne funkč-
né zázemie pre futbalistov. Na prízemí boli vybudované dve šatne 
so samostatným sociálnym zariadením, šatne rozhodcov a trénerov, 
miestnosť lekára, miestnosť delegáta, kancelária vedenia klubu, so-
ciálne zariadenia pre personál a verejnosť, kotolňa, sušiareň s prá-
čovňou, dielňa, skladové a technologické priestory. Štyri nové šatne 
vznikli na poschodí, kde nechýbajú ani miestnosti trénerov a klubová 
miestnosť so samostatným sociálnym zariadením. Inštalovaná bola 
nová technológia kotolne, kompletná vzduchotechnika, vykurovanie, 
meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. 
Obnovou prešla tiež tribúna, ktorá má kapacitu 417 osôb.  (mag)

Lyžiar Martin Bendik - naj-
lepší Slovák vo FIS rankingu 
v  SUPER G - si vďaka pomoci 
lekárov, kvalitnej rehabilitácii 
a podpory svojho tímu dal ten 
najkrajší darček k  svojim 22. 
narodeninám. V polovici apríla 
sa 4 mesiace a 3 dni po vážnom 
úraze opäť postavil na lyže.

„Ak poviem, že lyžovanie je 
môj život, viete si predstaviť, 
aké náročné to bolo,“ ohliada 
sa za uplynulými týždňami ta-
lentovaný Popradčan. Ten si pri 
nevinnej tréningovej jazde ešte 
8. decembra 2014 zlomil nohu, 
vďaka čomu sa pre neho prete-
kárska sezóna skončila skôr, ako 
stihla začať. Pre mladého špor-
tovca bola strata sezóny veľkou 
ranou, no s pomocou rodiny a 
trénerov Petra Záhrobského a 
Mateja Gemzu vyťažil zo vznik-
nutej situácie maximum. „Prvý 
deň po operácií som si povedal, 
že sa vrátim ešte silnejší ako 
predtým,“ hovorí Martin. Už na 

druhý deň sa s pomocou bariel 
postavil na nohy a 10 dní po 
operácii už bol v posilňovni. Na 
vlastné nohy bez akýchkoľvek 
pomôcok sa Martin postavil 
20. februára a po 2 mesiacoch 
od operácie začal s balančný-
mi tréningami so slovenskou 
olympioničkou Danielou Kot-
schovou.

Prvý kontakt so snehom 
sa udial na Štrbskom Plese a 
Martin pútal pozornosť pre-
dovšetkým dvomi rozdielnymi 
lyžiarkami. „Na zranenej nohe 
som mal komfortnejšiu lyžiarku, 
predsa len bol to prvý kontakt so 
snehom po 4 mesiacoch a preto 
som zvolil túto šetrnejšiu alter-
natívu. Ale aj tak je to super. 
Nie je nič krajšie ako byť späť,“ 
uzavrel mladý Popradčan. Mar-
tin Bendik je aj napriek vyne-
chaniu uplynulej sezóny stále 
najlepším Slovákom vo FIS 
rankingu v SUPER-G a druhým 
najlepším v zjazde.  (ppp)

V stredu 29. apríla sa v priestoroch ZŠ Komenského vo Svite kona-
lo finále okresného kola v malom futbale najmladších žiakov a žia-
čok okresu Poprad McDonald´s Cup 2015. Medzi piatimi školami 
v tabuľke bez prehry dominovala domáca ZŠ Komenského Svit. Na 
druhom mieste sa umiestnila ZŠ z Veľkej a tretia skončila ZŠ zo 
Ždiaru. Mimo stupeň víťazov sa postavila ZŠ Jarná Poprad a piate 
miesto patrí ZŠ v Spišskom Bystrom.      FOTO - Jozef Pavlík

BaM Poprad
Prvé kolo play-off 1. ligy basketbalistiek sa skončilo neslávne 

pre BAM Poprad. Popradčanky nestačili na rezervu bratislav-
ského Slovana a po výsledku 1:3 na zápasy si finále o extraligu 
nezahrajú.

Po úvodných dvoch zápasoch na popradskej pôde bol stav neroz-
hodný 1:1. Do Bratislavy odchádzali naše dievčatá so snahou uhrať 
čo najlepšie výsledky. Hneď prvý sobotňajší duel v hlavnom meste 
však jednoznačne ovládli domáce hráčky a po víťazstve 81:62 sa uja-
li vedenia v sérii.

V  nedeľu sa hral vyrovnanejší basketbal, veď išlo o  veľa najmä 
Popradčankám. Po polčase viedli o bod 28:29, no záver zápasu ne-
zvládli podľa predstáv a konečný rezultát 62:57 posunul do finále 
Bratislavčanky.      (ppv)

Popradčania prehrali aj so Žilinou
Šieste kolo nad-

stavbovej časti 
DOXXbet ligy 
odohrali futbalisti 

FK Poprad v nedeľu 10. mája 
na domácom trávniku proti 
MŠK Žilina B.

Hostia rozhodli zápas už 
v  prvej polhodine, keď sa po 
prvých troch štandardných 
situáciách tešili z  gólu. Tré-
ner Popradu urobil po prvom 
polčase zmeny v  zostave a  to 
prinieslo oživenie. Napokon 
sa Jozefovi Troppovi podarilo 
v 60. minúte zaznamenať čest-
ný úspech, ale ani enormná 

snaha o skorigovanie výsledku 
už zmenu stavu nepriniesla. 
„Prvé tri štandardné situácie 
rozhodli zápas. S  takým muž-
stvom, ako je Žilina už potom 
len ťažko môžeme veriť v  zá-
zrak. Súper hral až do konca to, 
čo potreboval,“ hodnotil zápas 
tréner FK Poprad Vladimír 
Lajčák.

Výsledok: 6. kolo v  nedeľu 
10. mája FK Poprad - MŠK 
Žilina B 1:3 (0:3), gól Popra-
du: 60. Erik Šuľa.

Program: 7. kolo v  sobotu 
16. mája o 17. hod. MFK Ska-
lica - FK Poprad.  (mav)
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Oslobodenie v knihe Marcela Maniaka

PP-29PP-5

Pri príležitosti 70. vý-
ročia ukončenia 2. sv. 
vojny v  Európe uzrela 
svetlo sveta ďalšia z pub-
likácií Marcela Maniaka 
s  názvom Oslobodenie, 
s  ktorou sa prezento-
val v  stredu 6. mája 
v priestoroch Podtatran-
skej knižnice v Poprade. 
Knihu pokrstila zlatým 
dažďom riaditeľka kniž-
nice Anna Balejová.

„Publikácia nepopisuje 
priebeh oslobodzovania 
Európy, či Slovenska, ale je 
tam opísaný priebeh oslo-
bodzovacích bojov priamo 
pod Tatrami v  okresoch 
Poprad a Kežmarok. Kniha vyšla 
v náklade 350 kusov. Je rozdele-
ná do troch kapitol. Prvá popi-
suje samotný priebeh oslobodzo-
vania okresov, druhá kapitola 
je venovaná jednotkám, ktoré 
tu pôsobili a ich veliteľom. Po-
sledná kapitola opisuje udalosti 
tesne po oslobodení. V  knihe je 
dopodrobna opísaný takzvaný 
mýtus o  oslobodení Popradu, 
pretože 70 rokov sa viedli pole-
miky o  tom, kto vlastne Poprad 
oslobodil, či to boli českoslo-
venské jednotky, alebo jednotky 
Červenej armády. Poprad bol 

naozaj oslobodený 28. januára 
1945. Ako prvé vošli do tohto 
mesta jednotky Červenej armá-
dy a až po nich sem vstúpili časti 
jednotiek 1. československého 
armádneho zboru,“ opísal svoj 
nový knižný počin M. Maniak.

Pri spracovávaní informácií 
čerpal prevažne z  vojenských 
archívov na Slovensku, v  Če-
chách, ale aj v Rusku. Inšpiroval 
sa aj v štátnych archívoch, mat-
rikách a  obecných kronikách. 
„Kniha bude dostupná vo všet-
kých knižniciach v okrese Poprad 
a Kežmarok a v prípade záujmu 

sa dá zohnať aj u mňa osobne, či 
v kníhkupectvách. Táto publiká-
cia je už piata v poradí, Všetky 
na seba nadväzujú,“ doplnil au-
tor knihy Oslobodenie.

Všetky publikácie Marcela 
Maniaka si našli svoje miesto 
aj v  regionálnej študovni Pod-
tatranskej knižnice v  Poprade. 
„Som rada, že pán Maniak vždy 
príde so svojou novinkou k nám 
a  nezištne daruje knižnici kni-
hu. Verím, že si jeho publikácie 
nájdu cestu najmä k mladej ge-
nerácii,“ dodala riaditeľka kniž-
nice Anna Balejová.  (mav)

Po úspechu Elán Best Of v roku 
2014 kapela Elán pokračuje v kon-
certovaní aj tohto roku. Fanúši-
kovia sa môžu tešiť na hity legen-
dárnej slovenskej kapely v  úplne 
novom programe. V  Poprade 
vystúpia v piatok 22. mája na zim-
nom štadióne. Redakcia novín 
Poprad v  spolupráci s  organizá-
tormi pripravila v  minulom vy-
daní súťaž o 5 vstupeniek na tento 
koncert. Spomedzi tých, ktorí spl-
nili podmienky boli vyžrebovaní: 
Alžbeta Tureková, Ul. L. Svobo-
du, Poprad, Mgr. Renáta Pitt-
nerová, Chalupkova ul., Poprad, 
Miroslav Breza, Okružná ul., 
Poprad, Jana Kovalčíková, Sväto-
plukova ul., Poprad a Ema Pasia-
rová, Nová Lesná 91. Vstupenku 
si môžu prevziať v redakcii (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) v  pra-
covné dni do 15. hod. Lístky na 
popradský koncert sa dajú ešte za-
kúpiť v sieti Ticketportal, v Aréne 
Poprad a  v  Mestskej informačnej 
kancelárii v Poprade.  (ppš)

VStupenkY na
elán VYHrali

Vo Svite sa v piatok 15. mája 
uskutoční prvý ročník uni-
kátneho festivalu SVIT.kom, 
ktorý otvorí v miestnom kul-
túrnom dome o 9.30 hod. pri-
mátor Svitu Miroslav Škvarek.

Festival SVit.kom



Strana 12 13. 5. 2015

Noc múzeí a galérií

Maturanti SŠUDT v Poprade sa lúčili so školou
Minulý týždeň sa desiatky študentov Spojenej 

školy na Ulici Dominika Tatarku v  Poprade lú-
čili so školou. Kým žiaci štvorročného gymnázia 
odchádzali na akademický týždeň, počas ktoré-
ho sa budú pripravovať na ústnu časť maturitnej 
skúšky, ich konškoláci z bilingválnej sekcie si už 
prevzali maturitné vysvedčenia. Odovzdávali im 
ich nielen predstavitelia vedenia školy, ale aj zá-

stupca veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko 
na Slovensku Lorenz Barth. Ten vo svojom prí-
hovore vyzdvihol stredoškolské snaženie čerst-
vých abiturientov a  vyzval ich, aby využili mož-
nosť študovať na vysokých školách v  Nemecku. 
Maturitné vysvedčenie, ktoré si 49 bilingvalistov 
prevzalo, ich totiž oprávňuje študovať v nemecky 
hovoriacich krajinách.   (zsu)

Aj maturanti IV. F zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade 
- Veľkej, ktorých doviedla do posledného ročníka triedna učiteľka 
Katarína Hozová, sa minulý štvrtok rozlúčili so školou a ukázali svo-
je tablo. Ešte im zostáva úspešne zložiť skúšky dospelosti a potom 
vykročiť do praxe, či na ďalšie štúdium.     FOTO - Marta Marová

Maturanti zo IV. C SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Poprade, 
ktorým je triedna Anna Geročová, sa minulý piatok lúčili so školou 
a spolužiakmi. Popradskými ulicami prešli so spevom a veselosťou 
a popýšili sa svojím maturitným tablom. Prv než predstúpia pred 
maturitnú komisiu, čakajú ich ešte dni posledného opakovania 
počas tzv. akademického týždňa. Ako mladí Európania dostali na 
nábreží i žlté ruže ku Dňu Európy.     FOTO - Marta Marová
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V sobotu 16. mája sa usku-
toční Noc múzeí a galérií 
2015. V Poprade pripravila 
rozsiahly program Tatranská 
galéria vo svojich priestoroch 
na Hviezdoslavovej ulici.

Začne sa o 10. a potrvá až do 
20. hod. Návštevníci si môžu 
pozrieť výstavu Reductive NL 
- štyroch generácií geometric-
kej abstrakcie z Holandska a 
interaktívnu výstavu organizo-
vanú v spolupráci s Bibianou 
Geometria je krásna. Od 10. do 
16. hod. budú prebiehať tvorivé 
dielne k aktuálnym výstavám 
pripravené pre najmenších náv-
števníkov - Kto sa hrá, nehnevá, 
Farebná abstrakcia a Origami. 
Od 16. do 17. hod. je pripra-
vené divadelné predstavenie 
dvoch súborov - Trma - vrma 
zo ZUŠ Spojenej školy na Let-
nej ul. a Čiarový kód zo ZUŠ 
Júliusa Kowalského z Bratislavy, 

od 18. do 19. hod. Nahí v po-
daní Trmy - vrmy a od 20. hod. 
koncert spojený s autorským 
čítaním Ostrov & Rasdalman. 
Vstupné na všetky podujatia je 
symbolické 1 €.

Program na Noc múzeí a ga-
lérií pripravilo aj Podtatran-
ské múzeum v Poprade. Hoci 
je hlavná budova múzea na Va-
janského ul. pre rekonštrukciu 
zatvorená, program sa odohrá v 
pobočke na Sobotskom námestí 
v Spišskej Sobote v sobotu 16. 
mája od 15. do 22. hod. pod 
názvom Vôňa medu a dreva. 
Na nádvorí sa predstavia reme-
selníci so svojimi výrobkami a 
spôsobom ich výroby. V prípade 
nepriaznivého počasia sa pre-
sunú do vnútorných priestorov. 
Od 19. do 22. hod. budú k dis-
pozícii moderované prehliadky 
expozícií. Vstupné je dospelí 1 
€, deti 0,50 €.  (ppm)

Päť rokov po konci 2. sveto-
vej vojny 9. mája 1950 bol 
predstavený tzv. Schumanov 
plán o novom usporiadaní 
Európy. Európski lídri preto 
tento deň vybrali ako Deň 
Európy. Slovensko je súčas-
ťou Európy a pred jedenás-
timi rokmi sa stalo i členom 
Európskej únie. Pri príleži-
tosti sviatku všetkých Euró-
panov darovali prostredníc-
tvom informačného centra 
Europe Direct v Poprade 600 
žltých ruží aj Popradčanom. 
Rozdávali ich dobrovoľníč-
ky - gymnazistky zo Spoje-
nej školy na Ul. D. Tatarku.


