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Rozlúčka s fašiangami

Kde stála
stredoveká
obec Stojany?

Študenti
zažívajú aj
skutočný
biznis

Športová
olympiáda
detí a mládeže
mesta Poprad

Viac na str. 4-5. Viac na str. 6. Viac na str. 9.

Mestská polícia pomáha zaradiť Poprad medzi bezpečné mestá

S fašiangami sa Popradčania rozlúčili minulú nedeľu pred-
poludním pred OC Forum na Námestí sv. Egídia. Už tradične 
sa fašiangové obdobie skončilo pochovaním basy v podaní 
DFS Letnička a DFS Venček z Popradu. Dnes je Popolcová 
streda, ktorou sa začína štyridsaťdňový čas pôstu. Staré tra-
dície divákov upútali, veď v súčasnosti je už pomaly zried-
kavosťou uvidieť zaujímavé pásmo ľudových zvykov. K po-
sledným fašiangovým dňom neodmysliteľne patria aj šišky, 
na ktorých si mohlo obecenstvo pochutnať. Deti i dospe-
lých na záver zabával ujo Ľubo mladší, ktorý ich roztanco-
val a rozospieval na obľúbené pesničky.  (mar)

Mestská polícia (MP) v  Popra-
de vznikla 1. februára 1991. Toto 
okrúhle štvrťstoročné jubileum si jej 
príslušníci a hostia pripomenuli mi-
nulý piatok. Prvým náčelníkom bol 
Štefan Kolcún, ktorého v roku 2003 
vystriedal Jaroslav Marušin a od za-
čiatku roka 2016 je novým náčelní-
kom Štefan Šipula. Z prvotných 20 
príslušníkov sa MP postupne roz-
rástla na dnešných 42 pracovníkov, 
z ktorých sú 2 civilné zamestnanky-
ne a dvaja operátori mestského ka-
merového systému v rámci projektu 
chránenej dielne. 

Náčelník Š. Šipula pri príležitosti vý-
ročia uviedol: „Policajná práca je veľmi 

zaväzujúca. Je to služba občanom a pre 
občanov a  chceme ju robiť stále lepšie 
a  lepšie. Naším cieľom je, aby sa cítili 
v Poprade čoraz bezpečnejšie. K  tomu 
chceme prispieť efektívnejším a flexibil-
nejším výkonom služby, aby obyvatelia 
vnímali, že sme tu pre nich a môžu sa 
na  nás kedykoľvek obrátiť.“ Zdôraznil, 
že veľký dôraz bude klásť na preventív-
nu činnosť pre všetky vekové kategó-
rie od mládeže po seniorov. MP chce 
realizovať základný kurz sebaobrany 
pre ženy, prednášky o chove a výcviku 
psov pre deti, proti drogám a  poží-
vaniu alkoholu pre mládež, o ochra-
ne pred „šmejdmi“ pre starších atď.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Zimná údržba mestských komunikácií je transparentnejšia

Poprad, Svit a Spišská Teplica
sú „odsúdení“ na spoluprácu• MESTO Poprad pripra-

vilo pre svojich občanov va-
lentínsky darček v  podobe 
verejného korčuľovania na 
zimnom štadióne v Poprade 
v nedeľu 14. februára od 14. 
do 16. hod.

• MESTO Poprad ozna-
muje, že začalo proces za-
bezpečenia zmeny a dopln-
ku ÚPN-SÚ mesta Poprad 
v k.ú. Spišská Sobota, loka-
lita areál Vagónky Poprad. 
Zmena sa týka využitia 
časti územia z  plochy prie-
myselnej výroby, skladov 
a  technickej vybavenosti na 
plochu občianska vybave-
nosť vrátane zelene a  tech-
nickej infraštruktúry. Viac 
na www.poprad.sk.

• JARNÉ prázdniny sa 
v našom kraji začnú v pon-
delok 15. februára. Žiaci sa 
vrátia do školských lavíc 
opäť 22. februára.

• PREDSEDOM 7-člennej 
okresnej volebnej komisie 
pre okresy Poprad a Levoča 
pre nadchádzajúce voľby do 
NR SR je Bohumil Košický 
(KDH), podpredsedom Mi-
roslav Bendík (Sieť).

• ZAJTRA  11. februára 
o  17. hod. bude v  Galérii 
Scherfelov dom vo Veľkej 
otvorená výstava fotografií 
Eriky Litvákovej s  názvom 
India v priestore a čase. 

• KRAJSKÉ kolo súťaže 
žiakov stredných škôl Pre-
šovského kraja v  spracova-
ní informácií na počítači sa 
uskutoční zajtra 11.februá-
ra v Obchodnej akadémii v 
Poprade.

• VALENTÍNSKE tvorivé 
dielne na tému Darčeky pre 
milovaných sa uskutočnia 
v nedeľu 14. februára od 14. 
do 16. hod. v Tatranskej ga-
lérii. 

• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z  dôvodu plánova-
ných prác na zariadení vyso-
kého napätia bude v Strážach 
15. februára od 8. do 12.30 
hod. na týchto odberných 
miestach Skladová 2288, To-
várenská 11, 12, 944, 2286, 
2287, Skladová 3, 13, v úseku 
od č.d. 2288 po 2293, 5119, 
Kukučínova č.d. 22.  (ppš)

Mestská polícia pomáha zaradiť Poprad medzi ...
Mesto zvažuje i vytvorenie 

rómskych občianskych hlia-
dok hlavne v  mestskej časti 
Matejovce. MP bude i naďa-
lej účinne spolupracovať so 
štátnou políciou. „Začiatkom 
februára sme v  spoločnej sú-
činnosti zadržali v  Poprade 
páchateľov zločinu lúpeže vo 
Svite. Spomeniem tiež v  januá-
ri záchranu života mladého 
dievčaťa, ktoré chcelo spáchať 
samovraždu. Mestským poli-
cajtom sa ju podarilo odtiah-
nuť z koľajníc len dve minúty 
pred príchodom vlaku,“ dodal 
náčelník. Jeho najväčším že-
laním je priblížiť mestskú po-
líciu ľuďom, aby spolu s nimi 

vytvárali bezpečnosť mesta.
Primátor Popradu Jozef 

Švagerko poďakoval všet-
kým mestským policajtom 
za prácu a  povedal: „Spo-
ločnými silami sa budeme aj 
naďalej usilovať robiť všetko 
pre to, aby bol občan spokoj-
ný a  aby sa nám spoločným 
úsilím ďalej darilo prácu 
Mestskej polície v  Poprade 
skvalitňovať, a tým zvýšiť jej 
spoľahlivosť a dôveryhodnosť 
v  povedomí občanov a  náv-
števníkov mesta Poprad. A to 
zvlášť v súčasnej dobe, keď sa 
otázka bezpečnosti vzhľadom 
na vývoj vo svete rieši stále 
častejšie.“ Slová uznania pri-
pojil aj 1. viceprimátor Igor 

Wzoš: „Bezpečie je hneď po 
obžive najzákladnejšou ľud-
skou potrebou. Nový program 
bezpečnosti mesta bude po-
stavený predovšetkým na 
prevencii a vzdelávaní detí od 
materských po stredné školy.“

Pri príležitosti 25. výročia 
MP v  Poprade bolo ocene-
ných pamätnou plaketou 12 
mestských policajtov, ktorí 
obliekajú uniformu po celý 
tento čas. Bol medzi nimi aj 
Ján Glatz, ktorý zaspomínal: 
„Dvadsaťpäť rokov je dlhá 
doba. U  mňa je to polovica 
života. Za ten čas sa udialo 
veľmi veľa. Pamätám si na 
chvíle krajšie aj smutné, ale 
vždy sa denno denne snažíme 

vykonávať tú najlepšiu prácu 
pre mesto, pre občanov.“ Mi-
lan Slota, zástupca náčelníka 
sa pripojil: „Začiatky v mest-
skej polícii neboli jednoduché. 
Nastúpil som ako okrskár 
a mal som spolu s ďalším ko-
legom na starosti verejný po-
riadok na bývalom trhovisku 
na sídlisku Západ (tzv. ruský 
trh). A hoci som nepôsobil ce-
lých 25 rokov len v Poprade, 
ale v  rokoch 2006-2015 som 
bol náčelníkom Mestskej po-
lície v Kežmarku, práca mest-
ského policajta v  obidvoch 
mestách je takmer identic-
ká.“ Veď pomáhať a  chrániť 
je úlohou polície na každom 
mieste.   (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Správa mestských komunikácií 
v Poprade zaviedla v minulých mesia-
coch najprv v skúšobnej verzii a od za-
čiatku februára v plnej prevádzke GPS 
monitoring jednotlivých mechaniz-
mov. Novinkou zimnej údržby v pre-
biehajúcej zimnej sezóne je sprístup-
nenie aktuálnej polohy jednotlivých 
vozidiel online pre verejnosť. Je to 
ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti 
i  priblíženiu práce SMK k  občanom. 

„Sprístupnili sme zimnú údržbu tak, 
aby ju Popradčania mali doslova ako 
na dlani. Ktokoľvek a kedykoľvek môže 
rýchlo a  jednoducho získať aktuálny 
prehľad, v  akom nasadení, a  na kto-
rých miestach sa vozidlá zimnej údržby 
pohybujú. Táto funkcionalita je k  dis-
pozícii na webových stránkach www.
smkpp.sk od 1. februára 2016. Okrem 
tohto prehľadu bude v  pravidelných 
mesačných intervaloch dopĺňaná ta-

buľka s  výkonmi mechanizmov počas 
zimnej údržby spolu so spotrebou po-
sypového materiálu,“ zhrnul riaditeľ 
SMK v  Poprade Peter Fabian. SMK 
má k  dispozícii 14 GPS zariadení. 
Vďaka ich použitiu získava aktuálny 
online prehľad, kde sa nachádzajú 
a môže ich promptne poslať na zákla-
de vlastného monitoringu i  požiada-
viek občanov na najakútnejšie zásahy 
počas zimnej údržby.  (mar)

Kým ku koncu roka 2015 
mal Poprad 50 968 obyva-
teľov, v minulých dňoch za-
znamenal vzostup na 51 022. 
Mestu záleží na dobrých de-
mografických výsledkoch. V 
prvom rade preto, aby ľudia 
z Popradu neodchádzali, ale  
nachádzali tu čo najlepšie 
podmienky pre život. Aj tej-
to téme sa venovali predsta-
vitelia mesta na piatkovom 
stretnutí s médiami.

Primátor Jozef Švagerko 
konštatoval: „Počet obyva-
teľov Popradu v posledných 
rokoch klesá, hoci v januári 
a na začiatku februára sme 
zaznamenali vzostup. Príči-
ny sú viaceré a snažíme sa, 
aby sa pokles zastavil. Pre-
dovšetkým chceme pripraviť 
investičnú výstavbu, ktorá sa 
v minulých rokoch dosť rozví-
jala v okolitých obciach. Ďalej 
chceme zabezpečiť v Poprade 
vysokú školu, nájomné byty, 
pracovné možnosti, ale na de-
mografiu vplýva aj politická a 
finančná situácia, pre ktorú 

veľa mladých odchádza do 
zahraničia.“ 

V januári sa samospráva ve-
novala tiež mnohým ďalším 
záležitostiam. Okrem iného 
sa primátor Popradu stretol 
s primátorom Svitu Mirosla-
vom Škvarekom i starostom 
Spišskej Teplice Radoslavom 
Šeligom. Opäť oživujú myš-
lienku spoločného súmestia, 
v ktorom by obe mestá i obec 
vzájomne spolupracovali a 
koordinovali zámery rozvo-
ja, ktoré sa týkajú všetkých 
troch subjektov. „Sme „odsú-
dení“ na spoluprácu a otázka 
súmestia rezonuje už dlhšiu 
dobu. Nech má každé mesto a 
obec zachovanú svoju osobit-
nosť, ale môžeme spolupraco-
vať na báze športovej, spolo-
čenskej, kultúrnej a možno aj 
stavebnej. Môžeme spoločne 
prepojiť cyklotrasy, bagroviská 
pri Svite s popradským kame-
ňolomom, prepojiť dopravu, 
pripravovať spoločné poduja-
tia, ako bola séria bežeckých 
pretekov minulého roku v 

septembri a ďalšie,“ dodal pri-
mátor. 

Vedenie mesta informo-
valo aj o stretnutiach, ktoré 
smerujú ku skvalitneniu pro-
tipovodňovej ochrany hlavne 
v mestskej časti Stráže. Včera 
bolo k tejto problematike plá-
nované rokovanie na MsÚ i 
priamo v Strážach. Ako in-
formoval viceprimátor Pavol 
Gašper, mesto sa naďalej ve-
nuje aj problému sporu me-
dzi materskou školou ZŠ na 
Tajovského ul. a MŠ Centra 
pre rodinu. „V oboch škôlkach 
sú deti z mesta. Celý problém 
nespočíva v tom, či má pred-
nosť mestská alebo súkromná 
škôlka, ale v tom, že potrebu-

jeme nájsť viacej priestorov 
pre deti. Ak sa nám to podarí, 
budú spokojní rodičia z jednej 
i druhej škôlky,“ uviedol P. 
Gašper. Ďalej tiež informoval, 
že sa na MsÚ, poslancov i na 
neho osobne obrátili viace-
rí rodičia, ktorých poburuje 
bilbord erotického salónu 
pri štátnej ceste smerom ku 
sídlisku Juh III. „Oslovili sme 
v tejto veci Slovenskú obchod-
nú inšpekciu a dostali sme 
odpoveď, že podľa vyjadrenia 
zástupcov erotického saló-
nu je táto reklama v súlade 
s erotickým kódexom a teda 
je neškodná. Zvažujeme však 
ďalšie právne kroky,“ podotkol 
viceprimátor.  (mar)
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Chorobnosť sa len mierne zvyšuje

Záchranári ocenili svojich hrdinov Krátke správy
• DNES 10. februára sa 
v  Kežmarku uskutoční vý-
jazdové rokovanie vlády Slo-
venskej republiky.
• ZÁUJEMCOVIA o daro-
vanie krvi sa môžu zúčastniť 
aj na výjazdových odberoch 
Národnej transfúznej služby 
z Popradu, ktoré sa usku-
točnia zajtra 11. februára od 
7.30 do 11.30 hod. v Strednej 
priemyselnej škole v Poprade 
a v piatok 12. februára od 8. 
do 13.30 hod. v Obchodnom 
centre Max v Poprade.
• V  NEDEĽU 14. februára 
o 15. hod. sa v kaviarni a ča-
jovni U vlka v Starom Smo-
kovci uskutoční premietanie 
francúzskeho filmu s  ná-
zvom Himaláje, chodník do 
neba, ktorý bol prezentovaný 
aj na festivale Hory a mesto.
• SKLADBY barokových 
majstrov v  podaní Poprad-
čaniek Terezy Novotnej 
(husle), Michaely Lajošovej 
(husle) a  Zulfizár Zázrivej 
(klavír) si môžu záujemcovia 
vypočuť v  nedeľu 14. febru-
ára o 16. hod. v Tatranskom 
ľadovom dóme na Hrebien-
ku. 
• V KEŽMARSKEJ Ne-
mocnici Dr. Vojtecha Ale-
xandra otvorili v stredu 
minulého týždňa pracovis-
ko počítačovej tomografie. 
Denne by tam mohli vyšetriť 
10 až 15 pacientov.
• SLÁVNOSTNÁ koruno-
vácia knihy autora Jaroslava 
Šlebodu Kežmarok a Tatry sa 
uskutoční v piatok 19. febru-
ára o 17.30 hod. v kongreso-
vej sále Sophia hotela v Kež-
marku na Hlavnom námestí. 
• PRIAMY prenos Ver-
diho opery Trubadúr z 
Paríža si môžu záujemco-
via pozrieť v popradskom 
kine Cinemax vo štvrtok 
11. februára o 19.15 hod. 
• GRAND Hotel Kempin-
ski High Tatras patrí medzi 
top 5 zamestnávateľov na 
Slovensku.  V  ankete Naj-
zamestnávateľ 2015 získal 
štvrté miesto. V  hlasovaní 
prostredníctvom portá-
lu profesia.sk o  tom roz-
hodla široká verejnosť. V 
štvrtom ročníku priesku-
mu hlasovalo 14  203 res-
pondentov a  vyberali z  87 
spoločností.  (ppš)

V  Poprade sa minulý piatok konal 
celoslovenský záchranársky kongres. 
V rámci neho sa do Galérie cti dostali aj 
traja členovia posádky vrtuľníka, ktorý 
sa zrútil pred 10-timi rokmi. Celkovo 
bolo ocenených 30 záchranárov.

Neďaleko Janovej Lehoty začiatkom 
roka 2006 neprežili haváriu traja leteckí 
záchranári - pilot Viktor Remeň, lekár Da-
libor Timko a Popradčan záchranár Karol 
Javorský. Jeden z pozostalých - brat Pavol 
Javorský ťažko udržal slzy: „Síce tu dnes 
medzi nami nie sú, ale verím, že svoju prá-
cu obetovali tým, ktorí vďaka nim dostali 
novú šancu žiť. Sme muži, ale v  takýchto 
chvíľach sa ťažko rozpráva, hrča v  krku, 
človek sa chveje. Chceme poďakovať za spo-
mienku pre nich na takomto stretnutí.“

Viceprezident Slovenskej komory zdra-
votníckych záchranárov František Ma-
jerský povedal: „Túto prácu nemôže robiť 
každý. Aj tí, čo zahynuli ju vykonávali z pre-
svedčenia, maximálne a celým srdcom.“

Záchranári sa v ten tragický deň rozhod-
li, že vzlietnu a človeku pomôžu aj napriek 
nepriaznivému počasiu. Ak len jeden povie 

nie, posádka nevzlietne. „Tu sa všetci roz-
hodli ísť do toho a pomôcť zranenému, ktorý 
čakal na ich pomoc,“ uviedol predseda etic-
kej komisie pri Slovenskej komore zdra-
votníckych záchranárov Boris Lackovič. 

Na slávnostné oceňovanie prišiel aj 
prezident SR Andrej Kiska. „Záchranári 
obetovali svoj život pri dôležitej práci a 
vyslovujem česť ich pamiatke. Chcem sa 
poďakovať nielen za seba, ale aj v mene 
všetkých ľudí, ktorým ste zachránili ži-

vot,“ odkázal všetkým záchranárom po-
čas svojho príhovoru A. Kiska.

V rámci Rescue Day prevzali ocene-
nie aj traja záchranári za svoju celoži-
votnú prácu - Peter Riška, Jozef Minár 
a Róbert Lakomčík. Záchranári denne 
pomáhajú iným. Patrí im vďaka za to, 
že nasadzujú vlastné životy a zdravie, 
aby ochránili životy a zdravie iných. Veď 
sami najlepšie vedia, že nie je väčšej hod-
noty ako je ľudský život.  (kpa)

Podľa údajov oddelenia 
epidemiológie Regionálne-
ho úradu verejného zdravot-
níctva v Poprade, sa chorob-
nosť na akútne respiračné 
ochorenia zvýšila ku koncu 
minulého týždňa len mier-
ne a ohrozenie epidémiou 
chrípky v minulých dňoch 
ešte nebolo. Chorobnosť 

dosiahla 1651 osôb na stoti-
síc obyvateľov, kým ku kon-
cu predchádzajúceho týždňa 
bola 1462 prípadov. MUDr. 
Mária Pompová z RÚVZ 
uviedla: „Najviac chorých 
sme zaznamenali vo veko-
vej kategórii 15 - 19 rokov. V 
Popradskom okrese sme však 
zachytili aj vírusy chrípky - 

AH1N1 - pandemický typ a 
v dvoch prípadoch chrípkový 
vírus B.“ 

Pre vysokú chorobnosť 
nemuseli byť zatiaľ za-
tvorené žiadne školy či 
školské zariadenia. Na bu-
dúci týždeň sú jarné prázd-
niny, takže chorých môže 
ešte ubudnúť.  (ppm)

V rámci svojej preventívnej 
činnosti sa Mestská polícia v 
Poprade zameriava aj na senio-
rov. V pondelok usporiadala 
prednášku s besedou v Dennom 
centre v Strážach a v utorok v 
DC kresťanských seniorov. Po-
stupne navštívi všetky denné 
centrá. Hlavnými témami sú ne-
legálne zbierky v meste a ostra-
žitosť pred „šmejdmi“.  (ppm)

Pomoc seniorom

Občania už dostali do svojich do-
mových schránok oznámenie o  čase 
a  mieste konania volieb do Národnej 
rady SR, ktoré sa uskutočnia 5. marca 
2016. Zároveň dostali aj zoznam zare-
gistrovaných kandidátov, ktorého sú-
časťou je tiež informácia pre voliča.

Do NR SR kandiduje 23 politických 
subjektov. Na kan-
didátnych listinách 
majú zastúpenie 
aj Popradčania. Pod číslom 1 kandiduje 
Strana TIP. Na jej kandidátke sa nachá-
dzajú Ján Roth, 52-ročný živnostník 
a  Ondrej Glajza, 49-ročný podnikateľ 
z  Popradu. Z  blízkeho okolia kandiduje 
Miroslav Vojsovič zo Svitu, 35-ročný ria-
diteľ technických služieb mesta. Pod č. 2 
je Strana moderného Slovenska, za ktorú 
kandiduje z  Popradu Milan Marečák, 
53-ročný podnikateľ a z okolia Angelika 
Tanková, 21-ročná účtovníčka z Jánoviec. 
Č. 3 majú Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti, za ktorých kandidujú z  Popradu 
Anton Frič, 40-ročný občiansky aktivis-
ta, fotograf a Helena Mezenská, 42-roč-
ná poslankyňa NR SR.  Pod č. 5 je Šanca 
a z Popradu kandiduje Jana Ignaciková, 

37-ročná podnikateľka v cestovnom ru-
chu. Č. 6 má Sme rodina - Boris Kollár 
a  na jej kandidátke je z  Popradu Milan 
Hulvej, 21-ročný účtovník a  z  okolia 
Martin Malatin, 35-ročný manažér pre-
vádzky z  Hranovnice a  Rastislav Šaling, 
47-ročný lekár z  Mengusoviec. Na kan-
didátnej listine č. 8 Koalície Spoločne 

za Slovensko sa nachádzajú z  Popradu 
Anna Jablonovská, 63-ročná dôchodky-
ňa, Zuzana Gallová, 60-ročná stavebná 
projektantka a  Jozef Danko, 75-ročný 
živnostník. Č. 12 patrí Slovenskej národ-
nej strane a z Popradu za SNS kandiduje 
Eduard Markovič, 54-ročný živnostník 
a  z  okolia Miroslav Škvarek, 55-ročný 
primátor Svitu. Pod č. 14 je Komunistická 
strana Slovenska a z Popradu na jej kandi-
dátke sú Ján Jakubčák, 42-ročný technik 
a  Jozef Kožuch, 62-ročný dôchodca. Č. 
17 má Kresťanskodemokratické hnutie 
a z Popradu za KDH kandiduje Miroslav 
Glevaňák, 58-ročný živnostník. Č. 18 
patrí Slovenskej občianskej koalícii a na jej 
kandidátnej listine sa nachádza Popradčan 

Branislav Švec, 33-ročný riaditeľ jazyko-
vej školy. Pod č. 19 je Kotleba - Ľudová 
strana Naše Slovensko - z  Popradu nie 
je žiadny kandidát, ale z okolia Stanislav 
Handzuš, 36-ročný stavbár zo Svitu. Č. 
20 má Sieť a z Popradu sú kandidáti Jozef 
Beňo, 37-ročný advokát a  Jozef Benko, 
29-ročný ekonóm. Na kandidátnej lis-

tine č. 22 Priama 
demokracia sa 
z  Popradu nachá-

dzajú Alena Kolumberová, 50-ročná ne-
zamestnaná a Elena Mozolová, 58-ročná 
stavebná inžinierka. Pod č. 23 je Sloboda 
a solidarita a z Popradu kandiduje Martin 
Lazarák, 35-ročný nezamestnaný. 

Na kandidátnych listinách č. 4 - De-
mokrati Slovenska - Ľudo Kaník, č. 7 
- Strana zelených Slovenska, č. 9 Ma-
ďarská kresťanskodemokratická aliancia 
- MKS, č. 10 Vzdor - Strana práce, č. 11 - 
Most - Híd, č. 13 Odvaha - Veľká národ-
ná a  proruská koalícia, č. 15 Slovenská 
demokratická a  kresťanská únia - De-
mokratická strana, č. 16 Smer - Sociál-
na demokracia a č. 21 Strana maďarskej 
komunity - MKP nie sú žiadni kandidáti 
z Popradu alebo okolia.  (pmm)

Kto kandiduje z Popradu a okolia?
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Karpatskonemecký spolok je tu už štvrťstoročie

Národná kultúrna pamiatka - stredoveká obec Stojany 

Prognóza
ekonomiky

Mesto Poprad si v tomto roku pri-
pomína niekoľko okrúhlych výročí. 
Pri tejto príležitosti čitatelia nájdu 
na stránkach našich novín viac 
príspevkov z histórie Popradu. Ten-
toraz odborníci pripravili zaujíma-
vosti o stredovekej obci Stojany.

História obce
V  blízkom okolí mesta Poprad sa 

nachádzajú zaniknuté obce Alcnov 
(medzi Popradom a  Spišskou Tepli-
cou), Heverfled (medzi Veľkou a Ba-
tizovcami) a  Stojany. Obec Stojany 
leží blízko pri ceste Poprad - Gánovce 
- Hozelec. Je známa pod viacerými 
názvami: Stojánfalva, Steinszdorf, 
Stoysdorf, Stoyan, Stilzendorf, Stäs-
schen, Stoyanföld, Stoyanfelde, villa 
Stojanfalva.

Podľa Vencka, Stojany založil „aký-
si Slavian, ktorý snáď počas vpádu 
Tatárov zahynul“. Obec Stojany pat-
rila v minulosti do majetku kláštora 
cistercitov v Spišskom Štiavniku, kto-
rú im daroval Béla IV. v  roku 1256. 
Cisterciti prenajali Stojany Nemcom 
údajne im pomáhajúcim pri zakla-
daní kláštorných osád. Avšak tento 
názor spochybnil historik Ján Beň-
ko. S  určitosťou však môžeme kon-
štatovať, že už v  roku 1264 Stojany 

existovali. V  listine z  tohto roku ich 
dostal Hildebrand zo Spišskej Sobo-
ty od štiavnického opáta Alberta do 
prenájmu za dve marky v striebre na 
rok. Majetkové transakcie obyvateľov 
Stojan sa uskutočňovali aj v  ďalších 
rokoch. V roku 1294 Hildebrand pre-
dal za 20 mariek Ladislavovi zo Sto-
jan štvrtinu svojho majetku v Gánov-
ciach, ktoré neskôr prešli do držby 
komesa (grófa) Mikuláša zo Stojan, 
keď v roku 1312 v Gánovciach kúpil 
ešte tri poplužia zeme za 70 mariek. 
Mikuláš sa spomína aj v  roku 1330 
v  závete spišského župana Viliama 
Drugetha. Úpadok obce Stojany za-
čal v  14. storočí, keď pôvodní maji-
telia začali odpredávať časti majetku. 

V  roku 1316 odpredal 
syn Hildebranda s  tro-
mi bratmi Menhardom, 
Hildebrandom a  Glo-
tarom svoje majetky so 
súhlasom predstave-
ného kláštora v  Spiš-
skom Štiavniku. Správa 
o  kaplnke v  Stojanoch 
pochádza z  odpustkovej 
listiny pápeža Bonifáca 
IX. z  roku 1390, ktorou 
pápež udelil zvláštne od-
pustky tým, ktorí navští-

via kaplnku zasvätenú sv. Antonovi 
v  Stojanoch. O  tom bola správa aj 
v  listine biskupa Ladislava z Vlkovej 
z roku 1398. Toho istého roku Cun-
chmann „de villa Stojan“ odpredal 
ďalšiu časť Stojan Jánovi za 80 ma-
riek, taktiež so súhlasom kláštora 
v Spišskom Štiavniku.

Stojany postupne zanikali od 15. 
storočia. 17. mája 1411 kráľ Žigmund 
Luxemburský na žiadosť biskupa La-
dislava daroval Stojany Spišskej So-
bote, ktorá nemala oráčiny a sa na ich 
nedostatok neustále sťažovala. Nepo-
mohli ani protesty tamojších zemepá-
nov. Kláštor v Spišskom Štiavniku do-
stal ako odškodné Prímovce, dedinu, 
ktorá patrila Levoči. Spišská Sobota 
musela za túto transakciu platiť Le-
voči 27 zlatých ročne (ako tzv. zlatý 
nájom). Prevod majetku sa konal 29. 
septembra 1411. Prevádzal ho spiš-
ský kanonik Štefan a ako „kráľovský 
človek“ zmena Mikuláš z Betlanoviec. 
Proti tomu sa postavil Hank zo Stojan 
a jeho synovia Ladislav a Imrich. Pre-
hlásili, že majetok je ich a protestovali 
proti jeho odovzdaniu Levoči, resp. 
Spišskej Sobote. Súd v tejto veci sa ko-
nal v máji 1412. Kráľ ich protestáciu 
zamietol a listinu z roku 1411 vyhlásil 
za právoplatnú. V roku 1412 Spišská 

kapitula svedčila, že Spišská Sobota 
vyplatila Hankovi a  jeho dvom sy-
nom z  Malduru (Podhorian) za ich 
murovaný dom - kúriu v  Stojanoch 
450 zlatých v novej kráľovskej mene. 
Hankovci sa nevzdali svojich nárokov 
a protiprávne predali v roku 1416 Sto-
jany s celým chotárom mestu Poprad. 
Predaj sa uskutočnil pred spišským 
grófom na základe nemeckého práva. 
To bol začiatok dlhého sporu medzi 
Spišskou Sobotou a Popradom. 

Historik Ján Vencko napísal o Sto-
janoch nasledovné: „R. 1438 zaža-
lovali Sobotčania Popradčanov, že 
vzdor darovaniu kráľa Žigmunda im 
títo Stojany nechcú vydať. Popradča-
nia dokumentmi dokázali, že zem tá 
je už od dávna k ich chotáru pridele-
ná, gróf Nemcov Folkyš im ju prisúdil. 
R. 1439 Sobotčania apelovali u kráľa 
Alberta, ktorý povolal obidve stránky 
pred palatína: tu Popradčania do-
kázali, že r. 1300 Hildebrant a  jeho 
synovia Konrád a Mikuláš a obec Po-
prad, po dlhom rozvažovaní ohľadom 
istej zeme, ktorú predtým obec týchto 
užíval, tak sa ushodli, že tí traja več-
ným právom budú držať tú zem aj 
s príslušenstvom, ale budú platiť mes-
tu ročite pol spišskej marky striebra.

Príchod Nemcov na Slo-
vensko sa začal v 12. storočí, 
najmä v  období po mongol-
skom vpáde. Práve v čase, 
kedy vznikali banské mestá 
(13.-14.st.), vznikli aj početné 
nemecké obce.

V 16. a 17. storočí s ďalšou vl-
nou osídľovania vznikali aj ďal-
šie nemecké osídlenia. Počas 
Československého štátu v roku 
1918 mali Nemci na území Slo-
venska právo na vlastné školy, 
spolky, tlač. Avšak v období 2. 
svetovej vojny a  najmä po nej 
veľké množstvo Nemcov zo 
Slovenska odišlo a tí, ktorí zo-
stali, boli zbavení občianskych 
práv a majetku.

Najviac nemeckých „hostí“ 
prišlo za panovníka Belu IV. 

Boli to remeselníci, obchod-
níci, baníci, poľnohospodári, 
rytieri a duchovní. Prišli z rôz-
nych častí Nemecka a  podľa 
toho hovorili rôznym nemec-
kým dialektom.  

Medzi najvýznamnejšie 
inštitúcie patrí Karpatskone-
mecký spolok na Slovensku. 
Bol založený po niekoľkých  
miestnych iniciatívach 30. sep-
tembra 1990 v Medzeve. Je to 
občianske združenie občanov 
Slovenskej republiky, ktorí sú 
nemeckej národnosti, nemec-
kého pôvodu alebo ich rodný 
jazyk je nemecký.

Výstava v  Podtatranskej 
knižnici, ktorú otvorili minulý 
piatok je venovaná 25. výročiu 
Karpatskonemeckého spolku. 

Františka Kovalčíková, pred-
sedníčka miestnej skupiny 
KNS v Poprade povedala: „Na 
výstave môžu ľudia spoznať his-
tóriu tejto komunity, pripome-
núť si 25 rokov spolku, ďalšou 
časťou sú „obrázky z  kroniky“, 
spomienky členiek na roky 1945-
1947, máme tu veci z  truhlice 

predkov, obrazy nemeckých 
umelcov, časopis KarpatenBlatt 
o  živote karpatských Nemcov. 
Touto výstavou sme chceli uká-
zať to, že národnosti tu niekedy 
žili pohromade, družne a pria-
teľsky. My tu nie sme ako cu-
dzinci, pre nás je to už domov,“ 
dodala F. Kovalčíková.  (kpa)

(Pokračovanie na str. 5)

Európska komisia zverejnila 
minulý týždeň aktuálnu zim-
nú hospodársku prognózu. 
Ekonomické oživenie v euro-
zóne a EÚ by malo pokračovať 
miernym tempom už štvrtý 
rok, pričom hlavným tahú-
ňom rastu je domáca spotreba. 
Prognóza rastu v tomto roku 
je 1,9 perc. pre EÚ a 1,7 perc. 
pre eurozónu. Pre Slovensko 
sa očakáva rast 3,2 perc. v tom-
to roku a 3,4 perc. v roku 2017. 
Zlepšuje sa aj situácia na trhu 
práce. Miera nezamestnanosti 
by mala v roku 2016 klesnúť 
na 9 perc. v EÚ, na 10,5 perc. 
v eurozóne a na 10,3 perc. na 
Slovensku.  (ppp)

Na okraj
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Počasie nepraje korčuľovaniu vonku Mesto Poprad opäť zverejní dlžníkov

alebo  za  čo  platili  Sobotčania  zlatý  záloh
Keď palatín znovu Popradčanom 

prisúdil pravdu, Sobotčania znovu ape-
lovali. Albert ich opäť predvolal, ostalo 
však pri starom. Sobotčania stále sa pra-
votili, až po r. 1480, keď súd celú zem 
prisúdil Levoči, miešaný súdny výbor 
poľskouhorský polovicu Levoči, polovici 
Popradu. Levoča predala svoju čiastku 
za 132 uhorských zlatých v čistom zla-
te Popradu. R. 1499 kráľ Vladislav po-
tvrdil Sobotu v  imaní Stojan a  r. 1509 
kráľovský súd prisúdil tých 60 honov Po-
pradu. Konečne predsa Sobota zvíťazila, 
a to „na veky“. Pôvodné listiny Žigmun-
da vidieť v sobotskom, staršie ale zo 14. 
st. jako aj pravotné so Sobotou v archíve 
Popradskom.“ 

Ján Vencko sa domnieval, že Stoja-
ny boli zbúrané v  časoch husitov asi 
okolo roku 1463, avšak toto demen-
toval archeológ Belo Polla: „Veď ešte 
roku 1497 sa spomínajú a  roku 1549 
sa uvádzajú v  súvislosti s  desiatkami. 
Z  toho vyplýva, že Stojany nezanikli 
v  časoch pobytu husitov ani bratríkov 
na Spiši, ale že o ich osude sa rozhodlo 
pred týmto hnutím a  že vlastnou prí-
činou bolo pravdepodobne to, že často 
menili svojich zemepánov.“ Zlatý ná-
jom platila Spišská Sobota Levoči až 
do roku 1911, kedy Levoči uhradila 
sumu 6378,78 korún, čo bola v tom 
čase pomerne vysoká hodnota.

JStojany boli vždy fíliou rímsko-
katolíckej cirkvi v Spišskej Sobote. 
Ešte v  roku 1790 stáli z  kostola šty-
ri múry a  v  roku 1876 boli kamene 
kostola použité pri stavaní mostu 
blízko hradskej cesty. V  roku 1927, 
kedy bola vydaná Venckova knižka, 
sa tu nachádzal len malý múr, zvaný 
pustý kostol a celý pozemok menovali 
„Goldengrund“ (zlatý pozemok). Boli 
tu nájdené železné hrdzavé ostrohy 

a  nitové železo podobné podkove. 
V nemeckom kalendári z roku 1817 sa 
nachádzala balada o grófke Matilde zo 
Stojan (Mathilde Gräfin von Stojan-
föld), v ktorej básnik opisoval vernosť 
Matildy počas vpádu Tatárov. Posled-
né informácie o  Stojanoch Venckovi 
dal A. Kretschmar zo Spišskej Soboty.  

Archeologické výskumy
V  rokoch 1951 - 1952 realizoval na 

lokalite archeologický výskum Alfréd 
Piffl, ktorého na lokalitu upozornil 
historik Peter Ratkoš. Výskumom bol 
preskúmaný zaniknutý kostol s  pra-
vouhlým presbytériom a  cintorínom, 
vežová stavba. Komplex sa nachádzal 
v areáli opevnenom valom a priekopou. 
Niektorí historici tu situovali zaniknuté 
benediktínske opátstvo. Zaujímavým 
nálezom bol kamenný kríž s rozšírený-
mi ramenami a pochovávanie s nálezmi 
mincí Ľudovíta I., Žigmunda Luxem-
burského a Vladislava II. Jagelovského. 
Nálezy boli autorom výskumu datova-
né do 14. a  15. storočia. Výskum však 
nebol ukončený a  realizoval sa len vo 
vnútri opevnenia. Dedina skúmaná ne-
bola. Opevnený komplex nesie stopy po 
požiari a predpokladá sa, že zanikol ná-
silným zásahom zvonku. Podľa miestnej 
tradície boli ruiny rozobraté v 19. storo-
čí a z materiálu bola postavená kaplnka 
pri kaštieli v Spišskom Štiavniku.   

V  roku 1958 zachytila stav Stoján 
fotoaparátom pracovníčka Podtat-
ranského múzea v Poprade Anna Bo-
rošová. Túto fotku použil vo svojom 
príspevku archeológ Richard M. Ko-
valčík. Tu uvádza aj to, že v roku 1970 
Podtatranské múzeum plánovalo ar-
cheologický výskum.

Archeologický výskum bol vyvola-
ný akútnym ohrozením architektúry 
a sústavným poľnohospodárskym 

obrábaním pozemku. Výskum 
realizovali František Javorský 
a  Michal Slivka v  septembri - 
októbri 1983 pre Archeologic-
ký ústav v  Nitre. Archeologic-
kým výskumom boli odkryté 
základy a časť nadzákladového 
muriva kostola s  centrálnym 
oktogálnym pôdorysom a pre-
dĺženým sanktuáriom s  pol-
kruhovým uzáverom. Počas 
výskumu bolo preskúmaných 
aj 11 hrobov, 9 kultúrnych jám 
a  3 kolové jamy. Nálezový in-
ventár bol datovaný od konca 
13. storočia do začiatku 16. st. 

Po roku 1989 Stojany upadli 
do zabudnutia. V  Podtatran-
ských novinách zo 14. júla 1998, roč. 
XXXIX, č. 29, s. 6 autor príspevku Za 
zaujímavosťami Spišskej Soboty, spo-
chybnil existenciu Stoján a  považoval 
ich len za ústnu tradíciu. Tento fakt 
dementovali archivárky Božena Malo-
vcová a Zuzana Kollárová v príspevku 
Nemýľme si históriu s rozprávkami.

Pamiatkový objekt
V správe v evidencii Národných kul-

túrnych pamiatok pre Krajský pamiat-
kový úrad v  Prešove, pracovisko Po-
prad, archeológ Gabriel Lukáč v  roku 
2005 uviedol: „Lokalita Stojany je si-
tuovaná na terase Hozeleckého potoka 
mierne klesajúcej na sever v nadmorskej 
výške okolo 680 m severne od kóty 719 
v  katastri Spišskej Soboty na oráčine 
Poľnohospodárskeho družstva Švábovce. 
Zo severnej strany je ohraničená štát-
nou cestou, z ostatných strán je otvorená 
a ľahko dostupná. Život na lokalite začal 
už pravdepodobne v prvej polovici 13. st. 
Kostol sv. Antona Veľkého bol postavený 
niekedy v druhej polovici 13. st. Dedina 
nebola archeologicky skúmaná a nepo-

darilo sa lokalizovať ani šľachtickú kú-
riu spomínanú v písomných prameňoch 
v roku 1412. Archeologické sondy neboli 
po výskume zasypané, ale lokalita nebo-
la pamiatkovo prezentovaná. Zachova-
ná architektúra je v  dobrom stave, ale 
značne prerastená burinou. Pred orbou 
je chránená násypmi po obvode nasypa-
nými počas archeologického výskumu. 
Podrobnejšiu interpretáciu vývoja toh-
to zaniknutého vidieckeho sídla môže 
priniesť len systematický archeologický 
výskum dediny a šľachtickej kúrie.“  

Stojany boli zapísané do zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok 7. feb-
ruára 1986 pod č. 4539. Domnievame 
sa, že by si v súčasnosti zaslúžili oveľa 
väčšiu pozornosť zo strany odbornej 
i neodbornej verejnosti. Mal by tu pre-
behnúť nový archeologický výskum so 
zakonzervovaním nájdených objektov. 
Archeologická lokalita by mala slúžiť 
ako turistická atrakcia pre domácu 
i zahraničnú klientelu. V neposlednom 
rade aj ako putovné miesto pre obyva-
teľov mesta Poprad a ich deti.

Zuzana Kollárová, Marián Soják

(Dokončenie zo str. 4)

Mesto Poprad opätovne zverejňuje 
od 15. februára 2016 na svojom webo-
vom sídle zoznam daňových dlžníkov 
na daniach a miestnom poplatku podľa 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v platnom znení. 
Správca dane zverejní dlžníkov, u kto-
rých eviduje nedoplatky na dani:
- z nehnuteľností,
- za psa,
- za užívanie verejného priestranstva,
- za ubytovanie,
- za predajné automaty,
- za nevýherné hracie prístroje,
- ako aj nedoplatky na miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady evidované k 
31.12.2015.

Týka sa to fyzických osôb, u ktorých 
nedoplatok presiahol výšku 160 eur a 
právnických osôb, u ktorých nedoplatok 

presiahol výšku 1 600 eur.
Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť 

obvyklým spôsobom - bankovým prevo-
dom, poštovým poukazom alebo priamo 
do pokladnice mestského úradu v hoto-
vosti, alebo platobnou kartou. Pri plat-
bách je dôležitý variabilný symbol, ktorý 
je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, 
alebo je možné si ho zistiť u zamestnan-
cov oddelenia daní a poplatku na 2. po-
schodí Mestského úradu v Poprade.

Mesto Poprad vyzýva všetkých dlž-
níkov, aby svoje nedoplatky uhradili 
najneskôr do 12. februára 2016 a vyhli 
sa tak zverejneniu svojho mena, res-
pektíve obchodného mena na webo-
vom sídle mesta. V prípade, ak si občan 
alebo obchodná spoločnosť potrebu-
je overiť, či je dlžníkom na daniach a 
poplatku, môže tak urobiť na tel. čís-
le 0910 890 272 denne počas úrad-
ných hodín.   (mag)

Aktuálne teplé počasie znižuje kvalitu ľadu na mobilných ľadových 
plochách mesta Poprad. Pri teplotách nad 5°C už chladiace zariadenie 
nie je schopné udržať ľad v požadovanej kvalite a aj napriek činnosti 
všetkých chladiacich jednotiek sa na ľadovej ploche tvorí voda. Samo-
správa preto upozorňuje verejnosť na zníženú kvalitu ľadu a nevyhnut-
nosť zvýšenej opatrnosti pri korčuľovaní. Situácia by sa mohla stabili-
zovať  nástupom chladnejšieho počasia.   (mag)
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Výstava profesionálnej
textilnej tvorby

Vytvoril aj najužší dom na svete

Študenti OA v škole zažívajú aj skutočný biznis

Žiaci riešili stredoškolské úlohy
V  utorok 2. februára sa 

v priestoroch Strednej prie-
myselnej školy v  Poprade 
zišli najúspešnejší účast-
níci výtvarnej a  vedomost-
nej súťaže pre žiakov ZŠ 
v  odboroch mechatronika 
a  elektrotechnika, staviteľ-
stvo a grafický a priestoro-
vý dizajn.

Do súťaže, ktorú SPŠ vy-
hlásila  už po šiestykrát, 
sa tento rok prihlásilo 44 
žiakov z  Popradu a  okolia. 
„Hlavným poslaním je vzbu-
diť záujem žiakov o technické 
odbory, aby skúsili, aké to 
je, riešiť práce v  technických 

odboroch ešte predtým, ako 
začnú študovať na strednej 
škole,“ povedal riaditeľ SPŠ 
Poprad Jaroslav Bašista.

V  kategórii mechatronika 
a elektrotechnika museli žia-
ci riešiť test a spájať obvody. 
Najlepšie to zvládol Daniel 
Dominik zo ZŠ vo Veľkej. 
„Tento odbor ma zaujal 
a  chcem ho študovať. Niečo 
som sa už naučil od bratran-
ca,“ prezradil. V  kategórii 
staviteľstvo bol názov za-
dania Architektúra mojimi 
očami. Tu so svojou kresbou 
zvíťazil Vladimír Makara 
zo ZŠ Nižná brána v  Kež-

marku. „Musel som nakres-
liť nejaké dvere alebo bránu. 
V Kežmarku som si ich zopár 
vytypoval a  najkrajšie som 
nakreslil,“ vysvetľoval.

V  technických odbo-
roch sa nestratili ani diev-
čatá. V  kategórii grafický 
a  priestorový dizajn mali 
súťažiaci nakresliť návrh 
detskej izby. 1. miesto patrí 
Alexandre Krajčovej zo ZŠ 
Tajovského. „Svoju detskú 
izbu som si vymyslela. Ví-
ťazstvo ma prekvapilo. Tento 
odbor ma však láka, pretože 
treba mať predstavivosť,“ 
uviedla. Hlasovalo sa aj na 

internete a tam sa verejnos-
ti najviac páčila detská izba 
Nikoly Regecovej (na foto) 
zo ZŠ v Matejovciach. „Kres-
lila som detskú izbu s  histo-

rickým slohom, no je to moja 
detská izba. Dúfam, že sa do-
stanem na túto školu, lebo di-
zajn ma baví,“ vyslovila žela-
nie N. Regecová.  (mav)

Študenti Obchodnej akadémie 
v Poprade si minulý štvrtok vy-
skúšali naozajstný pracovný život. 
V praxi mali zažiť to, na čo ich uči-
telia pripravujú. V škole mali ôsmy 
kontraktačný deň cvičných firiem, 
kde sa stretávajú študenti z rôznych 
stredných odborných škôl. 

Riaditeľka OA Iveta Račeková 
povedala: „Tento deň má veľký výz-
nam, pretože samotní študenti môžu 
uzatvárať obchody a  to je už biznis. 
Okrem toho je to propagácia našej 
školy aj nášho mesta. Študenti si vy-
mieňajú kontakty, takisto vznikajú 
nové kontakty aj medzi zúčastnenými 
pedagógmi. Delíme sa o problémy, ale 
i o pekné veci, ktoré sa v škole udejú. 
Je to dobrá vzájomná komunikácia 
medzi strednými odbornými školami.“

Aj keď ide vlastne o proces vyučo-
vania, tieto cvičné firmy sa dostanú 
k reálnym dokladom, musia mať kon-
takt s daňovým úradom, so sociálnou 
či zdravotnou poisťovňou. 

Zástupkyňa riaditeľky Magdaléna 
Zavacká doplnila: „Na kontraktač-
nom dni boli cvičné firmy, ktoré vy-
konávali fiktívnu činnosť a študentské 
spoločnosti, ktoré pracovali s reálny-
mi peniazmi a  predávali reálne to-
vary, resp. poskytovali služby. Prišli 
cvičné firmy z OA v Rožňave, z OA 
v  Košiciach, zo Strednej odbornej 
školy ekonomickej zo Spišskej Novej 
Vsi a zo Špeciálnej internátnej školy 
z  Levoče“. Samozrejme, zúčastnilo 
sa i 5 cvičných firiem a  2 študent-
ské spoločnosti z  OA v  Poprade.

Súťaž o najkrajší výstavný stánok 

vyhrala cvičná firma 
Viliam Dolce - Rio 
Dolce, f.o. z Ob-
chodnej akadémie 
v Rožňave. Firma 
Health-Be, s r.o., 
z Obchodnej aka-
démie Poprad bola 
ocenená ako najlep-
ší manažérsky tím 
a najzaujímavejší 
katalóg mala firma 
Prúty, s r.o., Spojená škola internát-
na Levoča.

Patrik Goldberger (na foto vľavo)
z  3.C. bol členom firmy Health-Be 
s r.o., ktorá má internetový obchod 
s výrobou a  predajom výrobkov 
z medu, medovej kozmetiky, sviečok, 
čajov a medovníkov, bylinných liké-

rov a bylinných tinktúr. Všetko ruč-
ne zbierané a ručne vyrábané. Majú 
aj výrobky z kakaa, kávy a čokolády.  
Patrik a  jemu podobní študenti sa 
počas tohto dňa veľmi aktívne snaži-
li zaujať a získať zákazníkov z radov 
svojich spolužiakov. Výsledkom boli 
pekné „zisky“.   (kpa)

V Tatranskej galérii na Hviezdosla-
vovej ulici v Poprade otvorili minulý 
piatok výstavu Jakuba Szczesneho - 
Keret House ... ako zabývať škárku. 
Návštevníci môžu vidieť dielo tohto 
významného poľského architekta, 
vrátane mediálne a svetovo známe-
ho Keret House, ktorý bol označený 
za najužší dom sveta. Je natoľko po-
zoruhodným projektom, že ho pred-
nedávnom do svojej zbierky súčasnej 
architektúry zaradilo prestížne Mú-
zeum moderného umenia v New Yor-
ku a bol tak zároveň súčasťou prezen-
tácie nových zbierkových prírastkov v 
rámci výstavy Conceptions of Space v 
roku 2014. Súčasne sú vystavované i 
takmer dve desiatky posledných prác 
J. Szczesneho. 

Projekt ermitáže - pracovne pre 
izraelského spisovateľa Etgara Kereta 
mal na prvý pohľad stáť na nevhod-
nom pozemku, štrbine medzi dvoma 
bytovými objektmi vo varšavskej štvrti 
Wola. Táto situácia bola výzvou a mo-

tiváciou nájsť originálne riešenie, kto-
rého výsledkom je umelecká inštalá-
cia, kedy sa architektonický objekt stal 
dokonalým komunikačným médiom 
pre šírenie umeleckej idey. 

Keret House je rezidenčným príbyt-
kom určeným pre umelcov, výtvarní-
kov a spisovateľov. Týmto projektom 
získala Varšava celosvetovo vnímaný 
objekt, keďže o Keretovom dome sa 
hovorilo na celom svete. Umelecká 
inštalácia a zároveň obytný objekt s 
rozlohou iba 14 m2 spája ďalšie dve bu-
dovy pochádzajúce z rôznych epoch. 

J. Szczesny sa narodil v roku 1973, 
je spoluzakladateľom architektonic-
kého ateliéru Centrala. Vyštudoval 
na Fakulte architektúry Varšavskej 
polytechniky a tiež na renomovaných 
školách architektúry v Barcelone a Pa-
ríži. V spolupráci so skupinou Studio 
Deco realizoval celý rad interiérov pre 
obchody a súkromné byty. Návrhy a 
práce J. Szczesného sa  nachádzajú 
nielen v jeho rodnom Poľsku, ale aj v 

Izraeli, Palestíne, Austrálii, Turecku, 
Nemecku, Indii a USA.

Výstava je slovenskou premiérou a je 
súčasťou 8. ročníka Medzinárodného 
festivalu architektúry, dizajnu a umenia 
Architektúra 2016. Potrvá do 29. feb-
ruára 2016. Počas trvania podujatia sa 
26. februára o 17. hod. uskutoční tiež 
prednáška za účasti autora.  (tgp)

Slávnostné otvorenie výstavy s me-
dzinárodnou účasťou Textile Art of 
Today 2015 sa uskutoční v piatok 12. 
februára 2016 o 18. hod. v Elektrárni 
TG. Predstavuje aktuálnu profesio-
nálnu textilnú tvorbu v krajinách V4. 

Do IV. ročníka Textile Art of Today 
sa prihlásilo 230 výtvarných umelcov 
so 470 dielami zo 41 krajín a 4 konti-
nentov. Medzinárodná  kurátorská ko-
misia, v ktorej mal zastúpenie aj Poprad 
Annou Ondrušekovou, kurátorkou 
popradskej expozície, zároveň riadi-
teľkou TG, na výstavu vybrala diela 
76 autorov, z toho 13 študentov. Jeden 
z autorov získal prestížnu cenu Grand 
Prix Boženy Augustínovej, ďalej budú 
udelené tri ocenenia Excellent Award, 
Cena Poľského inštitútu, Cena TG v 
Poprade a Študentská cena.

Hudobným hosťom na otvorení 
výstavy v Poprade bude Symphonic 
News quartet. Výstava potrvá do 10. 
apríla 2016.   (ptg)
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Vraví sa, že 
všetko zlé 

je na niečo dobré. Aj vy sa o tom 
presvedčíte a dokonca vás niečo 
mimoriadne v dobrom prekvapí.

Pokojné ob-
dobie vám 

umožní nazbierať nové sily a dať 
si do poriadku vzťahy v práci aj v 
rodine. Môžete sa pustiť aj do in-
vestovania, je na to priaznivý čas.

Nepodce-
ňujte chríp-

kové obdobie, pretože z ľahkej 
nádchy sa môže vyvinúť kom-
plikované ochorenie. Doprajte si 
oddych a jedzte viac vitamínov.

Poteší vás 
nejaká veľ-

mi dobrá správa. Zbavíte sa úz-
kosti, ktorá vás v poslednom čase 
ovláda a naopak ožijete novým 
elánom a radosťou zo života.

Starajte sa o 
svoje zdra-

vie, lebo okolo vás krúžia bacily. 
Dbajte o zdravú výživu a vyhý-
bajte sa veľkým spoločnostiam.

Na čo siah-
nete, to sa 

vám podarí. Tentoraz sa však 
viac venujte rodine a nie práci. 
Dočkáte sa za to uznania a zlep-
šenia vzťahov.

Aj zložité 
veci sú pre 

vás ľahké. Práve naopak, tam, 
kde musíte zabrať naplno, ste vo 
svojom živle a pri riešení ľahkých 
záležitostí sa nudíte.

Vaša život-
ná situácia 

sa bude čoraz viac vyjasňovať a 
napĺňať vás radosťou a optimiz-
mom. Tešte sa na dobré časy, ktoré 
vás budú sprevádzať po celý rok.

Často pod-
c e ň u j e t e 

vaše finančné záležitosti. Mali 
by ste si pravidelne písať vaše 
výdavky a príjmy, aby ste sa vyhli 
budúcim ťažkostiam.

Vaše pun-
tičkárstvo 

bude niekomu liezť poriadne 
na nervy. Zbytočne si zneprí-
jemňujete život tým, že všetko 
musí byť presne podľa vašich 
predstáv.

To, čo dlho 
stálo na 

jednom mieste, sa odrazu prud-
ko pohne. Rátajte s mimoriadne 
rušným týždňom.

Nejaká vec 
sa vyvinie 

vo váš prospech. Budete sa tešiť 
z úspechov v práci a tiež z pokoja 
v rodine.

HoroSkop od Stredy do Stredy

Dnes 10. februára - Adus, vo štvrtok 11. februára 
- Zlatý had, v piatok 12. februára - Avena, v sobo-
tu 13. februára - Dr. Max - Monaco, v nedeľu 
14. februára - Corrib, v pondelok 15. februá-
ra - Limba a v utorok 16. februára - Limba.
Adus: Mnoheľova ul. 2, č. t. 428 31 34, Zlatý 
had: Novomeského ul. 3918, č. t. 773 10 26, Ave-

na: Karpatská ul. 11, Dr. Max - Monaco: Fran-
cisciho ul. 22, Corrib: Levočská ul. 26A, Limba: 

Podtatranská ul. 2501, č. t. 772 26 57.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-

kov od 8. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

Namiesto káblového rozhlasu budú mať v Tatrách esemeskySpoločenSká kronika

Vo štvrtok 4. februára 2016
vo Veľkej s

V piatok 5. februára 2016
vo Veľkej s

V piatok 5. februára 2016
v Novej Lesnej s

V sobotu 6. februára 2016
vo Veľkej so

V sobotu 6. februára 2016
vo Veľkej s

V utorok 9. februára 2016
vo Veľkej s

Jánom Fedorekom,
66-ročným

Eduardom Paraňom,
49-ročným

Gejzom Balážom,
69-ročným

Štefanom Šoltisom,
80-ročným

Ladislavom Dudom,
75-ročným

Máriou Zemanovou,
82-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

Zmyslom práce je zaslúžiť si oddych.  ARISTOTELES
povedali Slávni

Dnes 10. februára má meniny Gabriela, vo štvrtok 11. februára 
Dezider, v piatok 12. februára Perla, v sobotu 13. februára Ar-
pád, v  nedeľu 14. februára Valentín, v  pondelok 15. februára 
Pravoslav a v utorok 16. februára Ida, Liana.

BlaHoŽeláme k meninám

program kina cinemaX
Od 11. februára do 17. februára

Štvrtok 11. február o 19. hod.
DK Poprad - divadelná sála
MARTIN CASELLA / ÍRSKA KLIATBA
Divadlo Aréna 
Koméria s B. Deákom, J. Jackuliakom, M. Ma-
jeským, M. Mńahončákom a J. Lojom. Inscená-
cia obsahujúca výrazy, ktoré nie sú vhodné pre 
divákov do 18. rokov.    Vstupné: 15 €

Nedeľa 14. február o 10. hod.
DK Poprad - Klub Zóna
VALENTÍNSKE PREKVAPENIE
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďura-

sovej pre šikovné deti a pre ich rodičov. Nutné 
doniesť nožnice, pastelky, fixky.      Vstupné: 1 €

Piatok 19. február o 19. hod.
DK Poprad - divadelná sála
MILO KRÁĽ BAND
& BARBORA ŠVIDRAŃOVÁ
Kapela účinkuje v zložení M. Kráľ - klávesy a 
spev, B. Švidraňová - spev, R. Bady Kráľ - akus-
tická gitara, spev, klávesy, A. Tojčík - saxofón, M. 
Kulich - elektrická gitara, D. Šudík - basgitara, M. 
Dadík - bicie.
Vstupné: 7 € v predpredaji/ 8 € v deň koncertu

Kultúrny program mesta Poprad

V stredu 10. februára 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 11. februára 2016
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 11. februára 2016
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Adriánom Suranovským,
26-ročným

Paulínou Kiskovou,
89-ročnou

Markétou Brožkovou,
35-ročnou

navŽdy Sa roZlÚčime

Od začiatku februára aktivo-
valo mesto Vysoké Tatry novú 
službu pre verejnosť. Dôležité 
informácie, ktoré bude chcieť v 
čo   najkratšom čase sprostred-
kovať obyvateľom či návštevní-
kom, pošle cez funkčný ozna-
movací esemeskový systém. 
Takmer ihneď sa tak ku každé-
mu, kto o  takúto službu požia-
da, dostane správa o meteorolo-
gických výstrahách, kultúrnych 
a  spoločenských podujatiach či 
celkovom dianí. 

Občania si ju môžu aktivovať 
jednoducho - poslaním mailu na 
mailovú adresu infosms@vyso-
ketatry.sk, kde zadajú telefónne 

číslo, na ktoré by chceli, aby im 
takéto informácie prichádza-
li. „Dokonca nie je dôležité ani 
meno, stačí telefónne číslo. Ak by 
ich to naopak otravovalo, na tom 
istom maile môžu požiadať aj 
o  zrušenie tejto služby,“ priblížil 
Tibor Kilian, informatik mes-
ta Vysoké Tatry. Keďže mnohí 
starší spoluobčania majú prob-
lém s posielaním mailov, môžu 
si takúto službu zabezpečiť aj 
telefonicky na telefónnom čísle 
052/478 04 46.  Takýto esemes-
kový informačný systém bude 
suplovať mestský rozhlas, kto-
rý pre rozľahlosť územia nikdy 
v  Tatrách ani nebol. Za 60 eur 

mesačne môže radnica poslať až 
tisíc SMS správ. 

Snahy o  celoplošný verejný 
informačný systém boli v  Tat-
rách už dávnejšie. Jeden sa skú-
šal v  období po pamätnej vích-
rici z  roku 2004. „Aj vtedy to 
bolo prostredníctvom telefónov, 
ale znenie správy bolo prečítané 
v rámci telefónneho hovoru. Bolo 
to však finančne náročné a nespl-
nilo to naše predstavy, takže sme 
od neho rýchlo upustili,“ zaspo-
mínal T. Kilian.    

Aj esemeskový informačný 
systém bude prechádzať testova-
cím obdobím a bude sledované, 
či sa táto služba ujala.  (ija)

16. januára 2016 - Eva Wojtasová a Erik Majerčák, Ing. Má-
ria Dudjaková a Ján Goldiňák, 22. januára 2016 - Jana Kiktová 
a Vlastimil Kuchár.

manŽelStvo uZavreli

Predpremiéra: Robinson 
Crusoe 2D, 3D - o  13.40 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend, v sobotu 2D, v nede-
ľu 3D), Bella a  Sebastián 
2: Dobrodružstvo pokra-
čuje - o  13.20 hod. (hrá 
sa len 15.2., 16.2. a 17.2.) 
a  o  15.40 hod., Decibely 
lásky - o  17.50 hod., De-
adpool - o  20. hod., Alvin 
a  Chipmunkovia: Čiper-
ná jazda - o  13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 13 
hodín: Tajní vojaci z Ben-
gházi - o  15.20 hod., Ako 

byť single - o  18.10 hod. 
a o 20.30 hod., Agenti De-
menti - o  13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Dánske 
dievča - o  15.30 hod. (ne-
hrá sa 11.2.), Lída Baáro-
vá - o  16.30 hod. (nehrá 
sa 11.2.) a  o  18. hod. (ne-
hrá sa 11.2. a  16.2.), Päť-
desiat odtieňov čiernej 
- o  20.20 hod. (nehrá sa 
11.2.), ARTMAX filmy - 
Florencia a  Galéria Uffizi 
3D - o 18. hod. (hrá sa len 
16.2.), ARTMAX opera - 
Trubadúr z  Paríža - pria-
my prenos - o  19.15 hod. 
hrá sa len 11.2.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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poprad

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,

058 42 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle

§ 3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho odboru správy majetku MsÚ v Poprade.
  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa • mini-
málne 3 roky praxe v riadiacej funkcii • bezúhonnosť • riadiace a organizačné schopnosti • práca s PC • osobnost-
né a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • prax v 
správe majetku výhodou.  

Požadované doklady k prihláške:• prihláška do výberového konania • overené doklady o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profesijný ži-
votopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • výpis 
z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehláse-
nie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním osob-
ných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 11. februára 
2016 do 15.30 hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepe-
nej obálke s označením neotvárať „výberové konanie - správa 
majetku“ na adresu: 
Mesto Poprad
sekretariát primátora 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní 
na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s 
uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.   PP-9

inZercia
• Predám lacno drevený ob-
klad - 3 €, zrubový profil, hra-
noly, aj dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866.  4/16-P• Predám jalovicu - pleme-
no Red Holstein, vek 13 me-
siacov, váha cca 400 kg. 
Inf.: č. t. 0905 736 594.  5/16-P• Predám Renault Kango 1.5 
dci, r. v. 2003, 160  000 km, ple-
chová nadstavba, cena 1  590 €. 

Inf.: č. t. 0915 917 147.  6/16-P

• Kúpim 3- až 4-izbový byt v Popra-
de. Inf.: č. t. 0918 606 438.    3/16-K

• Penzión sv. Juraj príjme ku-
chára/-ku a čašníka/-čku. Inf.: č. t. 
0907 516 226 po 14. hod.  7/16-R

• Naučte sa, ako zaujať a presvedčiť 
ľudí v  kurze REČNÍCTVA Toastmas-
ters Poprad. Inf.: č. t. 0911 351 341, 
0904 864 912.   6/16-R

• Ponúkame na prenájom 400 
m2 kancelárskych priestorov v čas-
ti Poprad - východ v novozrekon-
štruovanej budove s inteligentným 
vykurovaním, sociálnymi zaria-
deniami, kuchynkou a  parkovis-
kom. Budova má aj 250 m2 vyku-
rovaných skladových priestorov. 
Možný predaj aj celého objektu 
s  nájomníkmi s  aktuálnou obsa-
denosťou 60%, cena za prenájom 
od 4,5 € m2 plus energie, predaj 
za 260  000 € bez DPH, znalec-

ký posudok na 430  000 €.  Inf.: 
č. t. 0915 880 583.  8/16-R  

• Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade prijme do pracovného 
pomeru zdravotnú sestru res-
pektíve zdravotného asistenta do 
nepretržitej prevádzky. Žiadosti 
so životopisom posielajte na ad-
resu: Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 3454/12, 
058 01 Poprad alebo e-mailom: 
pam@css.poprad.sk   10/15-R

Fašiangy - čas zábav a veselosti vyvrcholil v piatok 5. 
februára v ZŠ s MŠ Komenského v Poprade karneva-
lom. Vo vyzdobenej telocvični ste mohli stretnúť Zor-
rov, ninjov, rytierov, čarodejnice, kovbojov, pirátov, 
pestrofarebné motýle, víly, anjelov,  dokonca aj Char-
lieho Chapli- na. Karneval 
sa začal pre- h l i a d k o u 
a  predstavením sa všetkých masiek. Nasledovali ta-
nečné kolá a po nich pásma, v ktorých sa  predviedli 
šikovné tanečníčky,  speváci a  speváčky, hráči na hu-
dobných nástrojoch (gitara, husle,  flauta). Na záver 
karnevalu sa masky naučili spoločný tanec. Karnevalo-
vý piatok sa každému páčil, všetci sa vytancovali a vy-
šantili do sýtosti a už teraz sa tešia na budúci karneval.

Fašiangy sa skončili

Napísali ste nám

Posádka Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby 
ATE z Popradu letela v so-
botu predpoludním k  úra-
zu lyžiara na Chopku.

Počas zjazdu zišiel 
26-ročný lyžiar zo zjazdov-
ky a spadol na trávnatú plo-
chu a  kamene. Utrpel po-
ranenie hlavy, po páde bol 
pri vedomí. Muža prvotne 

ošetrili záchranári Horskej 
záchrannej služby, následne 
ho transportovali ku chate 
Kosodrevina, kde mohol 
pristáť vrtuľník s  lekárkou. 
Posádka vrtuľníka muža 
previezla do banskobystric-
kej nemocnice.

Po návrate na stredisko 
v  Poprade boli opäť vy-
slaní na zásah, tentokrát 

k  snowboardistke na Štrb-
skom Plese. 23-ročná žena 
narazila do snehovej pre-
kážky, poranila si chrbticu. 
Pilot vrtuľníka pristál na 
svahu, kde lekárka letec-
kých záchranárov poskyt-
la zranenej neodkladné 
ošetrenie. Prevezená bola 
vrtuľníkom do popradskej 
nemocnice.  (zut)

Pomáhali lyžiarovi aj snowboardistke

• TROJICA MLADÍKOV (dvaja 19-roč-
ní a jeden 18-ročný) z Lučivnej prepadla 1. 
februára večer na ulici vo Svite dvoch miest-
nych mužov vo veku 27 a 20 rokov. Najprv 
ich sledovali a po chvíli dobehli a dali sa 
s nimi do reči. Vzápätí však trojica oboch 
mužov začala biť. Jedného z poškodených 
zvalili na zem, kopali ho a ukradli mu ige-
litovú tašku, v ktorej mal nový tablet aj s 
puzdrom. Potom utiekli. Poškodení ihneď 
kontaktovali políciu a po podozrivých bolo 
vyhlásené pátranie. Do hodiny od skutku 
ich policajti zadržali v Poprade. Boli obvi-
není zo zločinu lúpeže. Prepadnutí muži 
utrpeli ľahké zranenia s dobou liečenia do 7  
resp. 3 dní. Tablet bol poškodenému vrátený.

• DOPOSIAĽ nestotožnený páchateľ 
mal v januári tohto roku prostredníctvom 
sociálnej siete získať video, na ktorom 
je vyobrazený 31-ročný Václav nahý na 
chúlostivých miestach. Páchateľ sa tomu-
to rodákovi z Popradu vyhrážal pokutou 
vo výške 7 tisíc eur a 5-timi rokmi väze-
nia a požadoval od neho 5 tisíc eur za to, 
že video nezverejní a vymaže ho. Václav 
v obave zo zverejnenia uhradil na určený 
účet 20 eur. Páchateľ však požadoval 2 ti-
síc eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Poprade začal trestné 
stíhanie vo veci zločinu vydierania, kde 
páchateľovi v príkade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.

Policajné správy

14. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo Exil Pardubice - Mravnosť - márnosť

21. 2. 2016 o 18. hod. - Divadelný klub Česká Lípa - Jak se vám líbí...?

28. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov - O dvoch
generáloch

6. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo VHV Stará Pazova (Srbsko) - Živý bič

13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier

20. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - premiéra komédie
pre troch commediantov.

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur
Inf. tel.: 0903 82 50 50/vladob@mail.t-com.sk

Predpredaj: Mestská informačná kancelária Poprad, č.t.: 16 186

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota

PP-5
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Prečo je sviatok zamilovaných na Valentína?

Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad Program kina
tatran

Od 11. februára do 17. februára

12. - 13. február o  19. hod. - 
REVENANT: ZMŔTVYCH-
VSTANIE, USA, 2015, MP 12
Hugh Glass (Leonardo Di-
Caprio) vyráža v roku 1822 v 
službách kapitána Andrewa 
Henryho na lov v snahe získať vý-
hodne predajné kožušiny. Je však 
napadnutý medveďom a ťažko 
zranený. Dobrodružný/dráma, 
originál s čes. titulkami, 156 min.

14. február o  16. hod. - BEL-
LA A  SEBASTIÁN 2: DOB-
RODRUŽSTVO POKRAČUJE, 
FR, 2015, MP 12
Je september 1945 a všetci obyva-
telia horskej dedinky v srdci úch-
vatných savojských Álp oslavujú 
koniec vojny. Sebastián vyrástol 
a stal sa z neho desaťročný chla-
pec. Spoločne s divokou psou 
kamarátkou Bellou netrpezlivo 
čaká, až sa vráti Angelina, ktorá 
pre neho vždy bola ako druhá 
matka. Detský / rodinný / dob-
rodružný, český dabing, 93 min.

14. február o 19. hod. - ĎALE-
KO OD HLUČNÉHO DAVU + 
Valentínske prekvapenie
USA, 2015,MP 12
Bathsheba Everdene (Carey 
Mulligan) žije vo viktorián-
skom Anglicku v druhej polo-
vici 19. storočia. V okamihu, 
keď zdedí usadlosť v panstve 
Wessex premení sa z obyčajné-
ho vidieckeho dievčaťa v nezá-
vislú a cieľavedomú statkárku. 
Romantický/dráma, originál so 
slov. titulkami, 119 min.

15. február o 19. hod. - Filmo-
vý klub - FÚSI, IS/DK, 2015, 
MP 12
Fúsi má 34 rokov, ale stále žije 
sám so svojou matkou. Jeho 
život je monotónnou rutinou. 
Nečakane sa v ňom však objaví 
energická Alma a osemročná 
Hera, ktoré narušia jeho sta-
romládenecké návyky. Dráma, 
originál s čes. titulkami, 119 min.

16. - 17. február - nepremieta sa

V  Základnej škole s  materskou školou v  Poprade na Dosto-
jevského ulici sa v  piatok 5. februára konal karneval. Zú-
častnili sa ho žiaci všetkých ročníkov. Víťaznú karnevalovú 
tortu získala trieda 8.A za najkreatívnejšiu triednu masku.

V nedeľu bude sviatok sv. Valentína, kto-
rý je veľmi obľúbený medzi mladými. Veľa 
z nich však možno ani nevie, že voľakedy 
bola súčasťou Kostola sv. Egídia v Poprade 
aj Kaplnka sv. Valentína. Jej prístavba na se-
vernej strane kostola sa datuje do vrcholne 
gotickej etapy v rokoch 1360-1380, kedy bol 
chrám prestavaný na dvojlodie 
s klenutím na centrálny pilier. 
Okolo roku 1400 došlo k rozsiahlej maliar-
skej výzdobe lodí, ako aj Kaplnky sv. Valen-
tína. V roku 1708 však Poprad postihol mi-
moriadne ničivý požiar, pri ktorom bol silne 
poškodený kostol aj kaplnka. Kým kostol bol 
neskôr opravený, kaplnka v rokoch 1710-20 
chátrala, až zanikla. Údajne mesto, ktoré 
nemalo dostatok prostriedkov, požiadalo 
o pomoc kráľovský dvor, ale ten peniaze na 
opravu nedal. 

Po zbúranej kaplnke zostali len zamurované 
vstupy v severnej stene lode a časť nástenných 
malieb, ktoré boli zo súčasnej exteriérovej se-
vernej steny lode prenesené do kostola. 

Sviatok sv. Valentína sa začal v katolíckej 
cirkvi oficiálne sláviť počas pontifikátu pá-
peža Gelasia I. 14. februára roku 496. Podľa 
kresťanskej tradície bol sv. Valentín kňazom a 
lekárom. Podľa legendy, keď panovník Clau-
dius zakazoval vojakom manželstvo, pretože 
podľa neho vraj ženatí muži nemali v armáde 

také dobré výsledky ako slobodní, 
Valentín potajomky sobášil zamilo-

vaných. Za to bol zatknutý a Claudius ho dal 
verejne popraviť v deň pohanského sviatku lu-
perkálií. Tie pripadali na polovicu februára a 
Rimania počas nich oslavovali známu rímsku 
vlčicu, ktorá odchovala legendárnych zaklada-
teľov Ríma - Romula a Rema. Vtedy sa slávili 
aj dni bohyne plodnosti Juno, ktoré sa spájali s 
rituálnymi očistami od zla a s oslavou ženskej 
plodnosti. Ženy a dievčatá boli pri tejto príleži-
tosti obdarovávané kvetmi. 

Hoci dnes mladí ľudia s obľubou oslavujú svia-
tok zaľúbených - sv. Valentína, sotva si pripo-
menú svätca, ktorý je patrónom zamilovaných, 
snúbencov a mladomanželov.  (pmm)

Zaujalo nás

Po súťažiach v plávaní, 
ktoré otvorili 21. ročník 
Športovej olympiády detí a 
mládeže mesta Poprad po-
kračoval tento sviatok po-
pradského žiackeho športu 
na sklonku minulého týžd-
ňa ďalšími súťažami.

V bowlingu v konkurencii 
9-tich družstiev zvíťazila ZŠ 
Francisciho pred ZŠ Komen-
ského a ZŠ Spišská Sobota. 
Najlepší medzi jednotlivcami 
bol Samuel Valečko z víťaz-
nej školy s priemerom 136 
kolkov na zápas. V rýchlo-
korčuľovaní súťažilo vyše 100 
korčuliarov a v jednotlivých 
kategóriách  boli najrých-
lejší  títo korčuliari: Emília 
Leskovjanská, Tim  Daniel-
čák, Františka Kolačkovská a 
Martin Semaňák všetci zo ZŠ 
Spišská Sobota, ktorá zvíťazi-
la v neoficiálnej súťaži druž-
stiev pred 8r Gymnáziom D. 
Tatarku a ZŠ Jarná. V piatok 
sa na svahu Snowpark Lučiv-
ná stretlo 187 lyžiarov a 37 
snowboardistov na súťažiach 
v obrovskom slalome a snow-

boarde. Súťaž v obrovskom 
slalome bola zároveň 2. ko-
lom Tatranskej lyžiarskej ligy. 
Medzi mladšími žiačkami zví-
ťazila Viktória Bendíková zo 
ZŠ vo Veľkej, medzi mladšími 
žiakmi triumfoval Nikolas 
Hnaš zo ZŠ Jarná, v kategórii 
staršie žiačky zvíťazila Ivana 
Bušová zo ZŠ Jarná a  medzi 
staršími žiakmi sa z víťazstva 
tešil Miroslav Ilavský zo ZŠ vo 
Veľkej. V snowboarde zvíťazili 
v jednotlivých kategóriách: 
Viktória Jordanová - 8r Gym-
názium Kukučínova, Matej 
Brugoš - ZŠ Francisciho, Mar-
tina Maximová a Ján Lukáč - 

ZŠ Spišská Sobota.
Beh na lyžiach v rám-

ci mestskej olympiády sa 
uskutoční 16. marca na Štrb-
skom Plese.  (jop)

Vstupné: 4 €
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NTC v roku 2015

Seniorské Majstrovstvá SR v bowlingu

Kamzíci bodovali vo Zvolene

   Z V Vp Pp P S B

1. Košice 47 25 9 4 9 138:78 97

2. Nitra 48 29 3 1 15 162:122 94

3. Zvolen 48 25 6 5 12 174:124 92

4. B. Bys. 48 23 4 4 17 151:112 81

5. Trenčín 48 18 7 7 16 121:129 75

6. Poprad 48 19 4 9 16 141:134 74

7. Žilina 48 18 4 5 21 112:134 67

8. Martin 48 17 3 4 24 112:124 61

9. Piešťany 47 15 5 3 24 121:144 58

10. Skalica 46 11 0 4 31 100:171 37

SR 20 20 2 1 0 17 27:87  8

Tabuľka Tipsport ligy

FK Poprad

BAM Poprad

 V/P %
1. GA Košice 22/0 100
2. Piešťany 19/4 82,61
3. Ružomberok 18/5 78,26
4. Šamorín 9/13 40,91
5. Slovan 8/15 34,78
6. Poprad 7/16 30,43
7. B. Bystrica 5/18 21,74
8. Cassovia KE 2/19 9,52

Tabuľka extraligy
Základná časť

Krátko zo športu
• POSLEDNÚ januárovú 
sobotu sa v Dolnom Kubíne 
uskutočnila súťaž v karate 
pod názvom Orava cup. V 
konkurencii vyše 340 kara-
tistov z 34 klubov z celého 
Slovenska a tiež z Poľska sa 
Central karate klub Poprad v 
celkovom hodnotení klubov 
umiestnil na výbornom 5. 
mieste. Centralisti si vybojo-
vali 4 zlaté medaily, 1 strie-
bornú a 7 bronzových.

• BAM POPRAD, Poprad-
ský mládežnícky parlament 
a  mesto Poprad organizujú 
zajtra 11. februára v Aréne 
Poprad Valentínsky turnaj 
v trojkovom basketbale. Súťa-
žiť budú trojčlenné družstvá 
dievčat a chlapcov z poprad-
ských škôl. Na turnaji sa zvolí 
aj valentínska basketbalová 
kráľovná a kráľ.• FUTSALISTI FC K_Corp 
Poprad odohrajú v sobotu 13. 

februára o 20. hodine v Aré-
ne Poprad zápas 3b Extraligy 
proti Angels Humenné.• KADETI z  Volejbalového 
klubu Junior 2012 Poprad sa 
v  nedeľu 14. februára od 10. 
hodine predstavia v telocvič-
ni SSOŠ vo Veľkej proti VK 
KDS Šport Košice.• ZIMNÁ bežecká séria - 
Grand finále sa bude konať 
v  sobotu 13. februára od  13. 
hod. v  Hornom Smokovci 
v okolí Grandhotela Bellevue.• SÚBOJ o Zlatú prilbu 

Tipsport ligy za najkrajší 
januárový gól zvedú Jakub 
Gašparovič z Dukly Trenčín, 
Ondrej Rusnák z HK  Po-
prad, Jozef Tibenský z ŠHK 
37 Piešťany, Tibor Kutálek a 
Kamil Brabenec z HKM Zvo-
len. Hlasovanie prebieha na 
facebooku. Vrcholom ankety 
bude hlasovanie o najkrajší 
gól sezóny, ktoré sa uskutoční 
počas play-off. Fanúšikovia v 
ňom budú vyberať spomedzi 
mesačných víťazných gólov. 
Autor najkrajšieho presného 

zásahu získa trofej - Zlatú 
prilbu Tipsport ligy. Za sezó-
nu 2014/2015 ju získal Arne 
Kroták z HK Poprad.• DO olympijského tímu 
na reprezentačný turnaj ho-
kejistov, ktorý sa od zajtra 
do soboty koná v  rakúskom 
Innsbrucku sú nominovaní 
aj popradskí hráči Lukáš Pau-
kovček a Richard Rapáč. Asis-
tentom trénera Petra Ore-
musa na tomto turnaji bude 
tréner kamzíkov Pavel Pau-
kovček.         (ppš, ppv)

Hokejisti HK 
Poprad odo-

hrali cez víkend dva zápasy 
Tipsport ligy na ihriskách 
súperov. V  piatok nestačili 
na Martin, v  nedeľu pre-
hrali so Zvolenom až po 
predĺžení.

Výsledky: 45. kolo v pia-
tok 5. februára MHC Martin 
- HK Poprad 5:3 (2:0, 1:2, 
2:1), góly Popradu: 33. Ľu-
boš Bartečko (P. Števuliak, 
R. Heizer), 37. Richard Ra-

páč (L. Bajaruns, R. Suchý), 
57. Radomír Heizer (L. Ba-
jaruns, R. Suchý). 46. kolo 
v  nedeľu 7. februára HKM 
Zvolen - HK Poprad 4:3pp 
(2:1, 1:1, 0:1 - 1:0), góly Po-
pradu: 4. Jaroslav Kasík (A. 
Kroták, L. Bajaruns), 29. 
Patrik Koyš (R. Heizer), 44. 
Andreas Štrauch (P. Koyš, R. 
Heizer).

Program: 47. kolo v utorok 
16. februára o 18. hod. Dukla 
Trenčín - HK Poprad.  (mav)

Popradské bas-
ketbalistky doká-

zali v nedeľu 7. februára v Aré-
ne Poprad zdolať ŠBK Šamorín 
63:58 v rámci 23. kola basket-
balovej extraligy žien.

Výsledok: 23. kolo v  nede-
ľu 7. februára BAM Poprad 
- ŠBK Šamorín 63:58 (16:3, 
14:17, 10:18, 23:20), najviac 
bodov BAMP: Katarína Petrí-
ková - 20.

Program: 24. kolo v  sobo-
tu 13. februára o 18. hod. BK 

ŠKP 08 B. Bystrica - BAM 
Poprad.   (ppv)

Futbalisti FK 
Poprad odo-
hrali minulý 
týždeň dva prí-

pravné zápasy na domácej 
pôde. V  stredu 3. februára 
zdolali Svit 3:0 a v sobotu 6. 
februára rovnakým výsle-
dok aj Liptovský Hrádok.

V  utorok 9. februára odo-
hrali Popradčania prípravný 

zápas s  Lipanmi po uzávier-
ke vydania novín Poprad. 
Dnes nastúpia o  17.30 hod. 
opäť vo Veľkej proti Plavni-
ci a  v  utorok 16. februára si 
zmerajú sily v Skalici s miest-
nym fortunaligistom. O  deň 
neskôr už v  rámci sústre-
denia v  maďarskom Lipóte 
odohrajú zápas proti Veľkým 
Ludinciam.  (ppv)

V  roku 2015 sa v NTC 
Poprad uskutočnilo 35 
zápasov, 58 tréningov, 
27  konferencií a 9 iných 
podujatí.

Najdôležitejšími akciami 
boli odohratie  kompletnej 
ligovej sezóny domáceho 
FK Poprad, finále sloven-
ského pohára - Slovnaft cup, 
exhibícia legiend anglickej 
Premier league, zápasy For-
tuna ligy MFK Ružomberok 
a sústredenia mládežníckych 
reprezentácii SR a Manches-
teru United do 17 rokov.

NTC Poprad v roku 2015 
ukončilo II. etapu výstavby 
a začiatkom roka 2016  sa 

začala III. etapa zahŕňajúca 
aj výstavbu nového trénin-
gového ihriska  v Spišskej 
Sobote. V  tomto roku sa 
pripravuje tiež mnoho za-
ujímavých akcií. Už na jar 

napríklad sústredenie mlá-
dežníckych výberov SR, kva-
lifikačné zápasy  reprezentá-
cie SR žien a finálové turnaje 
školských a národných mlá-
dežníckych líg.  (ppp)

Druhý ročník Seniorských 
Majstrovstiev SR vo dvojiciach 
sa uskutočnil v  sobotu 30. ja-
nuára v  centre Citybowling 
Poprad. V kvalifikačnej časti sa 
prezentovalo celkovo 22 dvojíc 
zo všetkých častí Slovenska.

V  záverečnom finále o  titul 
bojovala víťazná štvorica semifi-
nalistov. Víťazom druhého roč-
níka Seniorských Majstrovstiev 
SR vo dvojiciach pre sezónu 

2015/2016 sa stali s finálovými 
hrami 204/223 a  164/176 Peter 
Martinkovič a Peter Melkner. 
Na konečnom druhom mies-
te a  vicemajstrom Slovenska 
sa stali domáci zástupcovia 
František Kuziel a Igor Len-
dácky (na foto). Tretie miesto 
obsadili Ján Debnár a Ondrej 
Šovčík a  na štvrtom mieste 
skončili Viktor Špindor a Mi-
lan Surovec.  (ppl)

8. kolo - skupina A - I. liga
8. kolo sa odohralo v pondelok 1. februára. Hralo sa na 40 
stopovom mazaní. Víťazom kola sa stalo družstvo Hurri-
canes so ziskom 28 b., pred druhým družstvom Radiana 
(20 b.) a na treťom mieste skončilo družstvo Sharks tiež so 
ziskom 20 b. V jednotlivcoch najvyšší výkon 217 b. dosiah-
la Mária Kovalčíkova z  družstva Radiana. Víťazom kola 
a najvyšší priemer 182,4 získal Anton Paločko z družstva 
Hurricanes. Najbližšie 9. kolo sa odohrá 15. februára.

8. kolo - skupina B - II. liga
8. kolo sa odohralo v  utorok 2. februára. Víťazom kola 
sa stalo družstvo Autodiely so ziskom 28,5 b. Druhé 
skončilo  družstvo Energochem so ziskom 27 b. a  na 
treťom mieste Jabras so ziskom 23 b. V  jednotliv-
coch najvyšší výkon 256 b. dosiahol Jaroslav Olečko 
z  družstva Jabras. Víťazom kola a  najvyšší priemer 178 
dosiahol Ján Niedoba z  družstva Energochem. Naj-
bližšie 9. kolo sa odohrá 16. februára.  (len)

FIREMNÁ LIGA
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Kapela Hillsong roztriasla Arénu

Veolia Energia odštartovala novú súťaž pre školy

Aktivity skupiny Veolia Energia 
sa, samozrejme, primárne zameria-
vajú na dodávku tepla a teplej vody 
a  poskytovanie služieb v  oblasti 
energetiky. Nezabúdame však ani na 
osvetu, vzdelávanie detí a  podporu 
športových aktivít v regiónoch, kde 
pôsobíme. Dlhoročnú tradíciu má 
súťaž pre žiakov druhého až štvrté-
ho ročníka základných škôl, ktorej 
každý ročník je venovaný zaují-
mavej téme týkajúcej sa životného 
prostredia. Všetky prihlásené triedy 
dostanú kvalitné pedagogické mate-
riály tak pre učiteľov, ako aj pre žia-
kov a podľa aktuálnej témy súťaže sa 
vždy organizujú sprievodné poduja-
tia, exkurzie, prípadne prednášky na 
dané témy. 

V  tomto školskom roku sa pri-
hlásilo 3 101 žiakov v  rámci celého 
Slovenska a názov tohtoročnej súťa-
že je „Keď vďaka biodiverzite moje 

mesto ožije“. Úlohou detí je vybrať si 
rastlinný či živočíšny druh, ktorý by 
chceli ochraňovať alebo navrátiť do 
ich lokality, vysvetliť svoj výber a na-
vrhnúť, ako je možné ho chrániť, či 
dokonca vrátiť do prírody. Výsledné 
projekty detí majú vždy formu vý-

kresu, modelu, prípadne grafickej 
prezentácie a každý rok je nesmierne 
ťažké vybrať víťaza. Počas existencie 
sa do projektu zapojilo už približne 
36-tisíc žiakov z celého Slovenska.

Ďalšou formou pomoci skupiny 
Veolia Energia je Nadácia Veolia 

Slovensko, ktorá podporuje ve-
rejnoprospešné aktivity v  súlade 
s cieľmi nadácie. Prehľad o podpo-
rených aktivitách, ako aj vzor, ako 
sa uchádzať o  podporu z  nadácie, 
nájdete na webovej stránke našej 
spoločnosti www.veoliaenergia.sk.

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

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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V  Poprade sa v pondelok minu-
lý týždeň uskutočnil evanjelizačný 
večer za účasti známej rockovej 
skupiny Hillsong z Austrálie. Snaží 
sa evanjelizovať mladých po celom 
svete a na Slovensku mala svoju pre-
miéru. Ich prvé turné po strednej 
Európe malo jednu zastávku práve 
v popradskej Aréne. Ich piesne sa 
šíria do všetkých krajín, ľudia ich 
poznajú a spievajú po celom svete.  

Na popradskom koncerte odzneli 
ich najznámejšie pesničky ako No 
other name, Hallelujah, Hosanna, 
Everyday či Oceans od ich dcérskej 
formácie Hillsong United. Atmo-
sféru umocnilo svedectvo člena 
kapely Davida Warea a zároveň vý-
zva k spoločnej modlitbe. Na záver 
programu kapela zahrala pár taneč-
ných skladieb, ktoré roztancovali 
celé publikum. 

Spoluorganizátorka Martina Poláč-
ková povedala: „Svoju hudbu prináša-
jú tak, že je to človeku zrozumiteľné, 

dáva chuť žiť rovnako ako oni - radi-
kálne s Bohom. Ich piesne sa spievajú 
v rôznych spoločenstvách mladých. 
Mladí mohli zažiť uctievanie Boha - 
hlboké, pekné, spoločné, oslovujúce. 
Každý večer na tomto turné Hillsong, 
ktoré majú teraz v Európe, stovky ľudí, 
nielen mladých odovzdávajú svoj život 
Bohu a stávajú sa kresťanmi.“

Na Awakening Slovakia do vypre-
danej Arény prišlo rekordných 4200 
účastníkov. Boli nielen z rôznych kú-
tov Slovenska, ale aj z Česka, Poľska 
a Ukrajiny. Začiatok koncertu musel 
byť posunutý o takmer hodinu z dô-
vodu čakania na veľkú časť Čechov, 
ktorí do Popradu prichádzali meš-
kajúcim vlakom. Niekoľkohodino-
vé spomalenie ich cesty spôsobilo 
nahlásenie bomby na vlakovej trati 
smer z ČR do Popradu.

Všetci opýtaní boli z  koncertu 
nadšení a naplnení - hala sa triasla. 
Intenzívny, divoký koncert vyskúšal 
statiku popradskej Arény.  (kpa)

PP-6
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Navštívte 
nás od 

pondelka

8.2.

OBI. Skvelé! 
Na Slovensku otvárame 13 nových predajní!

Zdarma!

*Platí v týždni 
slávnostného 
otvorenia 
8.-14. 2. 2016
vo vašej predajni OBI. 
Len do vyčerpania 
zásob.

Pri nákupe nad 10 € 
získate OBI vedro 
ZDARMA.*

OBI Banská Bystrica
Zvolenská cesta 
4420/10

OBI Bratislava
Hodonínska ulica 25

OBI Bratislava Ružinov
Bajkalská 34

OBI Košice
Moldavská cesta 24

OBI Košice
Trolejbusová 3

OBI Martin-Záturčie
Obchodné centrum 
Turiec

OBI Nitra
Chrenovská 1488/26

OBI Poprad
Teplická cesta 4358/1

OBI Prešov
Košická 4

OBI Prievidza
Nedožerská cesta 
1269/17B

OBI Trenčín
Ku Štvrtiam 7030

OBI Trnava
Nová 11

OBI Žilina
Vysokoškolákov 35A

www.obi.sk
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