
Strana 118. 5. 2016

Streda  18. 5. 2016 Číslo 19 Ročník XXVII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Matejovská Immaculata je výnimočnou pamiatkou a  zaslúži si záchranu

Po rekonštrukcii
bude na
Bernolákovej
ulici viac
parkovacích 
miest

Peter Hámor
zdolal Manaslu
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s Haniskou
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Starý chodník dostane novú podobu

História Immaculát na Spiši 
a  v  Poprade siaha do obdobia ro-
kov 1720 až 1780, kedy celé Slo-
vensko postihla morová epidémia. 
Umieralo mnoho ľudí a  na spo-
mienku týchto udalostí sa začali 
stavať morové stĺpy. Immaculát 
s  vyobrazením Nepoškvrnenej 
Panny Márie je v Poprade päť - naj-
viac zo všetkých spišských miest. 
Sú pamiatkou, ktorá si zaslúži 
pozornosť. Mnohé však chátrajú. 
V  súčasnosti je na tom najhor-
šie Immaculata v  Matejovciach.

Po vzore spišskosobotskej Immacu-
laty, ktorej originál bol pre niekoľkými 
rokmi zastabilizovaný a uchovaný a na 
jeho mieste stojí verná kópia, možno 
svitá na lepšie časy aj pre ostatné mo-
rové stĺpy v Poprade. Touto problema-
tikou sa intenzívne zaoberá poslanky-
ňa Mestského zastupiteľstva v Poprade 
a  riaditeľka Tatranskej galérie Anna 
Ondrušeková, ktorá aj na ostatnom 
zastupiteľstve vystúpila za záchranu 
výnimočnej pamiatky. „V  Poprade 
máme najviac týchto unikátnych pa-
miatok, čo je pre nás veľká vzácnosť, ale 
aj zodpovednosť. Morové stĺpy už majú 
okolo tristo rokov. Boli vyhotovené 
zvyčajne z pieskovca, čo je dosť krehký 
kameň. Ten podlieha rôznym vplyvom 

prostredia a času. Immaculaty postup-
ne zvetrávajú a  mnohé časti z  nich 
odpadávajú. V  súčasnosti je najviac 
poškodená a  ohrozená Immaculata 
v Matejovciach. Nestojí ani na svojom 
pôvodnom mieste. Bola preložená v ob-
dobí socializmu spred kostola, kde sa 
namiesto nej postavil chatrný pomník 
padlým partizánom. Immaculata bola 
preložená do menšej záhrady a  tre-
ba povedať, že je to nedôstojné miesto 
pre takúto pamiatku. Je v  zarastenom 
prostredí a  poškodená je plastika, ale 
aj stĺp a podstavec,“ ozrejmila A. On-
drušeková, ktorá o záchranu Immacu-
lát v Poprade bojuje v mene kultúrnej 
verejnosti, ale aj občanov mestských 
častí. „O  záchrane Immaculaty v  Ma-
tejovciach hovoríme s  terajším pánom 
primátorom vyše roka a  verím, že sa 
to konečne pohne. Následnosť krokov 
je takáto: Najskôr sa musí urobiť dô-
sledný reštaurátorský prieskum a ten 
sa posunie s  návrhom na reštaurova-
nie pamiatkovému úradu. Následne by 
malo mesto urobiť verejné obstarávanie 
na dodávateľa, ktorý by Immaculatu 
reštauroval. Je tu aj možnosť získania 
finančných prostriedkov z rôznych inšti-
túcií alebo z ministerstva kultúry. Sama 
som oslovila riaditeľov viacerých firiem 
z  Matejoviec, ktorí sú tomu naklone-

ní a  chcú finančne podporiť záchranu 
vzácnej pamiatky,“ vysvetľovala po-
pradská poslankyňa, ktorá navrhuje: 
„Keď necháme Immaculaty v  pôvod-
nom stave, po rokoch budú podliehať 
poveternostným podmienkam znova. 
Zo všetkých Immaculát by sa mohli 
urobiť verné kópie a v niektorom z ná-
dvorí, napríklad v Spišskej Sobote, by sa 
mohli originály uchovať v tzv. lapidáriu. 
Boli by tiež prístupné verejnosti, ale boli 
by v  stráženom priestore chránenom 
pred poveternostnými vplyvmi. Takto 
sa to bežne vo svete robí. Kópie násled-
ne slúžia verejnosti ďalšie storočia.“

Samospráva pracuje na viacerých investičných aktivitách, ktoré sú v rôz-
nom štádiu prípravy, ako rekonštrukcia Bernolákovej ulice, svahu na Ku-
kučínovej ul. v Strážach, zabezpečenie ihriska na Tomášikovej ul., okružnej 
križovatky na Rázusovej ul., okružnej križovatky pri Bille, riešenie plôch v 
okolí autobusovej stanice, sociálneho zázemia MsÚ a ďalších. 

Čo sa týka realizácie, v súčasnosti už postupuje rekonštrukcia chodníka na 
Francisciho ul. v Poprade, ktorá sa začala v prvých májových dňoch. Predpokla-
daný termín ukončenia je v polovici júna, ale v závislosti od počasia zhotoviteľ s. r. 
o. EDY z Važca predpokladá, že práce dokončí skôr. Predpokladaná cena diela je 
vyčíslená na viac ako 17 300 eur s DPH. Chodník v dĺžke takmer 83 metrov bude 
zo zámkovej dlažby.  Ide o úsek oproti bývalému obchodnému domu Prior a keď-
že lokalita je veľmi frekventovaná, realizácia prác si vyžaduje trpezlivosť občanov 
a využívanie vyznačených koridorov na prechod popri chodníku.  (mar)

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Cintoríny majú byť dôstojnými pietnymi miestami

Popradčan je
vedcom roka

• VEREJNÁ zbierka na pomoc 
ľudom so sklerózou multiplex sa 
uskutoční v  stredu 25. mája od 9. 
hod. na Námestí sv. Egídia v Popra-
de, ale aj na námestiach vo Svite, 
v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. 

• ZAJTRA 19. mája o 16.30 hod. 
bude v  Podtatranskej knižnici 
v Poprade premietanie o ceste voj-
vodinských Slovákov ku krajanom 
v Austrálii. 

• V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v  Poprade bude v  piatok 20. mája 
o 17. hod. predstavená nová básnic-
ká zbierka Marty Rybkovej s názvom 
Citový striptíz. 

• FOOD Revolution Day sa bude 
konať v SR od 20. do 22. mája. Podu-
jatie vyzýva ľudí, aby venovali svoj 
čas a pozornosť tomu čo budú kon-
zumovať v  tieto dni. V  Poprade sa 
uskutoční v sobotu 21. mája na Ná-
mestí sv. Egídia, na Námestí v Spiš-
skej Sobote, v  kine Tatran a  OC 
Forum. Pre záujemcov budú pri-
pravené zaujímavé recepty od Jamie 
Olivera, ako aj ochutnávky jedál. 

• ZÁUJEMCOVIA môžu darovať 
krv na výjazdovom odbere  Národ-
nej transfúznej služby z  Popradu, 
ktorý sa   uskutoční v  utorok 24. 
mája od 10.30 do 14. hod. v Hasič-
skej zbrojnici v Batizovciach. 

• V  STREDU 25. mája od 9. do 
11. hod. sa v  Podtatranskej kniž-
nici na sídlisku Západ uskutoční 
podujatie s názvom Živé knihy, na 
ktorom sa predstavia Simona Ivan-
čáková – novinárka, Matej Farkalín 
- predseda OZ Mladí ľudia a  život 
a František Kaňa - ultramaratónec 
a o  13. hod. sa záujemcovia môžu 
zúčastniť besedy so spisovateľom 
Gustávom Murínom. 

• V  PRIESTOROCH Art klu-
bu Tatranskej galérie v  Poprade sa 
v stredu 1. júna o 19. hod. uskutoč-
ní koncert Musica Medica. Vystu-
povať budú Rami Shaafi z Anglicka 
a Slovák Boris Čellár. 

• SIEDMY ročník najväčšieho 
stretnutia modelárov na Slovensku 
s  názvom Popradský modelársky 
deň bude v našom meste v  sobotu 
11. júna v OC Max.

• POPRADSKÁ umelecká agentú-
ra Bell Canto pripravila na sobotu 
18. júna pre priaznivcov divadla naj-
novšiu komédiu Radošinského na-
ivného divadla s názvom Zmiešaná 
štvorhra, ktorej autorom je Stanislav 
Štepka. Predstavenie sa uskutoční 
v Dome kultúry vo Svite.  (ppš)

Na vzhľad miest posledného od-
počinku sú občania zvlášť citliví. 
Každý má na cintoríne niekoho zo 
svojej rodiny, známych či priateľov. 
Pohrebno-cintorínske služby 
Poprad sa snažia, aby mali cin-
toríny na území mesta dôstojnú 
podobu, boli udržiavané a nechát-
rali. PCS preto aj v tomto roku za-
bezpečuje údržbu a opravy, ktoré 
majú zlepšiť stav infraštruktúry a 
odstrániť dlhoročné poruchy. 

Najväčším pohrebiskom je cintorín 
vo Veľkej, ktorý si už vyžaduje viace-
ré vylepšenia. „Opravili sme chodník k 
hlavnému krížu,  prístupový chodník 
a takisto vodovodné stanovište s vodou 
hneď na začiatku cintorína, kde bol 
zablatený svah. Súbežne sa pracuje na 
osvetlení, ktoré doteraz na cintoríne 
chýbalo, ozvučení, ktoré fungovalo ne-
dostatočne, trativode a tiež na štyroch 
nových stanovištiach vody. Toto všetko 
bude osadené až po dokončení chodní-

ka. Tieto práce boli financované z pros-
triedkov, ktoré sme si zarobili vlastnou 
činnosťou. Z vlastných prostriedkov 
dokážeme v tomto roku urobiť ešte je-
den chodník. Ak by sme chceli urobiť 
viac, potrebovali by sme prostriedky od 
mesta, pretože vlastné peniaze potre-
bujeme použiť aj na údržbu techniky 
a ďalšie nevyhnutné položky súvisiace 
s chodom spoločnosti. Opraviť pritom 
musíme aj múr vedúci popri ceste na 
Veľký Slavkov, ktorý je v dezolátnom 
stave a na piatich miestach sa prepa-
dáva,“ uviedol konateľ PCS v Poprade 
František Švirloch. 

PCS venujú pozornosť všetkým 
cintorínom v Poprade. Priebežne 
sa realizujú práce na dobudovaní 
chodníka k hlavnej bráne cintorína 
v Strážach, kde pribudne aj nové sta-
novište pre veľkoobjemový kontaj-
ner a jedno parkovacie miesto. Práce 
po dohode s PCS zrealizuje spoloč-
nosť Brantner. Potrebná sa ukazuje 
tiež oprava múru, ale predtým bude 

nutné vysporiadať sa so stromami, 
ktoré rastú na súkromnom pozem-
ku. PCS plánujú i ďalšie drobné 
úpravy na cintoríne v Matejovciach 
a v Spišskej Sobote. Postarali sa tiež 
o stromy, ktoré potrebovali orezávky 
a budú v nich pokračovať na všet-
kých pohrebiskách. 

V Poprade je spolu približne 10 
tisíc hrobových miest. Keďže zá-
merom vedenia PCS je aj digitali-
zácia cintorínov, začali pracovať na 
prieskume trhu a oslovili 3 firmy, 
ktoré túto službu ponúkajú. „Chcem, 
aby bol na cintorínoch poriadok, a 
aby to na nich vyzeralo tak, ako to na 
pietnom mieste má vyzerať. Peniaze 
sú potrebné na viacero vecí, sami a 
bez pomoci mesta to nedokážeme. 
Verím preto, že poslanci nás v tejto 
snahe podporia,“ povedal F. Švirloch. 
Všetky práce prebiehajú v súlade s 
legislatívnymi pravidlami a smerujú 
ku skvalitneniu pohrebno-cintorín-
skych služieb pre občanov.  (mar)

Bionanotechnológ Ján Tkáč 
z Chemického ústavu SAV získal 
ako jediný vedec na Slovensku 
prestížny grant od Európskej 
rady pre výskum, ktorý podpo-
ruje iba pokrokové idey vo vede. 
Vďaka nemu skúma cukry na po-
vrchu molekúl, ktoré pri ochore-
niach menia svoju štruktúru.

Výskum smeruje k  diagnosti-
ke rakoviny z  krvi v  úplne počia-
točných štádiách. Takouto veľmi 
včasnou diagnostikou by sa mohlo 
predísť radikálnym chirurgickým 
zákrokom. Minulý týždeň v  uto-
rok zaznamenal Ján Tkáč ďalší 
významný úspech. Popradčan, 
ktorý je absolventom Gymnázia D. 
Tatarku, získal prestížne ocenenie 
Vedec roka 2015.  (ppp)

Začiatkom marca zhorel objekt bývalých sociálnych bytov v areáli Zariadenia so-
ciálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici. Ako uviedol primá-
tor Popradu Jozef Švagerko, po dohode s mestom vypratala zhorenisko za sym-
bolické 1 euro spoločnosť Brantner. V polovici minulého týždňa ešte zostávalo 
odstrániť posledné zvyšky stavebných sutín po tomto azylovom bývaní. „Vyseparo-
vali sa jednotlivé segmenty odpadu a vďaka spolupráci s Brantnerom sme ušetrili fi-
nančné prostriedky do rozpočtu mesta. Predovšetkým som však rád, že sa pri požiari 
nikomu nič nestalo. Zostáva nám ešte opraviť druhý objekt. Budova bola poistená, 
takže veci riešime aj s poisťovňou,“ dodal primátor.           FOTO - Marta Marová

Nový prístupový chodník a stanoviš-
te s pitnou vodou pri bráne cintorína 
vo Veľkej.    FOTO - Marta Marová

Zrekonštruovaný chodník vedúci k hlavnému krížu bol v ešte horšom stave 
než vedľajší chodník.
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Krátke správy

V  ohrození je podľa A. Ondru-
šekovej viacero popradských Im-
maculát. Paradoxne, napríklad 
Immaculata vo Veľkej bola pred 
niekoľkými rokmi reštaurovaná, 
no opäť je v  zlom stave. „Treba si 
dať záležať na kvalitnom reštau-

Matejovská Immaculata je výnimočnou pamiatkou ...
rovaní. Boli by sme tiež radi, keby 
sme Immaculate v  Matejovciach 
našli dôstojné miesto. Tunajšie ná-
mestíčko je najmenej lákavé v mes-
te a  možno by sa aj popri reštau-
rovaní Immaculaty mohlo toto 
prostredie skultúrniť,“ zdôraznila 
poslankyňa.

Primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko je myšlienke prina-
vrátenia dôstojnosti Immaculát 
naklonený. „Immaculatu v  Mate-
jovciach by sme chceli určite pre-
miestniť na dôstojnejšie miesto 
kam patrí a  nenechať ju tam, kde 
sa pasú kozy,“ dodal.  (mav)

Po rekonštrukcii bude na Bernolákovej ulici
viac parkovacích miest

V Poprade sa v tomto týždni začne komplexná 
rekonštrukcia Bernolákovej ulice - od vyústenia 
z parkoviska za hotelom Poprad až po ulicu 
Alžbetinu.

„Vzhľadom na stav povrchov a význam tejto 
komunikácie v širšom centre mesta bola rekon-
štrukcia naozaj nevyhnutná. Veľkým plusom re-
konštrukcie bude aj zvýšenie kapacity parkovacích 
miest,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

„Keďže komunikácia je a zostane v danom úseku 
jednosmerná, po vzájomnej komunikácii s investo-
rom a zástupcom ODI PZ v Poprade bolo dohodnuté, 
že terajšie pozdĺžne státie bude nahradené šikmým. 
Týmto riešením sa zabezpečí možnosť parkovania 
pre 20 osobných vozidiel, oproti pôvodnej možnosti 
pozdĺžneho státia pre 14 vozidiel. Celková dĺžka navrhova-
nej rekonštrukcie je 114,57m,“ informoval Ľuboslav Mly-
narčík, vedúci odboru urbanizmu a priestorového pláno-
vania MsÚ v Poprade. Jednosmerný pruh komunikácie 
bude živičný, parkovací pruh bude z drenážnej dlažby. Zo 
zámkovej dlažby budú obojstranné chodníky.

„Práce budú realizované počas uzávierky celej ulice s 
tým, že existujúce výjazdy budú upravené výškovo a v ma-
ximálnej miere budú vždy spojazdnené - neprejazdné budú 
len na nevyhnutný čas samotnej výmeny podložia a po-
kládky jednotlivých vrstiev vozovky,“ doplnil Ľ. Mlynarčík.

Predpokladaný dátum ukončenia stavebných prác 
je do 15. augusta 2016. Zhotoviteľom diela je úspešný 
uchádzač vo verejnom obstarávaní - spoločnosť C.I.P.A 
Poprad. Rekonštrukcia bude stáť takmer 93 900 €. 

Samospráva informovala o pripravovanej stavbe a 
nevyhnutných obmedzeniach obyvateľov, ako aj pre-
vádzky a inštitúcie sídliace na tejto ulici. V súvislos-
ti s rekonštrukciou ulice boli prehliadky motorových 
vozidiel pri OR PZ už v predstihu presunuté do areálu 
kasární na sídlisku Západ, ktoré samospráva prenajala 
na tento účel polícii.    (mag)

• OKRESNÁ organizácia Únie žien 
Slovenska, mesto Svit a obec Batizovce 
usporiadajú 21. mája od 13. hod. prvý 
majáles pri Kolibe vo Svite. 
• V SOBOTU 21. mája od 15. do 22. 
hod. si môžu návštevníci Múzea TA-
NAP-u v  Tatranskej Lomnici prezrieť 
jeho expozíciu bezplatne. Okrem toho 
budú mať možnosť vidieť aj ukážky 
preparácie živočíchov, spoznávať tat-
ranské minerály a  horniny. Súčasťou 
budú aj hry a tvorivé dielne pre deti. 
• MESTO Kežmarok vyhlásilo súťaž 
o najkrajšiu fotografiu. Súťažiť sa bude 
v kategóriách FF - Fauna a flóra v Kež-
marku a okolí a LMU - Ľudia, mesto, 
udalosti v  Kežmarku. Súťaž prebie-
ha od začiatku mája do 15. júna. Viac 
na www.kežmarok.sk 
• VČERA predstavili v Starom Smo-
kovci unikátny slovenský projekt zalo-
žený na Trick-arte - umení optických 
ilúzii. 3D expozície si môžu záujemco-
via pozrieť v Tricklandii, ktorá sa na-
chádza na Ul. Cesta Slobody 4 v Sta-
rom Smokovci. 
• V SOBOTU 28. mája sa uskutoční 
v  Tatranskej Štrbe v  areáli autocam-
pingu Deň Tatranskej Štrby. V kultúr-
nom programe budú účinkovať sku-
pina Bravo, Mince vo fontáne a Milan 
Hrčka s „repeťáckymi“ piesňami. 
• CHARITATÍVNY  koncert Lenky 
Filipovej pod záštitou Nadácie Miro-
slava Šatana, ktorého  výťažok bude 
poskytnutý hendikepovaným obča-
nom z Veľkej Lomnice sa uskutoční 
29. mája o  18. hod. v Evanjelickom 
kostole vo Veľkej Lomnici.
• MINULÝ týždeň sa v  Kežmarku 
konalo slávnostné zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, na ktorom odo-
vzdali osem Cien mesta Kežmarok a 
päť Cien primátora. Mesto udelilo aj 
čestné občianstvo Mikulášovi Jelínko-
vi, profesorovi husľovej hry. Takýmto 
spôsobom sa rozhodlo oceniť umelca 
pri príležitosti jeho 90. narodenín za 
reprezentáciu a šírenie dobrého mena 
svojho rodného mesta na Slovensku i v 
zahraničí. 
• V  MINULÝCH dňoch odštarto-
vala svoju činnosť v  priemyselnom 
areáli Chemosvitu dánska spoločnosť 
Nissens, ktorá v súčasnosti zamestná-
va približne 40 ľudí. Ich počet plánuje 
rozširovať. Záujem má predovšetkým 
o špecialistov na zváranie v ochrannej 
atmosfére a špecificky aj hliníka. 
• VÝSTAVA fotografií pod názvom 
Tatranské električky včera a  dnes je 
inštalovaná v  Múzeu tatranskej kine-
matografie a fotografie v Starom Smo-
kovci. Záujemcovia si ju môžu pozrieť 
do 31. mája 2016 v  pondelok až pia-
tok od 9. do 16. hod. a v nedeľu od 13. 
do 17. hod.   (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)
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Popradská hudobná jar má už štyridsať
Bola to krásna, melodická 

oslava štyridsiatky, plná tó-
nov. Mesto, ktoré mám rád 
bol názov posledného zo šty-
roch koncertov PHJ v utorok 
minulý týždeň. Umelecké 
spojenie troch Základných 
umeleckých škôl - na Ul.Šte-
fánikovej, Letnej a  J.Silana 
uzavrelo 40-ty ročník Po-
pradskej hudobnej jari.

Zástupkyňa ZUŠ-ky na Ul.
Štefánikovej Perla Danková 
povedala: „Máme vynikajúcich 
žiakov aj učiteľov a táto spolu-
práca zdvojnásobila výsledok 
celej našej práce.  Každá škola 
mala inú predstavu, ako by mal 
takýto koncert vyzerať. Napriek 
tomu nebolo ťažké sa zladiť. 
Každý sme si povedali svoje 
a potom sme sa dohodli. Úplne 
hladko sme tým prešli a urobili 
spoločnú dramaturgiu“. 

Výsledkom bol výber toho, 
čo má každá škola najlepšie. 

V programe nemohlo byť de-
sať klavírov, alebo samé gitary, 
takže sa prispôsobili jedna 
škola druhej a tretej. 

Každá škola vyniká v niečom 
inom. ZUŠ Štefánikova má vy-
nikajúci husľový orchester, kla-
viristov, akordeónový orches-
ter, Letná je dobrá v modernej, 
džezovej hudbe. Gitary vedú 
v  ZUŠ-ke J.Silana. Presvedčil 
o  tom 25-členný gitarový or-
chester, v ktorom však hrajú 
gitaristi zo všetkých troch škôl. 

Na pódiu sa striedali zmieša-
né súbory a kombinované vy-
stúpenia, výnimoční žiaci, ale 
aj ich učitelia. Bol to rôznymi 
talentami nabitý večer. Zástup-
ca riaditeľky ZUŠ Janka Silana 
Peter Čapó povedal: „Vzniklo 
nielen krásne umelecké dielo, 
ale aj nové vzťahy a  priateľ-
stvá. Rozvinula sa spolupráca 
medzi školami, ktoré sú k  sebe 
blízko umelecky aj ľudsky“. 

Na koncerte odznela aj pie-
seň skladateľa Milana Nováka 
Mesto, ktoré mám rád, ktorú 
otextoval Pavol Hudák, vytvo-
rená k 750. narodeninám náš-
ho mesta. Štyridsiaty ročník 
PHJ vyvrcholil hromadným 
zborovým vystúpením s  or-
chestrom. Spoločné energie 
troch ZUŠ-iek sú na jednej 
vlne, čo dokázal veľmi príjem-
ný hudobný večer.  (kpa)

Mladí rétorici do Zvolena
Minulý týždeň v stredu sa 

v  kráľovstve kníh - Podtat-
ranskej knižnici v  Poprade 
uskutočnil jubilejný 30. 
ročník okresného kola ce-
loštátnej súťaže v  rétorike 
pod názvom Štúrov Zvolen.

Tentokrát sa spojili dva 
okresy Poprad a  Kežmarok. 
Vyše tridsať rozprávačov 

z  radov základných a  stred-
ných škôl súperilo o  jedno 
postupové miesto z  každej 
kategórie.

Z  I. kategórie žiakov 4. 
- 6. ročníka ZŠ postúpila 
do celoslovenského finále 
Lenka Hradiská zo ZŠ s MŠ 
Tajovského Poprad, v  II. 
kategórii žiakov 7. - 9. roč-

níka ZŠ triumfovala Bar-
bora Cehlárová zo ZŠ s MŠ 
Francisciho Poprad a  spo-
medzi stredoškolákov sa do 
finále prebojovala Patrícia 
Neupauerová z  Gymnázia 
D. Tatarku Poprad.

Celoštátna súťaž sa usku-
toční 13. - 14. júna vo Zvo-
lene.   (ppv)

Zakladajúci člen britskej 
skupiny Smokie a hviezda 
anglickej hudobnej scény 70. 
rokov Chris Norman vystúpi 
12. júna v Aréne Poprad. 

Koncert prináša spoločnosť 
Tatramat - ohrievače vody 
ako darček pri príležitosti 
55. výročia začiatku výroby 
ohrievačov vody v Poprade. 
Vstupné je cenovo prístupné, 
keďže významnú časť z neho 
hradí práve táto spoločnosť. 

Rok 2016 je zároveň rokom, 
kedy si Poprad pripomína 760. 
výročie prvej písomnej zmien-
ky o meste a 70. výročie spoje-

nia Popradu, Veľkej a Spišskej 
Soboty do veľkého Popradu. 
Mesto Poprad preto spolupra-
cuje na zabezpečení koncertu. 
Predpredaj vstupeniek je pro-
stredníctvom siete Predpredaj.
sk a v Mestskej informačnej 
kancelárii na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade. Voľné sú už len 
vstupenky na státie. 

Organizátori koncertu ve-
novali trom našim čitateľom 
po dve vstupenky na výni-
močný koncert Chrisa Nor-
mana. Podmienkou je zaslať 
alebo priniesť na korešpon-
denčnom alebo podobnom 
lístku nalepený kupón súťaže 
s menom a adresou čitateľa 
do redakcie novín Poprad na 
sídlisku Západ, Podtatran-
ská ul. 149/7, 058 01 Poprad 
najneskôr do 25. mája 2016. 
Mená výhercov uverejníme v 
novinách Poprad, ktoré vyjdú 
1. júna 2016.  (ppm)

O vstupenky na koncert Chrisa Normana
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Kupón

Záhradkári, ktorí sa po-
starali o rez ovocných stro-
mov v jarných mesiacoch, 
vedia, že im prinesie mnohé 
výhody: zmladzovanie stro-
mov, presvetľovanie koruny, 
zbavenie poškodených ko-
nárov, ale aj ušetrenie dosť 
drahých postrekov. Výchov-
ný rez sa robí na nových, ako 
aj až 4-ročných stromoch.

Prvé postreky robíme na 
„myšie uško“, proti prezimu-
júcim škodcom. Pod Tatrami 
je to s problémami, lebo musí 
byť určitá teplota, bezvetrie 
a počasie je v našom regióne 
veľmi nestále. Postrekujeme  
proti vrtivke čerešňovej, ktorej 
výskyt rojenia býva hlavne v 
období kvitnutia bazy čiernej.

Treba tiež urobiť kontro-
lu výskytu vošiek a zakročiť 
voči nim postrekom. Jestvuje 
niekoľko príznakov, že sú na 
stromoch vošky. Prvým je 
výskyt mravcov po kmeňoch.

Pre kontrolu náletov pilia-

rok je potrebné vyvesovať do 
korún lepivé doštičky. Piliar-
ky napádajú jablká a slivky 
ešte pred obaľovačmi a piliar-
ky - samičky nakladajú vajíč-
ka do kalichov kvetov, preto 

je jediná ochrana postrek po 
odkvitnutí stromov.

Pozor na hubové choroby 
ruží, ale tiež obaľovača ja-
blčného, múčnatku viniča a 
iných plodín. Proti múčnat-
ke a chrastavitosti treba robiť 
postreky po odkvitnutí a dva 

týždne neskoršie.
Pri výbere vhodných po-

strekov odporúčam záhrad-
kárske predajne, kde vám po-
radia, ale informácie sa dajú 
získať aj prostredníctvom in-
ternetu a takisto i medzi svo-
jimi známymi, ktorí už majú 
záhradkárske skúsenosti. 

Medzi veľkými neprajníkmi 
záhradkárov je sama príroda. 
Tohto roku nás opäť prekva-
pila mrazmi počas kvitnutia 
a to zapríčinilo aj slabé nálety 
včiel. Dúfajme, že sa to polep-
ší. Kôstkoviny, hlavne marhu-
le, broskyne, višne, ringloty a 
iné rodia hlavne na ročných 
výhonoch. Veľkou výhodou 
je vykonávať na kôstkovinách 
Šittov rez, ktorý nám zabez-
pečuje takzvane oneskorené 
kvitnutie a tým aj dozrievanie. 
Keď nám teda  omrzne jedno 
kvetenstvo, druhé nám prine-
sie úrodu.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

Záhradkár v máji
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Noc múzeí a galérií

XX. archívne dni v Slovenskej republike

Na aprílovom rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v 
Poprade predniesol posla-
nec Slavomír Božoň v in-
terpelácii problémy obyva-
teľov bytových domov Rysy, 
Oslava a Svitava. Požadujú 
zriadiť zákaz parkovania ná-
kladným a firemným autám 
v ich blízkosti, obnovenie 
vodorovného dopravného 
značenia, rozšírenie cesty 
v oblúku parkoviska, rozší-
renie kolmého parkoviska 
pred blokom Rysy, zavedenie 
rezidenčných kariet na čísla 
áut obyvateľov, opravu cesty 
pred týmto blokom, zákaz 
venčenia psov na cyklistic-
kom chodníku na trase od 
garáží za Odrou smerom na 
Kvetnicu, osadenie tabuliek 
so zákazom venčenia psov 
na trávniku vo vnútrobloku 
a obyvatelia bloku Erbium 
požiadali o rekonštrukciu a 
legalizáciu súčasného parko-
viska. 

Poslanec Milan Baran v 
interpelácii poukázal na po-
trebu občanov sídlisk Juh, 
najmä V. a VI. zriadiť ďalšiu 
poštu a skvalitniť poštové 

služby. Ďalej požiadal o do-
plnenie informácií k správe 
o využití dotácie mesta pre 
Letisko Poprad-Tatry.

Poslanec Bohumil Košický 
interpeloval vo veci nedodr-
žiavania zón zákazu pohybu 
psov v parku pred Kostolom 
sv. Cyrila a Metoda, ako aj 
na priľahlom detskom ih-
risku na Rázusovej ul. Tiež 
poukázal na nefungujúcu 
fontánu v tomto parku, poží-
vanie alkoholu na verejnom 
priestranstve vo vnútrobloku 
Rázusovej ul. a pred bytovka-
mi Poľana a Končistá.

Poslankyňa Anna Ondru-
šeková požiadala v mene 
občanov mestskej časti Ma-
tejovce i v mene kultúrnej 
verejnosti o súrne riešenie 
obnovy a záchrany Imma-
culaty na Matejovskom ná-
mestí. Je v havarijnom stave 
a nedôstojne umiestnená. 
Upozornila aj na potrebu 
úpravy priestranstva popri 
spojovacom chodníku popod 
železničnú trať do Sp. Soboty. 
Je tam neporiadok, zdržujú sa 

tam bezdomovci a mladiství 
a je nebezpečné chodiť tým-
to úsekom nielen večer, ale 
aj cez deň. Interpelovala tiež 
nevyhovujúci stav cintorína 
v Sp. Sobote, najmä oplotenia 
zo západnej strany a bývalej 
márnice. 

Poslanec Miroslav Gleva-
ňák požiadal v mene oby-
vateľov Uherovej ul. o vy-
tvorenie vodorovného alebo 
zvislého dopravného zna-
čenia so zákazom státia na 
jednom parkovacom mieste 
na Ul. Záborského k vstupu 
do vnútrobloku Uherovej 
ul. z dôvodu bezbariérového 
vstupu do bytových domov. 
Umožní sa tak prístup pre sa-
nitku aj lepší prístup pre ob-
čanov so zdravotnými prob-
lémami.

Poslankyňa Anna Schlos-
serová vo svojej interpelácii 
požiadala o prehodnotenie 
a odsúhlasenie investícií - 
parkoviska podľa pôvodnej 
žiadosti obyvateľov bloku 
Erbium a úpravu prístupovej 
cesty do Sp. Soboty na Ul. 1. 

mája pri Slávii vedúcu cez 
podchod pod železničným 
nadjazdom. Interpelovala aj 
vo veci žiadosti o vytvorenie 
športovísk pre mládež nad 14 
rokov v centre mesta alebo 
jeho blízkosti. Ďalej požia-
dala o informácie pre verej-
nosť, v akých projektoch bolo 
mesto Poprad úspešné a koľ-
ko finančných prostriedkov 
získalo vstupom do projektu 
Elena zameranom na energe-
tickú efektívnosť. Poslankyňa 
tiež poukázala na nesprávnu 
adresu v rokovacom poriad-
ku MsZ a požiadala o termín 
na stretnutie v kancelárii pri-
mátora mesta. 

Poslanec Peter Brenišin 
interpeloval vo veci zavádza-
nia elektriny na Okružnej 
ulici, po čom zostal terén v 
dezolátnom stave. Hovoril aj 
o náprave parkovania áut na 
Francisciho ul. oproti kom-
plexu Monaco, ktoré idú po 
chodníku a tým ohrozujú 
chodcov a na potrebu zlik-
vidovať pozostatky nefunkč-
ného priechodu cez cestu. 

Poslanec vystúpil i s požia-
davkou obyvateľov bytové-
ho domu Antimón, najmä 
chýbajúceho pouličného 
osvetlenia v tejto lokalite, ale 
aj parkovania a dopravného 
systému, umiestnenia kon-
tajnerov, informácií o výbe-
rovom konaní súvisiacom 
s končiacou sa nájomnou 
zmluvou na prenájom mest-
ských kotolní a problémoch s 
platením za smeti podnájom-
níkmi v ich bytovom dome.

Poslankyňa Alena Madzi-
nová v interpelácii požiadala 
o vykonanie nápravy. Ide o 
dopravnú značku pred blo-
kom Balada na Rastislavo-
vej ul., ktorá vyhradzuje dve 
miesta pre invalidov, pričom 
jedno bolo na jeseň 2015 zru-
šené. Dopravná značka však 
zmenená nebola a miesto 
preto ostáva voľné, čo je pri 
dnešnom akútnom nedostat-
ku parkovacích miest na síd-
lisku Juh III. škoda.

Poslanec Rudolf Kubus 
požiadal o vyhodnotenie City 
Monitora - koľko ľudí mesač-
ne dá podnet a koľko je vy-
riešených.  (ppm)

Z interpelácií poslancov

Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci so Štátnym archívom v Prešove, pracoviskom Ar-
chívom v Poprade a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV - sekciou archívnictva a pomoc-
ných vied historických usporiadajú XX. archívne dni v Slovenskej republike, ktoré sa budú konať 
v Tatranskej Lomnici od 24. do 26. mája 2016. Témou archívnych dní je bitka pri Moháči - historický 
medzník v dejinách strednej Európy (490. výročie). Táto bitka na Slovensku znamenala koniec stre-
doveku a začiatok novoveku. Archívne dni sa konajú s podporou Vyšehradského fondu a s účasťou 
takmer 200 archivárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovinska.

Zaujímavosťou je, že táto archivárska tradícia sa zrodila v Poprade - prvé archívne dni usporiadali poprad-
ské archivárky v roku 1997 a odvtedy sa archivári stretávajú každoročne v rôznych mestách Slovenska.  (mal)

Aj tohto roku sa uskutoční v Poprade festival ta-
lianskej kultúry a gastronómie. Začne sa v stredu 15. 
júna a potrvá do soboty 18. júna. Pripravený bude aj 
bohatý sprievodný a kultúrny program. Na námestí 
sa uskutoční prvý ročník majstrovstiev Slovenska vo 
výrobe pizze a v Aquacity bude  konferencia o stre-
domorskej gastronómii. V  kultúrnom programe 
vystúpia súrodenci Babjakovci a tiež veľmi obľúbené 
Ricchi & Poveri z Talianska.   (ppp)

Pripravuje sa Viva Italia

V rámci podujatia Noc múzeí a ga-
lérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. 
mája. Podtatranské múzeum i  Tat-
ranská galéria v  Poprade pripravili 
bohatý program.

V  Podtatranskom múzeu sa bude 
tohtoročné podujatie niesť v  znamení 
140. výročia založenia múzea. Uskutoč-
ní sa v pobočke múzea v Spišskej Sobote 
v čase od 14. do 22. hodiny a prebiehať 
bude formou moderovaných prehlia-
dok v  expozíciách. Dnes 18. mája od 
9. do 21. hod. bude v rámci Medziná-
rodného dňa múzeí podujatie Múze-
um v „obchoďáku“. Návštevníci uvidia 
posmrtné lôžko kniežaťa z Popradu, 
bronzový meč starý 3000 rokov a ďalšie. 
Pripravený je i kvíz s odmenami.

Tatranská galéria počas podujatia 
Noc múzeí a galérií bude na nohách až 
do neskorej noci. Od 10. do 18. hodiny 
budú za symbolické vstupné sprístup-

nené aktuálne výstavy TA-tri, Klobúk 
dole pán Brunovský a Albín Brunovský 
Grafika. Od 10. do 17. hodiny budú zá-
roveň prebiehať tvorivé dielne inšpiro-
vané aktuálnou výstavou Klobúk dole, 
pán Brunovský a návštevníci budú mať 
možnosť vytvoriť aj najväčší obraz. 
Súčasťou podujatia v  galérii bude aj 
filmové predstavenie v rámci Kinoklu-
bu Film Europe Poprad od 18. do 20. 
hodiny. Premietať sa bude mozaika 10 
rôznych krátkych filmov pod názvom 
Slovensko 2.0. Večer od 20. do 21. ho-
diny si prídu na svoje milovníci divadla. 
Divadelné predstavenie Slováci sme od 
rodu bude v podaní súborov Tote Tam 
zo ZUŠ J. Cígera v Kežmarku a Trma-
-Vrma z LDO ZUŠ SŠ Letná v Poprade.

Noc múzeí a  galérií v  Tatranskej 
galérii zavŕši Oldies Disco Party 
80. rokov v  Art Clube Tatranskej 
galérie od 21. hodiny.  (ppv)

Anton Babony - zabudnutý hrdina
Ak niekto prežil život v  najťažších 

časoch besnenia 2. svetovej vojny a za-
choval si ľudskosť a  čisté svedomie, 
tak to určite platí o popradskom rodá-
kovi Antonovi Babonymu, ktorý   ako 
vojak Slovenskej armády   vyslaný na 
Východný front zachránil pred istou 
smrťou mladé ukrajinské dievča. Ako 
príslušník 1. Československej   armády 
na Slovensku bojoval v  Slovenskom 
národnom povstaní a  vďaka kondícii 
vynikajúceho hokejistu prežil strasti 
a utrpenia politického väzňa v nemec-
kých koncentračných táboroch. Hovorí 
sa, že hrdinom sa neďakuje, a to sa žiaľ 
vzťahuje aj na Antona Babonyho, o kto-
rom sa v  Poprade pod Tatrami, ktorý 
je kolískou hokeja, takmer nič nevie 
a ostal v zabudnutí. Svetové združenie 
bývalých politických väzňov, ktorého 
členkou je jeho dcéra Aurélia Čarnoká, 
chce napraviť deficit našej ľahostajnos-

ti a  nevďačnosti 
k  neblahej histórii 
a  osudu čestné-
ho a  statočného 
človeka, ktorý si 
naše poďakovanie 
plným právom za-
slúži a malo by byť 
preto našou morálnou povinnosťou 
nedopustiť, aby mladá generácia o jeho 
osude a činoch nič nevedela. Rozhod-
li sme sa preto požiadať mesto Poprad 
o súhlas s umiestnením pamätnej tabu-
le - účastníkovi boja za národné oslo-
bodenie a  popradskému hokejistovi 
Antonovi Babonymu, na budove po-
pradského hokejového štadióna a záro-
veň podať návrh, aby sa popradská ho-
kejová aréna premenovala na Hokejovú 
arénu Antona Babonyho.

Svetové združenie
bývalých politických väzňov
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Historické osobnosti mesta Poprad
V máji si pripomíname:

Marie Rottrová zavítala do Tatier
po takmer dvadsiatich rokoch

100 rokov od narodenia kňaza Petra 
BAJAJA (*23. 5. 1916 Krásny Brod - 
†15. 6. 2000 Poprad, pochovaný vo Veľ-
kej) Manželka Eva, rod. Čerevková (*9. 
5. 1917).

Základné vzdelanie ukončil v  rodnej 
obci, gymnázium v Mukačeve a po ab-
solvovaní teologického štúdia bol vy-
svätený za diakona 19. decembra 1950 
biskupom Alexijom. Na druhý deň ho 
vysvätil za pravoslávneho kňaza. Prvou 
farnosťou v ktorej pôsobil v rokoch 1951 
- 1953, bola Ľubica, ďalšou v  rokoch 
1953 - 1964 Maľcov. V  roku 1964 mu 
biskup odovzdal dekrét na farnosť vo 
Vernári. V  dôchodkovom veku (1986 
- 1989) znova administroval farnosť 
v Ľubici a zúčastňoval sa aj bohoslužieb 
v evanjelickom kostole v Spišskej Sobo-
te, ktorý bol prechodným bohoslužob-
ným miestom gréckokatolíckej cirkvi 
v  Poprade. S  rodinou býval vo Veľkej. 
Pohrebný obrad vykonal 17. júna 2000 
v chráme v Spišskej Sobote Metropolita 
českých krajín a  Slovenska Nikolaj za 
účasti desiatich duchovných.

110 rokov od narodenia lyžiara, ho-
kejistu a hudobníka Viliama RICZIN-
GERA (*14. 5. 1906 - †14. 12. 1988 
Poprad) Manželka Helena, rod. Ben-
diková. Mal  dcéry Máriu, Martu, Evu 
a Georgínu. 

Absolvoval Obchodnú školu v  Kež-

marku a Štátnu odbornú školu tkáčsku 
v Kežmarku. V rokoch 1924 - 1926 pra-
coval ako úradník u firmy Halát a spol. 
v  Poprade, 1934 - 1939 ako lyžiarsky 
tréner v  Sanatóriu PALACE v  Novom 
Smokovci, 1939 - 1945 ako živnostník - 
veľkoobchod s vínom a 1965 - 1977 ako 
skladník vo výrobnom družstve Inštala-
tér v Poprade. Po roku 1945 často strie-
dal robotnícke zamestnania a v rokoch 
1953 - 1954 konal službu v PTP v Přero-
ve. Patril k zakladateľom hokejového od-
dielu v Poprade, za ktorý veľmi úspešne 
hrával. V rokoch 1932 - 1936 bol členom 
mužstva, ktoré získalo a  obhajovalo ti-
tul majstra Slovenska. Aktívne lyžoval. 
Obohacoval i  kultúrne dianie v  meste, 
patril k  hudobnej skupine, ktorá robila 
hudobný sprievod pri premietaní ne-
mých filmov a pri iných príležitostiach.

30 rokov od úmrtia lekára MUDr. 
Aladára SCHWEITZERA (*24. 6. 1911 
Poprad - †22. 5. 1986 Spišská Sobota) 
Otec Alexander (*1884) bol strojným 
zámočníkom, matka Gizela, rod. Kikto-
vá (*1889). Mal sestru Zlaticu (*1918). 
S manželkou Hildou, rod. Hönelovou 
(*1916) sa zosobášil 16. 7. 1939 a mali 
syna Erharda (*1943).

Ľudovú školu ukončil v  Poprade, ab-

solvoval gymnázium v Kežmarku v roku 
1929. Vysokoškolské štúdium na lekár-
skej fakulte v Prahe ukončil promóciou 
11. mája 1935. Začal pracovať v Štátnej 
nemocnici v  Spišskej Sobote ako ex-
ternista v roku 1935, po dvojročnej vo-
jenskej základnej službe, po vykonaní 
fyzikálnej skúšky na krajskom úrade 
v Bratislave 20. novembra 1937, sa vrátil 
do Soboty ako sekundárny lekár (1937 - 
1939). V Poprade pracoval od 15. febru-
ára 1939 do 1. apríla 1946 ako praktický 
a  obvodný lekár zdravotného obvodu 
Veľká (do 1. júla 1940), neskôr ako zá-
vodný lekár podniku Tatrasvit, n. p. vo 
Svite (1. apríl 1946 - 1. december 1951) 
a  v  OÚNZ v  Poprade od 1. decembra 
1951. Od januára 1953 bol poverený ra-
dou ONV funkciou zdravotného odbor-
níka rady ONV a riaditeľa OÚNZ v Po-
prade. Toto vykonával do konca augusta 
1955, kedy odišiel za okresného hygie-
nika a  pôsobil aj vo funkcii vedúceho 
zdravotného odboru. Od 1. apríla 1957 
kvôli reorganizácii zdravotnej služby bol 
poverený funkciou vedúceho zdravotné-
ho odboru rady ONV a riaditeľa OÚNZ 
v Poprade.

Mal povesť veselého človeka, ľudomila 
a svedomitého lekára, ktorý svoje schop-
nosti venoval „prospešnému pôsobeniu 

na poli zdravotníctva chlebodárneho 
slovenského prostredia“. Počas SNP sa 
nespreneveril svojmu poslaniu, ukrýval 
a liečil partizánov a vojakov. Po skonče-
ní vojny bol v sústreďovacom stredisku 
Nemcov v  Matejovciach, neskôr bol 
internovaný v  koncentračnom tábore 
v  Kvetnici a zadržiavaný v  sústreďova-
com stredisku pre Nemcov v  Matejov-
ciach, odkiaľ bol prepustený v roku 1946. 

Bol zakladateľom Červeného kríža vo 
Svite (1950). Pracoval aj v  Sokole. Od 
roku 1954 bol predsedom OV ČSČK 
v Poprade. 16. mája 1954 bol zvolený do 
KNV v Košiciach do funkcie predsedu 
stálej zdravotnej komisie. Bol aj členom 
krajského výboru ČSČK a  od 14. júla 
1956 členom Slovenského výboru ČSČK 
v Bratislave. Pracoval ako podpredseda 
Lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňe v Le-
voči, člen Vedeckej rady Lekárskej fakul-
ty Univerzity P. J. Šafárika v  Košiciach 
a  člen Spoločnosti pre šírenie politic-
kých a vedeckých poznatkov v Poprade.

Za svoju prácu bol ocenený Pochval-
ným dekrétom KOR a KNV zdravotným 
odborom v Košiciach (1954) za najlepší 
zástoj riaditeľskej funkcie v  Košickom 
kraji, Krajským výborom ČSČK na tretej 
krajskej konferencii v Starom Smokovci 
(1956) za prácu v ČSČK a Slovenským 
výborom ČSČK na Slovenskom zjazde 
ČSČK v Bratislave 14. júla 1956.

Zuzana Kollárová

Valné zhromaždenie Aso-
ciácie horských sídel Sloven-
ska (AHSS) sa uskutočnilo 
začiatkom mája vo Vyšných 
Ružbachoch.

Vyhodnotili na ňom pred-
chádzajúci rok z hľadiska 
hospodárenia i činnosti a pre-
rokovali plán na tento kalen-
dárny rok. Súvisí najmä s tým, 
aby upozornili novú vládu na 
problémy, ktoré trápia horské 
sídla. Úlohou AHSS je stále 
pripomínať, obhajovať a pre-
sadzovať potreby horských 
sídel, pretože mnohé zákony 
neberú do úvahy ich špeci-
fickosť. Predstavitelia miest 
a obcí, ktorých nadmorská 
výška je viac ako 600 metrov 
nad morom riešia podobné 
problémy, a to bol aj dôvod, 

prečo sa pred takmer trinásti-
mi rokmi spojili do jednej or-
ganizácie. Dnes má AHSS 118 
členov. „Možno sa niekomu 
bude zdať, že prešľapujeme na 
mieste, ale ide o problémy, kto-
ré sa roky neriešili, tak neča-
kajme, že sa zmenia šibnutím 
čarovného prútika. Hovorili 
sme o potrebe vytvorenia cen-
tier pomoci lazníckemu osídle-
niu, o nadbytočnej byrokracii, 
ktorá zaťažuje najmä malé 
samosprávy. Obyvateľov týchto 
oblastí trápia aj každodenné 
problémy, ako je napríklad pre-
vádzkovanie miestnej verejnej 
dopravy a s tým súvisiaci nedo-
statok spojov počas dňa,“ kon-
kretizoval predseda AHSS, zá-
roveň primátor mesta Vysoké 
Tatry Ján Mokoš.  (ija)

Počas svojho európskeho 
turné sa už po tretíkrát 
predstavila na Slovensku 
sólistka štátneho divadla, 
operná speváčka Olga Gru-
dinina s formáciou Russkaja 
trojka - Grigorijom Polo-
vinkom (bajan) a Jevgeni-
jom Machinom (gitara). V 
Kostole sv. Egídia v Poprade 
zaspievala najkrajšie ruské 
piesne, ktoré sú známe aj 
slovenským poslucháčom.

Po rokoch speváckej ka-
riéry sa česká lady soulu Ma-
rie Rottrová na čas odmlča-
la, pretože, ako povedala, 
bola unavená, mala toho 
veľa, keďže spievala s troma 
kapelami.

Nespievať vydržala dva 
roky. Postupom času jej to 
začalo chýbať. „Písali mi fa-
núšikovia a prehovárali ma, 
rovnako aj kapely, aby som to 
nezabalila. To ma podporilo a 
povedala som si, že keď mi to 
bude prinášať radosť a bude 
to príjemné, tak prečo nie,“ 
uviedla M. Rottrová. V súčas-
nosti koncertuje málo, miesta 
koncertov si vyberá a takto 
jej to aj vyhovuje. Preto na jej 

sobotňajší koncert zavítali do 
Vysokých Tatier fanúšikovia 
z celého Česko - Slovenska. Po 
koncerte speváčka povedala, 
že vždy tadiaľto prechádzala, 
keď spievala v Poprade, Koši-
ciach či Prešove, ale do Tatier 
sa nedostala takmer dvadsať 
rokov. Tešila sa tu. Počasie 
jej, žiaľ, nevyš-
lo, ale aj tak sú 
podľa nej Vyso-
ké Tatry krásne. 
Jej priaznivci si 
na koncerte vy-
počuli najzná-
mejšie hity ako 
Lásko voníš deš-
těm, Měli jsme 
se potkat dřív, 

Markéta a  mnoho ďalších. 
V nedeľu veľa z nich navštívi-
lo aj Poprad. Na popradskom 
námestí sme stretli manželský 
pár, ktorí na koncert prišiel až 
z  Prahy. Povedali, že Vysoké 
Tatry a Poprad sú ich „srdcov-
kou“, že za ostatné roky sa to tu 
veľmi rozvíja.  (ppš)

Čo trápi horské sídla

Minulý týždeň prebiehala kosba verejnej zelene na sídlisku 
Západ. Postupne kosenie pokračuje v ďalších častiach mesta.
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Vo štvrtok 12. mája 2016
v Gánovciach s

V pondelok 16. mája 2016
vo Veľkej s

V sobotu 14. mája 2016
vo Svite s

V utorok 17. mája 2016
vo Veľkej s

V utorok 17. mája 2016
v Spišskej Teplici s

Petrom Lazarákom,
64-ročným

Andrejom Závackým,
64-ročným

Patrikom Neuvirthom,
34-ročným

ThMgr. Vincentom Blažkom,
85-ročným

Máriou Skokanovou,
91-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Krásny je život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé!
F. M. DOSTOJEVSKIJ

poVeDali SláVni

Dnes 18. mája má meniny Viola, vo štvrtok 19. mája Gertrúda, 
v piatok 20. mája Bernard, v sobotu 21. mája Zina, v nedeľu 22. mája 
Júlia, Juliana, v pondelok 23. mája Želmíra a v utorok 24. mája Ela.

V  Dennom centre Limba v  Poprade v  2. štvrťroku 2016 oslavu-
jú životné jubileum títo členovia: 70 rokov - Eva Neumeistrová a 
Eva Martonová, ostatní jubilanti: Ida Bujňáková, Kamila Hájková, 
Katarína Janová, Ján Jurčík, Janka Krajčová, Žofia Maňáková, Anna 
Michalíková, Ján Roth, Mária Šoltésová, Erika Švecová, Ján Teplický, 
Mária Braná, Soňa Zemancová, Katarína Žilková, Viera Žoldáková, 
Margita Zacherová, Mária Šingliarová.

BlaHoŽeláme K meninám

BlaHoŽeláme JuBilantom

V stredu 18. mája 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 19. mája 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 20. mája 2016
o 11.30 hod. vo Veľkej s

V piatok 20. mája 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

V pondelok 23. mája 2016
o 12. hod. vo Veľkej s

Máriou Janečkovou,
87-ročnou

Darinou Klempárovou,
62-ročnou

Ruženou Kosovou,
84-ročnou

Jozefom Blaškom,
72-ročným

Alfrédom Vdovjákom,
57-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Užívajte si 
r a d o s t n ý 

týždeň. Dokonca sa vám môže 
splniť želanie, ktoré si prajete už 
veľmi dlhú dobu.

Z a s t i h n e 
vás nejaká 

nepredvídaná udalosť. Niečo vo 
vašom živote sa zmení, ale berte 
to tak, že zmena je život.

Patríte me-
dzi tých, 

ktorí síce odpustia, ale nezabud-
nú. Budete mať príležitosť vrátiť 
nejakú urážku z minulosti.

Naučíte sa 
niečo nové, 

čo vás privedie na nové myšlien-
ky aj zámery, ktoré by ste mohli v 
budúcnosti realizovať.

Neplánova-
né výdavky 

vás prinútia uvažovať nad zvýše-
ním svojich príjmov. Naskytne sa 
vám k tomu príležitosť.

Presadíte si 
svoj názor a 

okolie čoskoro zistí, že sa to vy-
platilo. Viacerí ľudia z toho budú 
mať prospech.

Veľmi prí-
jemný týž-

deň, kedy zistíte, že nadriadení 
sú vám priaznivo naklonení. Mô-
žete požiadať o zvýšenie platu.

V rodine 
bude vlád-

nuť pokoj a pohoda. Pre vás sa 
objavia aj nové pracovné mož-
nosti a z toho plynúce peniaze.

Máte veľ-
kú šancu 

vyhrať v nejakej lotérii. Skúste si 
kúpiť žreb. Tento týždeň je vhod-
ný aj na rôzne nákupy a investície.

P r i a z n i v ý 
týždeň naj-

mä pre narodených koncom au-
gusta. Budete úspešní hlavne pri 
vybavovaní na úradoch.

Pocítite pra-
covný nápor, 

ktorý sa môže podpísať na vašom 
zdraví. Nerobte si zbytočné sta-
rosti z vecí, ktoré sa vyriešia samy.

Máte dobrý 
nos na ľudí, 

čo sa vám potvrdí aj v najbližších 
dňoch. Odhalíte záškodníka vo 
vašej blízkosti.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY

Dnes 18. mája - Dr. Max - námestie, vo štvrtok 
19. mája - Aduscentrum, v piatok 20. mája - 
Aduscentrum, v sobotu 21. mája - Zlatý had, 
v  nedeľu 22. mája - Medovka, v  pondelok 
23. mája -  Tília a v utorok 24. mája - Adus.
Dr. Max - námestie: Nám. sv. Egídia, 
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49,  Zlatý 

had: Novomeského 19, č. t. 773 10 26, Medov-
ka: Tatranské nám., Tília: Banícka ul., 
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 
od 8. do 22. hod.

poHotoVoSť V leKárňacH

Program kina cinemaX poprad
Od 19. mája do 25. mája

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

Sobota 21. máj o 10. hod./
Námestie sv. Egídia, kino Tat-
ran, OC Forum
FEEL FAJN POPRAD 2016
Podujatie so spojením prin-
cípov športu, stravovania a 
vzdelávania s cieľom podpory 
zdravého životného štýlu pre 
všetkých - športové, vzdeláva-
cie aktivity, bežecké podujatia 
a ďalšie.
(Viac na 10. str.)

Nedeľa 22. máj o 10. hod. / 
DK Poprad - divadelná sála
BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
Divadlo Babscénium Martin po-
zýva na rozprávky Jozefa Cígera 
- Hronského.   Vstupné: 1,50 €

Sobota 28. máj o 10. hod. / 
Námestie sv. Egídia
MESTO POPRAD DEŤOM
Vstup voľný
V prípade nepriaznivého po-

časia sa podujatie uskutoční v 
Aréne Poprad na Uherovej ul. 

Nedeľa 29. máj o 15. hod. / 
školský dvor ZŠ Ul. mládeže 
Poprad-tatry
JA A MôJ PSÍK
Príď a zapoj sa so svojím štvor-
nohým kamarátom do pohy-
bovej aktivity v rámci agility 
prekážok, v ktorej si môžeš za-
súťažiť a získať sladkú odmenu.

19. mája o 19. hod.
PRÍBEH LESA 
FR, dokument, 101 min., český 
dabing, MP
Príbeh lesa od doby ľadovej až po 
súčasnosť zachytáva vzrušujúci 
kolobeh života v ňom. Vstupné: 
4 €, 2 € s preukazom FK

20. mája a 22. mája o 19. hod.
CAPTAIN AMERICA:
OBČIANSKA VOJNA 
USA, akčný / dobrodružný, 150 
min., titulky, MP12
Veľkolepý návrat Avengers od 
spoločnosti Marvel. Vstupné: 4 €

21. mája od 10. do 14. hod.
FEEL FAJN
POPRAD 2016- FUN KIDS 
MAMA, TATO ŠPORTUJTE 
S NAMI - zábavné dopoludnie 

pre deti a  rodičov KINO TAT-
RAN: o 10. hod. - premietanie 
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ, 
predstavenie projektu  FEEL 
FAJN 2016, o 11.30 hod. - ob-
čerstvenie, recepty Jamie Olive-
ra. Vstupné: 1 €, deti zdarma

21. mája o 19. hod.
X-MEN: APOKALYPSA 
USA, akčný / dobrodružný / 
fantasy, 130 min., titulky, MP12
Na začiatku ľudskej civilizácie 
bol uctievaný ako boh. Apoka-
lypsa, z marvelovského sveta X-
-Menov, získal v ére prastarých 
civilizácií silu mutantov. Stal sa 
tak nesmrteľným a neporaziteľ-
ným.   Vstupné: 4 €

22. mája o 16. hod.
ANGRY BIRDS
VO FILME, 3D 
USA, animovaný, 97 min., slo-

venský dabing, MP 
Film nás zavedie 
na ostrov obývaný 
šťastnými, naivnými a bezsta-
rostnými nelietavými vtákmi.  
Vstupné: 4 €

23. mája o 19. hod.
DIVOKÉ HISTORKY 
AR/ES, čierna komédia, 122 
min., titulky, MP12, FK
Šesť divokých historiek, kto-
ré spája téma pomsty a drob-
ných  i  väčších nespravodlivostí. 
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil

Audiovizuálny fond

Viac na www.kinotatran.sk

Kultúrny program mesta Poprad

Kina tatran

Angry Birds vo filme 3D - 
o  15.20 hod., Angry Birds vo 
filme 2D - o  13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend), o  17.40 
hod., X-Men: Apokalypsa 3D 
- o  17.30 hod., X-Men: Apo-
kalypsa 2D - o  20.20 hod., 
Detské kino - Zootropolis 
2D - o  13. hod. (hrá sa len 
cez víkend), Kniha džungle 
2D - o 15.20 hod., Susedia na 
odstrel 2 - o 20. hod., Artmax 

filmy - Trabantom do posled-
ného dychu - o 13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Ako básni-
ci čakajú na zázrak - o  15.30 
hod., Captain America: Ob-
čianska vojna 2D - o  20.10 
hod. (nehrá sa 24.5.), Ako sa 
zbaviť nevesty - o  18. hod., 
Artmax koncert - Iggy Pop: 
Live in Basel 2015 - o  20.30 
hod. (hrá sa len 24.5.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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inZercia

preDaJ

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa, splnené kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre základ-
né školy,
- II. atestácia,
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii,
- bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- práca s PC,
- osobnostné a morálne predpoklady pre vý-
kon riadiacej funkcie,
- znalosť právnych noriem v predmetných ob-
lastiach výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené doklady o  najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis s  uvede-
ním vlastného telefonického kontaktu,

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 neskor-
ších 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/vedúcej odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade.

- motivačný list,
- výpis z  registra trestov (nie starší ako 3 me-
siace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
súhlas uchádzača so spracovaním osobných 
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 20. mája 2016 do 14. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke s označením „neo-
tvárať - výberové konanie - odbor školstva mlá-
deže a športu“ na adresu:
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí   splnia   požadované   predpokla-
dy,   budú   pozvaní   na   výberové  konanie najmenej  
sedem  dní   pred   jeho  začatím  s  uvedením  dátu-
mu, miesta a hodiny výberového konania.  PP-55

V kraji zveľadia množstvo telocviční

rôZne

MESTO  POPRAD

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

pozemku parc. č. KN-E 1377 o výmere 191 m2, druh pozemku
orná pôda v katastrálnom území Spišská Sobota zapísaného

v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo 
výške 12 415,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. mája 2016 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: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
Zverejnené: 3. 5. 2016 - 27. 5. 2016   PP-56

MESTO  POPRAD

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

pozemku parc. č. KN-C 275/2 o výmere 22 m2, druh pozemku
záhrady v katastrálnom území Poprad zapísaného

v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 100,- €/m², t. j. vo 
výške 2 200,- € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. mája 2016 do 12. 
hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.

Zverejnené: 3. 5. 2016 - 27. 5. 2016   PP-57 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmo-
dernizuje v tomto roku telocvične stredných 
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za 
1,25 mil. eur.

Viac ako 860  000 eur predstavujú investície 
z  vlastných prostriedkov PSK. Najviac z  tejto 
sumy, 522  000 eur, smeruje na výstavbu novej 
telocvične pri Obchodnej akadémii v  Starej 
Ľubovni. Z  týchto financií sa tiež realizuje re-
konštrukcia telocvične pri SOŠ na Garbiarskej 
v Kežmarku (201 000 €), rekonštrukcia a zatep-
lenie strechy športovej haly Hotelovej akadémie 
v Prešove (88 000 €), rekonštrukcie telocviční pri 
Strednej priemyselnej škole v Poprade (23 000 €), 
Obchodnej akadémii v Prešove (23 000 €) a SPŠ 
elektrotechnickej v Prešove (7 000 €). 

Okrem toho kraj zveľadí 27 telocviční na 
stredných školách s finančnou pomocou štátu 
vo finančnom objeme 381 340 eur. Dotácia od 
štátu predstavuje 303 400 eur, spoluúčasť vo 

výške 77 940 eur hradí v celom rozsahu Pre-
šovský samosprávny kraj. 

Ide o prostriedky získané v rámci výzvy mi-
nisterstva školstva o poskytnutie prostriedkov 
na rozvoj telovýchovy a na dostavbu, rekon-
štrukciu alebo výstavbu novej telocvične alebo 
ich vybavenie. Krajská samospráva vo februári 
podala žiadosť pre 41 stredných škôl. Komisia 
vybrala celkom 27 škôl, pričom 26 škôl získa-
lo dotáciu na vybavenie telocviční a sedem na 
dostavbu či rekonštrukciu. Šesť škôl uspelo v 
obidvoch oblastiach. 

Bežné výdavky sú určené na vybavenie te-
locvične v  súlade s  povinným vybavením 
telocvične získalo 26 škôl v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK v celkovej výške 79 400 eur, 
pričom spolufinancovanie PSK dosahuje 
7 940 eur.  V Poprade sa skvalitní telesná vý-
chova na Obchodnej akadémii a Strednej prie-
myselnej škole.    (ftz)

• Drobné vodné toky v  Tat-
ranskom národnom parku 
a Pieninskom národnom par-
ku sú zarybnené. Opätovne 
po roku pracovníci Stredis-
ka genofondu rýb Východ-
ná Štátnych lesov TANAPu 
vypustili do tatranských vôd 
viac ako 60-tisíc kusov násad 
pstruha potočného. Robia 
tak každoročne predovšet-
kým kvôli udržaniu popu-
lácie pôvodného druhu po-
točných rýb vyskytujúcich sa 
v  tejto oblasti a  kvôli z  roka 
na rok narastajúcemu počtu 
vydier, bocianov a  volaviek 

v  území oboch národných 
parkov, pre ktoré sú ryby sú-
časťou ich potravy. • Od 13. mája prebieha re-
konštrukcia dreveného mosta 
spájajúceho dva brehy toku 
Javorinka, ktorým sa dá dostať 
k horárni pod Muráňom v 
Javorovej doline. Modro zna-
čený turistický chodník však 
prerušený nebude, v blízkosti 
mosta vybudoval dodávateľ 
prác provizórnu lavicu. Turisti 
si tak môžu vychutnať pohľady 
na Muráň i Vysoké Tatry z ná-
učnej geologickej plochy, ktorá 
zostane sprístupnená.  (lbu)

Správy z Tatier Hľadá domov
SHELBY je približne 7 me-

sačné šteniatko bonsai vlčiaka. 
Jej zaujímavý výzor a skvelá 
povaha si získa srdce každého 
človeka. Je veľmi vnímavá, ro-
zumná, hravá a prítulná. Spo-
ločnosť iných psíkov si doslova 
užíva. Má veľmi rada deti. V 
ich spoločnosti ihneď zabudne 
na strach a bolesť, ktorú pre-
žila. Je vhodná do bytu, ale aj 
do rodinného 
domu s prístu-
pom dovnútra.

Kontakt: 0910 
890 208 alebo 
0910 890 228.

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P• Predám zánovný šijací 
stroj, ktorý i  vyšíva a  pláta 
a tmavý rozťahovací stôl. Inf.: 
č. t. 0908 070 967.  14/16-P• Predám Renault Cango 
1.5 dci, plechová nadstav-
ba, r. v. 2003, naj. 160  000 
km, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  23/16-P

• MASÁŽE - salón LUCIA 
M, Nám. sv. Egídia (bu-
dova - bývalý Glóbus), 90 
minút pre pohodu a  zdra-
vie certifikovaným masé-

rom. Inf.: č. t. 0907 641 638, 
0944 087 950.  34/16-R • Komunikatívna 54-ročná 
s  príjemným vystupovaním 
hľadá zamestnanie v Poprade. 
Ovládam podvojné účtovníc-
tvo, mzdy, prácu s  počítačom, 
internetom, administratívu. Inf. 
č. t.: 0911 849  600, e-mail:an-
pa911@gmail.com.  43/16-R• Učiteľ - muzikant Ján 
Plaček z Popradu stále aktív-
ne hráva na husliach, spieva 
a zabáva vo dvojici s harmo-
nikárom na svadbách, naro-
deninách a  firemných akci-
ách. Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  46/16-R• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade s  balkónom 
na 7. poschodí. Inf.: č. t. 
0908 414 419.  50/16-R• Kto podaruje váľan-
du a  rozťahovaciu se-
daciu súpravu. Inf.: č. t. 
0944 099 423.  51/16-R

Redakciu novín  POPRAD  nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Škola, v ktorej sa stále niečo deje... Peter Hámor zdolal Manaslu
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PP-1

V utorok 10. mája o 13. hod. miest-
neho času si popradský horolezec 
Peter Hámor pripísal na svoje kon-
to svoj štrnásty úspešný výstup na 
osemtisícovku. 

Spolu s rumunským horolezcom Ho-
riom Colibasanuom  
zdolali vrchol Ma-
naslu - 8 163 m vyso-
kej himalájskej hory. 
Tretí spolulezec Mi-
chal Gabriž nemohol 
výstup dokončiť pre 
omrzliny nosa. Ako 
nám povedala manželka Petra Hámora 
Mária, v pondelok tohto týždňa sa už 
obaja úspešní horolezci nachádzali v 
dedine Samdo: „Tu budú čakať na priaz-
nivú predpoveď počasia. Majú ďalší cieľ - 
prechod hrebeňom Manaslu North. Je to 
úplne nová cesta, ktorú ešte nikto „nepre-
liezol“. Momentálne nie je počasie príliš 

ideálne, na celý výstup týmto hrebeňom 
na vrchol Manaslu potrebujú približne 
10 dní. Koncom mája už nastupuje ob-
dobie monzúnov s nepriaznivými kli-
matickými podmienkami. 

P. Hámor sa pokúsil o výstup na Ma-
naslu už vlani, ale pri 
páde si zlomil rebrá 
a expedíciu nemohol 
dokončiť. Tohto roku 
výstup na túto osem-
tisícovku korunoval 
úspechom. Zo všet-
kých osemtisícoviek 

sveta mu chýba už len Dhaulágiri s 
výškou 8 176 metrov. Tú plánoval 
zdolať už pred siedmimi rokmi, ale 
počas pokusu o výstup zahynul jeho 
poľský spolulezec Piotr Morawski a 
P. Hámor expedíciu ukončil. Z tohto-
ročnej himalájskej výpravy sa plánuje 
vrátiť začiatkom júna.  (pmm)

Senires Poprad - zariadenie pre seniorov ďakuje vedeniu Súkromnej zá-
kladnej umeleckej školy Fantázia vo Svite na čele s pani riaditeľkou Piekel-
nickou, jej dcérou a kolektívom, za spoluprácu pri realizácii koncertu pre 
naše klientky pri príležitosti Dňa matiek. Ďakujeme za nádhernú prezen-
táciu učebných metód so žiakmi tejto školy, za umenie a radosť, ktorých 
sú šíriteľmi, ako aj za bezprostrednosť a empatický prístup k okoliu a lásku 
k ľuďom ako základ príkladu pre svojich žiakov.    Mária Zbojanová

Touto akčnou školou je bezpo-
chyby Základná škola na Komen-
ského ulici v  Poprade. Posledný 
aprílový týždeň patril celý regiónu 
Spiš. Triedy si rozdelili jednotlivé 
témy viažuce sa k  regiónu a  celý 
týždeň s nimi pracovali.

V  piatok potom svoje vedomosti 
sprostredkovali svojim 
spolužiakom z  iných 
tried. 1.A  sa venovala krojom, 1.B 
- tradičným jedlám, 2.A - ľudovým 
zvykom a  tradíciám, 2.B - starožit-
ným predmetom, 2.C - remeslám. 
Milým prekvapením pre všetkých 

žiakov bola ukážka výroby glycerí-
nového mydla. V 1.A triede sa žiaci 
naučili pomenovať jednotlivé súčasti 
ľudového kroja v  spišskom nárečí, 
mohli si prezrieť vystavené originálne 
odevy a predmety z domácností a na-
koniec sa naučili jednoduchý tanček. 
1.B pohostila návštevníkov varenými 
bryndzovými pirohami a  rôznymi 

druhmi chutných nátierok. Druháci 
z  2.A sa pochválili krásnymi krojmi 
a  ukážkami z  vynášania Moreny a 
tradičnej veľkonočnej šibačky. V 2.B 
si žiaci pripravili prastarý slovanský 
zvyk - vítanie chlebíkom a soľou. Po-
hľad na výstavu s prekrásnymi staro-
dávnymi výšivkami, rôznymi čudes-

nými predmetmi bol 
naozaj nezabudnuteľ-

ný. Najväčšiu pozornosť pútala vzác-
na 300 ročná rodinná biblia. Prezen-
tácia v 2.C všetkých preniesla v čase 
do minulosti, kedy sa v  spišských 
mestečkách konali trhy. V  umne 

zhotovených stánkoch „trhovníci“ 
ponúkali svoj tovar. Našli sa tu rôzne 
remeslá- šperkártvo, garbiarstvo, ko-
šikárstvo, tkáčstvo, drotárstvo, reme-
nárstvo, rezbárstvo. Starodávnu zjed-
nodušenú výrobu látok si návštevníci 
mohli vyskúšať a pomocou pečiatok 
a modrého atramentu si vlastnoručne 
vyrobili vzor na bielu látku.  (bek)

Napísali ste nám

Materská školy Poprad-Veľká tradične už niekoľko rokov oslavuje Deň Zeme. 
Tento rok sa  22. apríl niesol v atmosfére piesne vymyslenej deťmi s pani učiteľka-
mi: „Dnes má sviatok naša Zem, čo jej k sviatku poprajem? Modré nebo, zdravý 
vzduch, čisté rieky, v lesoch kľud.“ Nielen táto pieseň, ale aj aktivity zamerané na 
ochranu a pomoc životnému prostrediu, určite motivovali deti k ďalšej starostli-
vosto o areál škôlky, mesta, ale tiež celej zemegule.     FOTO - archív MŠ Veľká

Poďakovanie
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Na premiére sa diváci dobre zabavili

Krátko zo športu

POPRADSKÝ POZDRAV OLYMPIJSKÉMU RIU 2016
Utorok a streda 17.-18.5.2016
Telocvičňa ZŠ Dostojevského Poprad - Školské maj-
strovstvá SR v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ

Streda 18.5.2016
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 8.30 hod. - 
Okresné kolo v atletike stredných škôl

Štvrtok 19.5.2016
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 8.30 hod. - 
Okresné kolo v atletike žiakov ZŠ

Piatok 20.5.2016
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 8.30 hod. - 
Okresné kolo v atletike žiačok ZŠ

Sobota 21.5.2016
FEEL FAJN POPRAD 2016, FORUM FUN RUN, 
súčasť celosvetového Food Revolution Day
Akcie:
10. hod. - filmové predstavenie pre deti / kino
12. hod. - Rodinný päťboj - športovo-zábavné 
súťaže rodinných dvojíc z dvoch generácií. Pre-
zentácia od 11.30 hod.
14. hod. - Golem Fitness 
14.30 hod. - Fun Kids - detská zábavná olym-
piáda pred OC FORUM
18. hod. - FORUM Olympijská míľa; beh 
21. hod. - FORUM Fun Run večerný beh

Pondelok 23.5.2016
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 8.30 hod. - Fut-
balový turnaj starších žiačok ZŠ

Utorok 24.5.2016
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 8.15 hod. - Špor-
tová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad: 
Turnaj v mixvolejbale zmiešaných družstiev 
starších žiakov a žiačok

Tenisové kurty ZŠ Poprad - Veľká 8.30 hod. - 
Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad: 
Súťaž v tenise zmiešaných družstiev mladších žia-
kov a žiačok

Streda 25.5.2016 
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 9.30 hod. - Špor-
tová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad: 
Olympiáda detí materských škôl - detský trojboj

Telocvičňa ZŠ Komenského Poprad 9. hod. - 
Finále Žiackej ligy mesta Poprad v minibasket-
bale najmladších žiakov a žiačok

Športová hala Aréna Poprad 17.30 hod. - Exhi-
bičný basketbalový zápas BAMP vs. Médiá 2016

Štvrtok 26.5.2016  
Športový areál ZŠ Jarná Poprad 8.30 hod. - Špor-
tová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad:
Súťaž v atletike mladších žiakov a žiačok

Ihrisko ZŠ Dostojevského Poprad 8.30 hod. - 
Športová olympiáda detí a mládeže mesta Po-
prad: Turnaj I. skupiny v malom futbale starších 
žiakov

Piatok 27.5.2016 
Športový areál ZŠ Dostojevského Poprad 8.30 
hod. - Športová olympiáda detí a mládeže mes-
ta Poprad:
Kinderiáda - súťaž v atletike najmladších žia-
kov a žiačok

Ihrisko ZŠ Spišská Sobota 8.30 hod. - Turnaj II. 
skupiny v malom futbale starších žiakov

Ihrisko ZŠ Tajovského Poprad 8.30 hod. - Tur-
naj III. skupiny v malom futbale starších žiakov

Piatok 27.5.2016 od 14.30 hod. - sobota 
28.5.2016 a nedeľa 29.5.2016 od 9. hod.
50 metrový bazén AquaCity Poprad - Cena 
Popradu v plávaní - XXI. ročník a Memoriál 
Filipa Lutza - IX. ročník

Utorok 31.5.2016
Futbalový štadión Poprad - Veľká 8.30 hod. - 
Finále futbalového turnaja starších žiakov

P O P R A D
V POHYBE

Popradské mestské divadlo 
uviedlo minulý piatok v dome 
kultúry premiéru hry bulhar-
ského autora Christa Bojčeva 
Podzemní v réžii Tibora Ku-
bičku. Občianske združenie 
Popradské mestské divadlo 
vzniklo pred dvoma rokmi a 
jeho snahou je etablovať sa v 
Poprade ako profesionálna 
divadelná ustanovizeň. Me-
dzičasom vstúpilo do pove-
domia verejnosti i divadelný-
mi pásmami o osobnostiach 
Popradu Aurelovi W. Scher-
felovi a Dávidovi Huszovi, ale 
Podzemní boli prvou hrou v 
spolupráci s profesionálnymi 
hercami, tentoraz zo Spišské-
ho divadla. 

Predseda OZ Rudolf Ku-
bus, ktorý zároveň v PMD aj 
účinkuje, by bol rád, keby sa 
časom zámer vytvoriť profe-
sionálne divadlo v Poprade, 
stal skutočnosťou: „Budeme 
šťastní, keď to vyjde, aby sa 
aj miestne divadelné talenty 
mohli vrátiť pod Tatry. Vzhľa-
dom na to, že PMD je v úpl-
ných začiatkoch a nemáme 
ešte dosť rýdzo popradských 
hercov, je nutné, aby sme hrali 
s hercami z okolitých divadiel, 
ako je Spišská Nová Ves, Mar-
tin či Žilina.“ Na piatkovú 
premiéru siahli po hercoch zo 
Spišského divadla a oplatilo 
sa. V hre Podzemní s komor-

ným obsadením zabavili divá-
kov svojimi výkonmi. Režisér 
T. Kubička ich pochválil, že 
sú veľmi dobrí a disponova-
ní na takúto tému. Povedal: 
„Bolo pre mňa výzvou uviesť 
ako prvý titul PMD práve 
Christa Bojčeva. Ide o situač-
nú komédiu na tému peňazí, 
ktorá má aj dnes čo povedať 
divákom. S Popradským mest-
ským divadlom sa mi spolu-
pracovalo výborne, aj keď sme 
mali prevádzkové problémy so 
skúškami.“ Herečka Spišského 
divadla Katarína Turčanová je 
Popradčanka, začínala vo Va-
gonáriku, mala tu svoje prvé 
vystúpenie a Poprad pokladá 
sťaby za svoje materské dosky: 
„PMD držím palce. Uvidíme, 
ako sa to vyvinie, aby sa dali 
naše aktivity skĺbiť dokopy, čo 
je náročné.“

PMD bude svoj repertoár 
postupne rozširovať. R Ku-
bus má však už skúsenosti, že 
bez peňazí sa kvalitné divadlo 
robiť nedá: „Sme vďační, že 
sme od mesta Poprad dosta-
li priestory za jedno euro, ale 
máme aj ďalšie výdavky ako 
napr. na energie a iné vstupy, 
hercov, zvukárov a pod. Na-
vyše dom kultúry je taký vy-
ťažený, že sme mali obrovské 
problémy so zladením času 
skúšok s hercami a režisérom, 
ktorý je z Martina.“  (mar)

Koncom mája sa v Poprade uskutoční diskusné stretnutie Vy-
jadri sa! Účastníkmi budú študenti stredných škôl mesta Poprad, 
zástupcovia miestnej samosprávy, VÚC, tretieho sektora, škôl a 
školských zariadení a ostatných organizácií, ktorí majú kompe-
tencie v tvorbe mládežníckej politiky. Predmetom diskusie budú 
témy z dokumentu Stratégia SR pre mládež na roky 2012-2020. 
Špecifickou témou bude slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. 
Cieľom diskusie je na základe analýzy prostredia, v ktorom mladí 
ľudia žijú, spoločný návrh opatrení a vzájomná spolupráca medzi 
mladými ľuďmi a dôležitými dospelými. Záujemcovia o účasť sa 
môžu prihlásiť najneskôr do 23. mája elektronicky na maili zuza-
na@zipcem.sk alebo telefonicky na 0902 555 403. 

Táto aktivita je súčasťou projektu Zmeň seba - zmeníš svet a 
je financovaná z programu Erasmus+. Diskusia sa koná so zá-
merom mapovania potrieb mladých ľudí v rámci aktivít Štruk-
túrovaného dialógu, ktorý prebieha na viacerých úrovniach - 
lokálnej, národnej aj európskej.   (ppm)

Diskusné stretnutie Vyjadri sa!
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BAMP vs. médiá

• FUTBALISTKÁM FK 
Poprad sa v  jarnej časti 
druhej najvyššej súťaži mi-
moriadne darí. Ako nováčik 
dokázali dievčatá v  sobotu 
vo Veľkej zdolať lídra tabuľky 
MFK Zemplín Michalovce 
1:0 gólom Tamary Ordzo-
venskej z  89. minúty. V  ta-
buľke po piatich víťazstvách 
a jednej remíze už o bod pre-
skočili Prešov a  sídlia mo-
mentálne na štvrtom mieste. 
Práve Šarišanky budú súpe-
rom Popradčaniek v ôsmom 
kole v sobotu 21. mája o 15. 
hod. na pôde súpera.• FINÁLE Žiackej ligy 
mesta Poprad v  basketbale 
chlapcov sa konalo minulý 
týždeň v utorok v telocvični 

ZŠ Komenského v Poprade. 
Z trojice účastníkov skupiny 
sa najviac darilo žiakom ZŠ 
Jarná pred ZŠ Komenského 
B a ZŠ v Spišskej Sobote.• MINULÝ týždeň v  pon-
delok sa na ihrisku ZŠ Ko-
menského Svit konalo finále 
okresného kola v  malom 
futbale najmladších žiakov 
a  žiačok okresu Poprad. 
Spomedzi piatich tímov si 
postup na krajské kolo vybo-
jovala ZŠ Spišské Bystré.• V  NÁRODNOM tré-
ningovom centre Poprad 
sa v  utorok 24. mája od 9. 
hodiny uskutoční futbalový 
turnaj pre deti z  detských 
domovov pod názvom Ap-
pelia Cup.

• MLADÍ hasiči sa pred-
stavili v  sobotu 14. mája 
v  Gerlachove. S  troma sú-
ťažnými disciplínami sa 
medzi chlapcami najlepšie 
popasovala Šuňava I, medzi 
dievčatami bolo najlepšie 
Spišské Bystré I.• BOWLING Tour 2016 
pokračovala 15. kolom pred-
minulý týždeň. V  skupine 
A  triumfoval Pavol Kečkeš, 
v  skupine B sa najviac dari-
lo Jozefovi Hegenbartovi. Vo 
Firemnej lige skupina A  sa 
minulý týždeň v  pondelok 
víťazom 15. kola stalo druž-
stvo Evita Caffe. Vo Firemnej 
lige skupina B minulý týždeň 
v  utorok zvíťazilo družstvo 
Energochem.  (ppv)

Krátko zo športu

Atléti z  klubu Steeple 
Poprad sa predminulý 
víkend zúčastnili Behu 
oslobodenia obce Olcna-
va. V  kopcovitom teréne 
sa popasovalo s  nástra-
hami 8km trate iba ka-
tegórie mužov a  žien. 
V  oboch prípadoch pu-
tovalo zlato do Popra-
du. V  traťovom rekorde 
zvíťazil Jozef Dubašák 
medzi mužmi a  jeho 
zverenkyňa Zuzana Gej-
došová medzi ženami. 
Putovný pohár po tretej 
výhre ostáva v  rukách J. 
Dubašáka. FOTO – z ar-
chívu AK Steeple Poprad

Futbalisti remizovali s Haniskou
Futbalisti FK Poprad 

hostili v  sobotu 14. 
mája Hanisku v  rámci 
7. kola skupiny o  zá-
chranu v DOXXbet lige 
Východ. Po nevýraz-
nom výkone domácich 
sa zápas skončil remí-
zou 1:1.

O  vyrovnanie sa po-
staral jeden z  dvoch 
debutantov v  kádri Po-
pradu Lukáš Bednarčík tri 
minúty pred koncom, pričom 
do hry zasiahol ako striedajúci 
hráč až v  60. minúte. „Dostal 
som šancu a išiel som do toho 
naplno. Som rád, že sa mi pri 
tom podarilo streliť aj gól,“ po-
vedal po zápase šťastný strelec. 
Trénerovi FK Poprad Pav-
lovi Mlynárovi sa bod málil. 
„Z našej strany veľmi slabý vý-
kon. Naivne sme kombinovali 

do zhustenej obrany súpera. 
Dostali sme zbytočný gól, ktorý 
sme súperovi vyrobili sami. Ur-
čite je to pre nás strata bodov,“ 
komentoval výkon svojich.

Výsledok 7. kola sk. o zotr-
vanie v II. lige Východ: v so-
botu 14. mája FK Poprad - FK 
Haniska 1:1 (0:1), gól Popra-
du: 87. Lukáš Bednarčík.

Program 8. kola sk. o  zo-
trvanie v  II. lige Východ: 

v  sobotu 21. mája o  17. hod. 
FK Spišská Nová Ves - FK 
Poprad.   (ppv)

   Z V R P S B

1. Poprad 25 12 6 7 43:30 42

2. Haniska 26 8 5 13 23:44 29

3. Teplička n. V. 25 6 5 14 21:43 23

4. Sp. N. Ves 26 6 4 16 31:47 22

5. R. Sobota 26 4 4 18 22:52 13

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ

Popradská Aréna sa v sobotu stala dejiskom Majstrov-
stiev SR detí a žiakov v karate pod organizátorskou hlavič-
kou Karate klubu Shihan Poprad.

V súťažiach jednotlivcov získal KK Shihan Poprad spolu 
sedem medailí (3-1-3) a umiestnil sa v tejto štatistike na štvr-
tom mieste spomedzi 41 klubov. Central karate klub Poprad 
skončil s bilanciou 5 medailí (1-0-4) na dvadsiatom mieste.

V súťažiach kumite družstiev sa podarilo klubu Shihan 
Poprad vybojovať jednu zlatú medailu.  (ppv)

Majstrovstvá SR v karate

Rodinný päťboj

HK Poprad
Oficiálne stanovisko HK 

Poprad k príprave na novú 
sezónu vydalo vedenie klu-
bu na svojom facebooko-
vom profile:

„V súčasnosti prebieha-
jú intenzívne rokovania o 
zložení realizačného tímu a 
hráčskeho kádra HK Poprad 

pre sezónu 2016/17. Pokiaľ 
veci nie sú uzavreté a zmlu-
vy podpísané, je predčasné 
sa k celej veci vyjadrovať. O 
pokroku v tejto veci bude-
me informovať v oficiálnom 
stanovisku prostredníctvom 
facebookovej stránky HK 
Poprad.“   (ppp)

Po roku Basketbalová akadémia mládeže Poprad, mesto 
Poprad a redakcia novín Poprad opäť prinášajú basketba-
lovú exhibíciu BAMP vs. médiá, v ktorej vyzvú popradskí 
novinári na súboj popradské basketbalistky.

Podujatie je naplánované na stredu 25. mája od 17.30 hod. v Aré-
ne Poprad. V programe nebude chýbať modelovaný zápas bas-
ketbalových prípraviek BAM Poprad, tanečné vystúpenie Fear-
less Poprad a súťaže pre divákov o zaujímavé ceny.  (ppp)

Mesto Poprad pripravilo 
na sobotu 21. mája pred 
OC Forum športovo-zá-
bavné podujatie pod ná-
zvom Rodinný päťboj.

Súťažiť budú rodinné 
dvojice z dvoch generácií v 
dvoch samostatných kategó-
riách I. mama (babka) a dieťa 
do 12 rokov, II. otec (dedo) a 
dieťa do 12 rokov. Ro-
dinné dvojice sa môžu 
prihlásiť ešte do zajtra 
19. mája do 15. hodiny 
na  sport@msupoprad.
sk alebo pri prezentá-
cii v deň konania od 
11.30 hod pred OC 
Forum. Počet druž-
stiev je limitovaný. 

Rodinné dvojice štartujú 
zdarma. Štartové čísla budú 
žrebované v tombole a ví-
ťazná vyžrebovaná rodina 
získa zahraničný zájazd. 
Ďalšou cenou v tombole 
bude polročný kurz an-
gličtiny pre dieťa zdarma. 
Viac informácií na  www.
poprad.sk.  (jop)
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