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Aréna Poprad prechádza v týchto dňoch postupnou opravou a moder-
nizáciou. Nedávno sa ukončila prvá etapa, ktorý sa týkala najdôležitejšej 
časti haly, a to palubovky.

Nový šat dostala palubovka 
nielen náterom, ale aj vyzna-
čením ihrísk pre halové špor-
ty: basketbal, hádzaná, futsal 
a volejbal. Posledne menova-
ný šport môže okrem hlav-
ného kurtu, využívať dva po-
mocné bočné kurty. Celková 
cena opravy palubovky bola 
24 582,29 eur bez DPH, hra-

dená z  bežných výdavkov 
mesta.

Druhá etapa opráv a mo-
dernizácie Arény Poprad sa 
začala 28. októbra a potrvá 
do 18. novembra. „Týka 
sa rekonštrukcie balkóna, 
modernizácie klimatizácie 
v priestoroch reštaurácie a moderni-
zácie osvetlenia haly. V  tomto čase 
nie je možné priestory haly využívať,“ 
ozrejmil Miroslav Kalnáši zo sprá-
vy viacúčelovej haly Aréna Poprad. 

Celková cena opravy je podľa neho 
114  600,87 eur bez DPH, hradená 
z  kapitálových výdavkov Rezervné-
ho fondu mesta Poprad.   
                          (ppv)
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Popradčania o zdieľané bicykle neprídu

Popradskú Arénu opravujú a modernizujú

Mesto Poprad sa v auguste pridalo k trom slovenským 
mestám, ktoré prevádzkujú bikesharing, čiže zdieľané bi-
cykle v spolupráci so spoločnosťou Antik. Po troch mesia-
coch radnica úspešnosť tejto služby vyhodnotila a v tomto 
projekte chce pokračovať.

V Poprade bol bikesharing 
oficiálne spustený 8. augusta 
a presne po troch mesiacoch 
sa prvá sezóna zdieľaných 
bicyklov skončila. Bicykle 
však oddychovať nebudú. 
Prejdú výraznou úpravou 
a  budú slúžiť Popradčanom 
aj v novej sezóne. Zhodli sa 
na tom minulý týždeň v pia-
tok primátor mesta Poprad 
Anton Danko a  Peter Blaas 
zo spoločnosti Antik. „Táto 
služba bola veľmi pozitívne 
prijatá a  preto v  nej chceme 
pokračovať. Dohodli sme sa, 
že v  budúcom roku zvýšime 
počet bicyklov. Bude však 
potrebné urobiť na nich zo-
pár základných úprav, ako 
je nastavenie výšky sedadla 
či zmena prevodov. Peter 
Blaas prišiel aj s ďalšími ná-
vrhmi. Zvažujeme prevádz-
ku elektrobicyklov, motoriek 
alebo kolobežiek na elek-

trický pohon. V  budúcom 
roku by sme chceli spustiť 
bikesharing 1. mája a  sezó-
na by trvala opäť do konca 
októbra,“ uviedol primátor 
mesta Poprad Anton Danko. 
„V  slovenských mestách naj-
azdili „bikesharingisti“ spolu 
277 tisíc kilometrov a  v  sa-
motnom Poprade absolvovali 
viac ako 6 a pol tisíc jázd po-
čas troch mesiacov. Priemer-
ný počet jázd za deň bol 70 
a  v  deň najvyššej úspešnosti 
to bolo okolo 160. Doposiaľ 

sme prevádzkovali v Poprade 
65 bicyklov a v novej sezóne 
navýšime ich počet mini-
málne o dvadsať. Ak to bude 
málo, tak počas leta prejde-
me aj na sto kusov,“ povedal 
Peter Blaas so spoločnosti 
Antik a  dodal: „Zo štatistík 
vieme, že veľký počet jázd bol 
medzi mestom a  mestskou 
časťou Veľká, taktiež smerom 
na sídlisko Juh a do Spišskej 
Soboty či AquaCity. Priemer-
ná dĺžka jazdy bola pod de-
väť minút. Bicykle najazdili 
v Poprade za krátky čas spolu 
6 800 kilometrov. Celkovo ľu-
dia odjazdili 854 hodín. Na-
priek tomu, že mesto je čias-
točne kopcovité, boli ochotní 
šliapať do sídlisk a aj do iných 
vyvýšených častí. Možno po-
vedať, že Popradčania majú 
lepšiu kondičku, ako v  iných 
mestách.“

Užívatelia zdieľaných bi-
cyklov sa správali vcelku 
zodpovedne, ale menším 
nedostatkom sa nevyhol ani 
Poprad. „Bohužiaľ, v  našom 
systéme sme zistili aj päť 
zmiznutých bicyklov spolu zo 

všetkých 700 kusov v štyroch 
mestách na Slovensku. Jeden 
sa stratil aj v Poprade. Neza-
znamenali sme tu však žia-
den zničený bicykel, v  ostat-
ných mestách ich bolo sedem. 
Mali sme aj kuriózny prípad, 
kedy sme jeden bicykel na-
šli až v  Spišskej Novej Vsi. 
Dotyčný pán na ňom však 
nebicykloval, ale cestoval 
s  ním vlakom. Po požiadaní 
ho vrátil späť do Popradu,“ 
skonštatoval P. Blaas.

Spoločnosť Antik bude 
v  Košiciach skúšať experi-
ment zo stovkou bicyklov 
aj počas zimy. Takáto služba 
nie je vylúčená ani v Popra-
de. „Uvidíme, ako sa bude vy-
víjať počet jázd. So skúsenos-
ťami sa podelíme v  Poprade 
a možno vyskúšame podobný 
model aj tu. V zimnom obdo-
bí však existuje riziko úrazov 
a  tomu by sme sa chceli vy-
hnúť,“ uzavrel P. Blaas. 
       (mav)
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Minulý týždeň v stredu a vo štvr-
tok sa slovenskí a českí elektrotech-
nici po roku opäť stretli v Poprade 
počas 51. konferencie elektrotech-
nikov Slovenska.

Takéto konferencie bývajú dvakrát 
do roka  – na jar v  Bratislave a  na 
jeseň v  Poprade. Organizátorom je 
Slovenský elektrotechnický zväz  – 
Komora elektrotechnikov Sloven-
ska. „Slovenský elektrotechnický zväz 
je dobrovoľné združenie elektrotech-
nikov naprieč celým spektrom profe-
sií, od pedagógov stredných či vyso-
kých škôl, cez projektantov, zástupov 
montážnych firiem, revíznych tech-
nikov, predajcov elektroinštalačného 
materiálu a  výrobcov. Okrem iných 
činností vykonávame veľa aktivít 
v rámci výchovy a vzdelávania a toto 
je jedna z  nich. Konferencií sa pra-
videlne zúčastňuje okolo 350  – 380 
elektrotechnikov. Hlavnou náplňou 

je výchova a  vzdelávanie v  elektro-
technike a  v  stavebníctve. Venujeme 
sa výsostne odborným témam ako 
sú legislatíva v uvedených oblastiach 
hospodárstva, odborné prednášky 
z  elektrotechniky a  predstavovanie 
noviniek v  elektrotechnickom prie-
mysle. Príjemným oživením sú vždy 

vystavovatelia, ktorí prichádzajú 
s  rôznymi inováciami a  novinkami 
zo svojej produkcie. Tento rok ich 
bolo v  priestoroch Mestského úradu 
v Poprade tridsať,“ uviedol prezident 
Slovenského elektrotechnického 
zväzu  – Komory elektrotechnikov 
Slovenska Vladimír Vránsky.   (mav)

Minulý týždeň v  stredu sa na 
cintoríne v  Spišskej Sobote zrútil 
strom priamo na náhrobky. Poh-
rebno-cintorínske služby Poprad 
začali po ohlásení škodovej uda-
losti okamžite konať.

Majitelia niekoľkých hrobových 
miest na cintoríne v Spišskej Sobote 
ostali v  šoku po tom, čo prišli mi-
nulý týždeň v stredu zapáliť sviečky 
na hroby svojich zosnulých príbuz-
ných. Mohutný strom sa zrútil pria-
mo na náhrobky. Stalo sa to v  po-
poludňajších hodinách krátko po 
tom, čo sa na cintoríne konal jeden 
z pohrebných obradov. Šťastie v ne-
šťastní - nikomu sa nič nestalo, ale 

niekoľko náhrob-
kov strom značne 
poškodil. „Dozve-
dela som sa to od 
sesternice. Zaskoči-
lo nás to. Treba nie-
čo urobiť, aby sa nič 
podobné neopako-
valo. Stromy sú tu 
problémom a  bola 
len otázka času, 
kedy nejaký spad-
ne. Aj chodníky sú 
pokrivené od  vy-
dutých koreňov,“ povedala Daniela 
Vojsovičová. 

Spadnutý strom minul hroby jej 
príbuzných iba 
o vlások.

Konateľ PCS 
v  Poprade Ma-
rek Budzák vy-
svetľoval mož-
né príčiny pádu 
stromu a zavie-
dol opatrenia, 
aby sa také-
muto prípadu 
v  budúcnosti 
predišlo. „Došlo 
k  samovoľnému 

pádu stromu priamo na náhrobky. 
Zrejme preto, že strom bol zjavne na-
padnutý nejakou hubovou chorobou. 
Naznačuje to špongiovitá štruktúra 
dreva v mieste zlomu. Škodovú uda-
losť budeme riešiť s  poisťovňou po 
obhliadke miesta a dôjde k jej likvi-
dácii. O ďalšom postupe budeme in-
formovať jednotlivých poškodených 
nájomcov hrobových miest. Naša 
spoločnosť však už chystá opatrenia, 
aby sa predišlo takýmto prípadom. 
Chceme zabezpečiť odbornú obhliad-
ku na zistenie zdravotného stavu 
stromov na všetkých pohrebiskách. 
Poškodené stromy bude potrebné od-
strániť.“     (mav)

Stručne
 V  piatok 15. novembra 

o  17. hod. bude v  Tatranskej ga-
lérii v Poprade sprístupnená nová 
výstava Ľuba Stacha s  názvom 
Chvála svetlu. V  rámci vernisá-
že vystúpi Milan Paľa, ktorý patrí 
medzi špičkových slovenských in-
terpretov s husľovým recitálom.

 30.VÝROČIE Nežnej revolú-
cie - 17. 11. 1989 si pripomenú aj 
v Tatranskej galérii v Poprade a to 
v  týždni od 18. do 22. novembra. 
Séria podujatí má názvom - Chce-
me slobodu! Pád komunistického 
režimu na Slovensku. Sprístup-
nená bude aj výstava fotografií 
doplnených edukatívnym textom 
k  udalostiam na Slovensku, kto-
ré viedli k  pádu komunistické-
ho režimu. Podrobný program 
k  podujatiu je uverejnený na we-
bovej stránke galérie.

 ZAJTRA 14. novembra sa 
v palacinkárni U priateľov na uli-
ci 1. mája uskutoční premieta-
nie Popradčana Rolanda Liptáka 
z cesty po Kirgizstane.

 V  utorok 19. novembra 
o 17. hod. sa v Podtatranskom mú-
zeu v Poprade uskutoční prednáš-
ka v  podaní Pavla Minarčáka na 
tému November 1989 v regióne.

 OD utorka do piatka 
19.- 22. novembra každú celú ho-
dinu od 9. do 13. hod. pre školy, 
od 14. do 17. hod. pre verejnosť 
sa v  obchodnom centre Forum 
v  Poprade uskutoční podujatie 
s  názvom Múzeum v  obchoďáku 
- Čo ukrýva múzeum…, na kto-
rom sa návštevníci dozvedia viac 
o  práci odborných pracovníkov 
v múzeu, o tom, ako sa dokumen-
tujú a uchovávajú exponáty. Vstup 
je voľný. Termín je potrebné si re-
zervovať vopred.

 DO duálneho vzdelávania, 
v rámci ktorého žiaci počas štúdia 
získavajú skúsenosti v  podniku 
u  možného budúceho zamest-
návateľa, sa popri stredných od-
borných školách začínajú zapájať 
aj obchodné akadémie. V  nasle-
dujúcom školskom roku poskytli 
popradskej obchodnej akadé-
mii zatiaľ ôsmi zamestnávatelia 
11 pracovných miest pre žiakov. 
Úprava osnov sa dotkne hlavne 
odborných predmetov.

 NA webovej stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  týchto 
dňoch prerušená distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia. Prá-
ce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy.  
   (ppš)

Obmedzenia na oddelení centrálneho príjmu

Elektrotechnici sa opäť stretli v Poprade

Spadnutý strom poškodil náhrobky 
v Spišskej Sobote

Z dôvodu realizácie stavebných a rekonštrukčných prác v rámci projektu IROP pod názvom „Zvýšenie produkti-
vity a energetickej efektívnosti Nemocnice Poprad, a. s., prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby“ dochádza k ob-
medzeniam aj na oddelení centrálneho príjmu, ktorý sa rekonštruuje a modernizuje na Urgentný príjem II. typu.

Nemocnica preto prosí verejnosť, návštevníkov, pacientov, klientov, aby prechádzali z poliklinickej do lôžkovej 
časti nemocnice a naopak cez spojovaciu chodbu na 1. poschodí, ktorá je otvorená 24 hodín denne. Zároveň naďalej 
žiada o trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení.                 (sga)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy
 DNI originality sa uskutoč-

nia v  obchodnom centre Forum 
v Poprade cez víkend 23. a 24. no-
vembra. Zruční remeselníci ukážu 
svoje schopnosti. Súčasťou budú aj 
tvorivé dielne.

 MÚZEUM TANAP-u  v  Tat-
ranskej Lomnici bude do 25. no-
vembra zatvorené. Dôvodom sú 
profylaktické práce a  každoročná 
údržba a výmena exponátov.

 SÚKROMNÝ investor, ktorý 
stál aj za projektom Chodníka ko-
runami stromov v Bachledovej do-
line, chce v  Ždiari vybudovať pre 
zamestnancov tamojších lyžiar-
skych stredísk a rekreačných zaria-
dení ubytovňu. Skladať by sa mala 
z  32 samostatných dvojizbových 
bytov a  štyroch garsóniek. Slúžiť 
by mala najmä takým zamestnan-
com, ktorí za prácou dochádzajú 
z iných regiónov.

 KONCERT Roba Grigorova 
a  Ciganských diablov sa uskutoč-
ní v sobotu 23. novembra v Grant 
Hotel Kempinski na Štrbskom Ple-
se.

 V  Červenom Kláštore sa 
v  nedeľu 10. novembra rozlúčili 
s  tohtoročnou pltníckou sezó-
nou. Splav Dunajca na pltiach je 
v  zmysle návštevného poriadku 
PIENAP-u dovolený len do 31. ok-
tóbra. Keďže tam neplatí sezónna 
uzávera, záujemcovia sa môžu aj 
v  tomto období vybrať na jednu 
z  ôsmych turistických a  cyklistic-
kých trás, navštíviť kultúrne pa-
miatky v okolí alebo kúpele.

 MINULÝ týždeň v  utorok 
5. novembra bola otvorená cesta 
v Hozelci za účasti predsedu PSK 
Milana Majerského. Ide o  rekon-
štrukciu cesty III/3073 - prieťah 
obcou v  nevyhovujúcom stave 
s dĺžkou vyše 1 km za viac ako 195 
tis. eur.

 SVETOVÝ deň diabe-
tu si každoročne pripomíname 
14. novembra. Prečo práve v  ten-
to deň?  Presne 14. novembra 
1891 sa narodil kanadský fyziológ 
Frederick Grant Banting, pova-
žovaný za hlavného z  objavite-
ľov inzulínu. V  roku 1923 dostal 
za tento objav Nobelovu cenu. 
Tento sviatok bol prvýkrát oslavo-
vaný v  roku 1991 na podnet Me-
dzinárodnej federácie diabetu, ako 
reakcia na rapídne stúpajúcu inci-
denciu cukrovky v  celosvetovom 
meradle. Dnes už predstavuje glo-
bálnu epidémiu so život ohrozujú-
cimi komplikáciami. Aj v Poprade 
bude vo viacerých lekárňach in-
formačná kampaň zameraná na 
túto chorobu.    (ppš)

Digitálne mesto bude s ľuďmi komunikovať
V  priestoroch inovačného centra (f)ITcubator bola 

minulý štvrtok prednáška „Digitálne mesto, či Lochnes 
príšera“? O  digitálnom meste prednášal Lukáš Bednár 
zo spoločnosti MVI Technology, jednej z 5-tich zaklada-
júcich firiem Slovak Smart City Clustra. 

Firma MVI Technology rozvíja 
nápady a zavádza ich do praxe. Pod 
Tatrami vytvorili mobilnú apliká-
ciu Poprad - Zakopane, v  ktorej 
je možné vyhľadať atrakcie oboch 
miest, naplánovať a  navštíviť ich. 
V  Kežmarku spustili žiacku kartu. 
Žiak sa ňou po príchode do ško-
ly prihlási, pričom je evidovaná 
jeho dochádzka a  strava zadarmo. 
Onedlho bude fungovať občianska 
mestská karta, s ktorou si Kežmar-
čania budú môcť predplatiť účasť na 
mestských kultúrnych a športových 
podujatiach. Platiť budú mestskou 
kartou.

L. Bednár (na foto) uviedol: „Vo 
všeobecnosti z  vlastníctva mestskej 
karty obyvateľa budú vyplývať rôzne 

výhody v  rôznych 
oblastiach mestské-
ho života pre tých, 
ktorí v tom-ktorom 
meste žijú. Vytvá-
ra sa tak identita 
mesta aj dôvody, 
prečo v takom mes-
te žiť a nechcieť sa odsťahovať. Všet-
ky systémy tohto typu budú cielené 
na bežné životné situácie.“

Prvý viceprimátor Popradu Štefan 
Pčola povedal: „Centrum (f)ITcuba-
tor vzniklo už za predchádzajúceho 
volebného obdobia a  ďalej sa roz-
víja. My sa snažíme o  digitalizáciu 
mestského úradu - aby jeho zložky 
pracovali efektívnejšie. Chceli by 
sme tiež vytvárať pracovné miesta 

s  pridanou hodnotou. Poprad by 
mohol byť baštou IT sektora. Vďaka 
Tatrám a  5-tim národným parkom 
v okolí by šéfovia týchto spoločností 
radi chodili do svojich pobočiek.“

Technologické inovácie môžu byť 
účelne využívané v  prospech ľudí, 
len ak sú spájané s  ich potrebami 
a  zároveň pochopiteľné, prístupné 
a  jednoducho použiteľné pre rôzne 
sociálne skupiny obyvateľstva.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Horská záchranná služba uverejnila na svojej webovej stránke zhod-
notenie letnej turistickej sezóny 2019 od polovice júna do 31. októbra. 
Oproti minulému roku HZS zaznamenala zvýšenie návštevnosti v  slo-
venských horách a s  tým súvisiaci aj nárast počtu úrazov. Oproti pred-
chádzajúcemu roku stúpol celkovo počet úrazov o viac ako 19 percent. 
Najväčší nárast úrazovosti zaznamenali záchranári HZS v  Západných 
Tatrách (80%), nasledovali Veľká Fatra (67%) a Nízke Tatry (45%). V po-
rovnaní s rokom 2009 ide o 133 % nárast úrazovosti v horách.

Najpočetnejšou skupinou náv-
števníkov hôr ostávajú za posledné 
3 roky Slováci, pričom oproti minu-
lému roku sa počet ošetrených osôb 
zvýšil z 237 na 302 Slovákov. Za nimi 
nasledujú českí turisti z  celkovým 
počtom 124 úrazov a turisti z Poľska, 
ktorých úrazovosť oproti minulému 
roku klesla. Výrazne narástol počet 
úrazov nemeckých turistov, zo sied-
mich v minulom roku až na 23 v tej-
to letnej sezóne. Početnou skupinou, 
u ktorej bolo zaznamenané zvýšenie 
počtu výjazdov sú turisti z Izraela.

Oproti predchádzajúcemu roku 

bol, žiaľ, aj vyšší počet smrteľných 
nehôd. Kým celkovo v  roku 2018 
došlo v slovenských horách ku smrti 
32 osôb, do 7. novembra 2019 je to 
už 34 obetí.

K  úrazom a  nehodám došlo naj-
častejšie na turistických značených 
chodníkoch. Vážne nehody a uviaz-
nutia HZS registruje vo voľnom 
teréne. Ide najmä o  nehorolezcov, 
ktorí sa pohybujú bez dostatočných 
skúseností, znalostí a  vybavenia 
v horolezeckom teréne. Stále sa však 
stretáva aj s  nedodržiavaním zák-
ladných pravidiel, ako je napríklad 

neskorý nástup na túru, resp. pohyb 
v horách po zotmení, plánovanie túr 
bez dostatočnej časovej rezervy, po-
hyb počas búrkovej činnosti. Turisti 
častokrát preceňujú vlastné sily. HZS 
apeluje najmä na ľudí, ktorých navy-
še trápia zdravotné problémy.

Novinkou túto jeseň v rámci hor-
ských oblastí, je zavedenie novej 
organizačnej zložky pod HZS, zria-
denej ministerkou vnútra SR, tzv. 
Bezpečnostno-operatívnej jednotky. 
Jej úlohou bude vyšetrovanie nehôd, 
a  to najmä smrteľných a  s  ťažkým 
poškodením zdravia, dodržiavanie 
pravidiel na lyžiarskych tratiach, 
kontrola lyžiarskych stredísk, ich 
prevádzkovateľov, kontroly v  teré-
ne  – preventívna a  edukatívna čin-
nosť, a tiež smerom do vnútra - napr. 
vyšetrovanie služobných úrazov. 
Jednotka bude úzko spolupracovať 
s  PZ SR a  príslušnými okresnými 
úradmi.          (hzs)

Poprad opäť privíta Lady Chef

NÁVŠTEVNOSŤ AJ POČET ÚRAZOV SA ZVÝŠILI

Projekt Lady Chef, v rámci ktorého 
v  minulom roku privítal Poprad dve 
špičkové šéfkuchárky a  v  máji tohto 
roku tretiu, si na svoje konto pripíše 
ďalšiu vzácnu šéfkuchársku osobnosť. 
V  piatok 15. novembra o  18. hod. 
príde do reštaurácie Víno & Tapas 
v  Spišskej Sobote ukázať svoje jedi-
nečné majstrovstvo popredná pred-
staviteľka indickej kuchyne vo Veľkej 
Británii, členka poroty Masterchef 
BBC, moderátorka gastronomických 
relácií rádia BBC 4, dopisovateľka, 
autorka kuchárskej knihy vyzname-

ná Radom Britského impéria MBE 
v menu štyroch rúk Lady Chef Romy 
Gill.

R. Gill prišla do Anglicka ako dvad-
saťročná a  za ďalších dvadsať rokov 
sa jej podarilo zožať mimoriadne 
gastronomické úspechy. V  Poprade 
bude pripravovať menu štyroch rúk 
spolu so Zuzanou Sisákovou, ktorá ho 
doplní o 4 sezónne chuťovky - amuse 
bouche. Na podujatie, ktoré sa koná 
pod patronátom primátora Popradu 
je potrebné dohodnúť si rezervácie na 
tel. č. 0918 969 101.           (ppm)

MEDZINÁRODNÁ 

AKORDEÓNOVÁ 

SÚTAZX ˇ ˇ

20. - 22. NOVEMBER

Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu a športu SR

Mesto Poprad

Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v Poprade

pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka

20.11. 2019 o 19:00 

otvorenie a Koncert pre akordeónové talenty

21.11. 2019 o 19:00

Bjarke Morgensen /Dánsko/

hudobný host

22.11. 2019 o 17:00

koncert vítazov

Dom kultúry Poprad

Vstup volný
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Tatranská akadémia n.o.
Súkromná stredná odborná škola

Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Hľadáte modernú, dynamickú 
a kvalitnú strednú školu?

ssosta.edupage.org
www.tatranskaakademia.sk

Študijný program
INFORMAČNÉ A DIGITÁLNE 
TECHNOLÓGIE ssostapoprad

Študijný program
PRÁVO, EKONOMIKA 
A PODNIKANIE

Študijný program
INTELIGENTNÉ 
TECHNOLÓGIE

 Táto stredná škola ponúka študijné programy, 
v ktorých študenti môžu získať okrem maturitného 
vysvedčenia aj medzinárodné CISCO a Cambridge 
certifikáty. 
 Skladba predmetov je výbornou prípravou na 
štúdium na vysokej škole, ale aj pre prax.

Srdečne vás pozývame:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
15. november 2019  08:00 - 13:00 hod.

Súkromná stredná odborná škola 
Tatranská akadémia (SSOSTA)

Študijný program implementovaný priamo do výuky predmetu anglický jazyk.

Vitráže dodávajú sakrálnemu priestoru posvätnosť
Plnofarebné návrhy vitráží uznávaného umelca Vincenta Hložníka po dlhých rokoch, čo ležali zrolované v ar-

chíve rímskokatolíckeho farského úradu v Poprade, objavil Popradčan Rastislav Ovšonka. Je častým bádateľom 
v jedinečných starých dokumentoch. Spočiatku si myslel, že rolky papiera obsahujú nejaké projekty, ale potom 
zistil, že ide o  krásne kresby vitráží. Ešte zo svojich tínedžerských rokov si pamätal, že návrhy boli niekedy 
v 80-tych rokoch minulého storočia vystavené v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, pre ktorú boli ur-
čené.

Povedal: „Ide o 11 návrhov vitráží 
do okien konkatedrály. Ešte predtým 
som našiel ideový návrh na vitráže 
z roku 1981, ktorý spracoval kňaz Ján 
Maga na všetkých 18 okien. Popisoval 
presne, aký výjav na ktorom okne má 
byť. Na základe toho Vincent Hlož-
ník vytvoril výtvarné návrhy vitráží. 
V konkatedrále sú vitráže na oknách 
v presbytériu. Sú na nich dva cykly – 
jeden zachytáva zvestovanie, narode-
nie a detstvo Ježiša Krista, druhý jeho 
smrť a  ukrižovanie. V  samotnej lodi 
kostola je 18 okien po tri polia. Na 
jednej strane by mali byť starozákon-
né, na druhej novozákonné výjavy. 
V dokumentoch som našiel aj rukou 
písaný a Vincentom Hložníkom pod-
písaný dokument, v ktorom potvrdzu-
je, že dostal vyplatené všetky peniaze 
za návrhy vitráží. Na dvoch vitrážach 
je dokonca aj vročenie, jeho podpis 
a tiež podpis jeho dcéry Zuzany.“ Náj-
dených návrhov vitráží je 11, preto R. 
Ovšonka pátral, kam sa podelo chý-
bajúcich 7. V listovej korešpondencii 
odhalil, že farský úrad komuniko-
val s  Ústredím remeselnej výroby, 

firmou z  Brna, ktorá robila vitráže. 
Posledný list pochádza z  roku 1997 
už od súkromnej firmy z  Brna, ne-
známo či nasledovníčky pôvodnej 
alebo úplne novej firmy. Uvádza sa 
v ňom, že v ich archíve sa nachádza 6 
návrhov Hložníkových vitráží a či sa 
majú pustiť do ich výroby alebo nie. 
„Firma už zanikla, ale stopa, po kto-
rej sa dá pátrať, zostáva. Jeden návrh 
stále chýba – Ježišova kázeň na vrchu 
z výjavov Nového zákona. Ale aj keby 
sa nenašiel, nebol by problém chýba-
júcu vitráž dorobiť podľa ideového 
návrhu. Veď aj v  Kostole sv. Juraja 
v  Spišskej Sobote boli dvaja autori 
návrhov vitráží a takisto pre vitráže, 
ktoré sú už v konkatedrále, spracoval 
návrh A. V. Mašek a vyrobil vitrážista 
Jan Jaroš,“ dodal R. Ovšonka. Navy-
še objasnil, že v konkatedrále nie sú 
v podstate žiadne maľby a evidentne 
sa už pri jej výstavbe rátalo s tým, že 
do okien pôjdu vitráže a budú plniť 
úlohy malieb a výzdoby kostola.

Objavom stratených návrhov bol 
potešený dekan rímskokatolíckej 
farnosti Poprad Ondrej Borsík. Je za 

realizáciu vitráží, ale skôr to v tomto 
čase pokladá za hudbu budúcnosti: 
„V súčasnosti je viac potrebné dokon-
čiť rekonštrukciu fary, dvora a opraviť 
strechu Kostola sv. Egídia. Ale verím, 
že v  budúcnosti dôjde aj na vitráže, 
lebo pomáhajú sakrálnemu priesto-
ru vytvoriť posvätnú atmosféru.“ 
Konkatedrále k  celistvosti chýba aj 
veža, no vitráže by pravdepodobne 
pred ňou dostali prednosť. Dekan 
potvrdil, že v  týchto dňoch ho čaká 
stretnutie s  jednou slovenskou fir-
mou, ktorú príbeh znovunájdených 
návrhov vitráží zaujal a mala by záu-
jem urobiť ich. Momentálne má však 
farnosť iné priority už i vzhľadom na 
to, že by bolo treba ďalšie peniaze.

Vincent Hložník by bol oslávil 
22. októbra sto rokov svojho naro-
denia. Zomrel 10. decembra 1997 
v  Bratislave. Bol renomovaným 
maliarom, ilustrátorom a  grafikom 
a jeho diela sa nachádzajú aj v depo-
zite Tatranskej galérie. Možno osud 
chcel, aby sa k jeho okrúhlemu výro-
čiu našlo jeho zabudnuté dielo a ne-
zapadlo prachom.    (mar)
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Osemdesiat osobností z biznisu a  spoločenského života sa minulý týždeň v pia-
tok vrátilo na svoje stredné školy vyrozprávať životný príbeh a motivovať študentov 
k rozvoju potenciálu, ktorý sa v nich skrýva. Cieľom druhého ročníka projektu s ná-
zvom Thisis 21 bolo inšpirovať mladých ľudí, aby nezanedbali svoje talenty, ale aby 
na sebe pracovali a zabezpečili si tak lepšiu budúcnosť.

Hlavným motívom kam-
pane bolo heslo #vďaka-
novembru, ktoré odkazuje 
na okrúhle výročie Nežnej 
revolúcie a  zdôrazňuje, že 
bez nej by študenti nemali 
dnešné možnosti. Aj pre-
to paletu lídrov a  líderiek 
z  biznisu dopĺňali i  osob-
nosti Novembra ’89. Reční-
kov privítalo 68 stredných 
škôl po celom Slovensku.

Projekt Thisis 21 zorga-
nizovala Nadácia Pontis 
v spolupráci so Slovenskou 
alianciou pre inovatívnu 
ekonomiku (SAPIE). „Vo 
väčšine slovenských škôl 
stále prebieha výučba, ktorá 
sa zameriava na memoro-
vanie a  pasívne prijímanie 
vedomostí. Mladí ľudia 

však potrebujú mať pod-
nety, ktoré ich aktivizujú, 
potrebujú pripomenúť, že 
budúcnosť majú vo svojich 
rukách a o to, ako bude vy-
zerať, sa môžu pričiniť už 
dnes. Stačí, ak odhalia svoj 
potenciál a zamerajú sa na 
jeho napĺňanie,“ uviedla 
Martina Kolesárova, vý-
konná riaditeľka Nadácie 
Pontis.

Vo svojej prednáške sa 
osobnosti zamerali na kon-
krétne zručnosti, ktoré im 
pomohli na ceste za úspe-
chom. Svoj príbeh prepojili 
aj s udalosťami 17. novem-
bra 1989. „Nesmieme za-
búdať, čo stálo na počiatku 
slobodného Slovenska a ne-
smieme dopustiť, aby na 

to zabudli ďalšie generácie. 
Preto sme chceli s  mladým 
ľuďmi túto tému otvoriť 
aj 30 rokov po Nežnej revo-
lúcii,“ vysvetlila M. Kolesá-
rová.

Podujatie sa konalo 
v  68 stredných školách 
v  38 mestách po celom 
Slovensku  – od Moldavy 
nad Bodvou až po Kysucké 
Nové Mesto. 

V  SPŠ Poprad sa však 
stretnutie s  Miroslavom 
Šarišským, manažérom 
externej komunikácie 
a udržateľného rozvoja Slo-
venských elektrární presu-
nulo na 5. decembra. Nad 
podujatím prevzala záštitu 
prezidentka SR Zuzana Ča-
putová.              (zus)

V Starej Ľubovni minulý 
týždeň vo štvrtok slávnost-
ne otvorili juhovýchodný 
obchvat mesta. Združená 
investícia krajskej a  mest-
skej samosprávy za 2,35 
milióna eur má odľahčiť 
dopravné zaťaženie, zvý-
šiť bezpečnosť a  plynulosť 
cestnej premávky.

Výstavba juhovýchodného 
obchvatu mesta predstavuje 
výstavbu novej komunikácie 
v  dĺžke takmer 920 metrov. 
Ide o predĺženie cesty 
III/3146, ktorou sa 
odkloní tranzitná do-
prava motorových vo-
zidiel z  centra mesta 
smerom z  obcí Jaku-
bany a Nová Ľubovňa 
cez  ulicu Levočská. 
Týmto odklonom do-
chádza k  napojeniu 
obyvateľov týchto obcí 
priamo na cestu I/68 

na trase Stará Ľubovňa – Sa-
binov  – Prešov. Spustením 
danej komunikácie do uží-
vania pre verejnosť si obča-
nia skrátia cestu o približne 
2 kilometre.

Na túto investíciu vyčle-
nili samosprávy finančné 
prostriedky zo svojich roz-
počtov - Prešovský samo-
správny kraj sumu 1,35 
milióna eur, mesto Stará Ľu-
bovňa okrem majetkového 
vysporiadania pozemkov 

poskytlo 1 milión eur.
Prešovský samospráv-

ny kraj aktuálne finišuje 
s  modernizáciou viacerých 
úsekov na svojom území. 
V  tomto roku na správu 
a  údržbu ciest vyčlenil pri-
bližne 20 miliónov eur. 
Ďalších 27 miliónov eur na 
kapitálové výdavky, kon-
krétne na rekonštrukcie 
ciest a  mostov, kúpu novej 
techniky či obnovu prevádz-
kových areálov.          (daj)

OsObnOsti sa vrátili dO škôl

bez svetiel, nO s alkOhOlOm v krvi

Starý gympel ocenil svoje hviezdy

Obchvat v Starej Ľubovni odľahčí preťažené centrumMost do Lopušnej doliny je čiastočne prejazdný

Už piatykrát si študenti 
popradského Gymnázia 
na Kukučínovej ulici s  vý-
nimočnými výsledkami 
vychutnali svoje minúty 
slávy pri preberaní ocene-
ní. Tradičný galaprogram 
Najlepší z  najlepších 
v Dome kultúry 
v  Poprade bol 
pre starogym-
plákov akýmsi epilógom za 
predchádzajúcim školským 
rokom.

V  desiatich kategóriách 
zahŕňajúcich vedomostné, 
umelecké i  športové súťaže, 
v  ktorých sa študenti školy 
dokázali v  predchádzajú-
com školskom 
roku presadiť, 
bolo bezmá-
la päťdesiat 
n o m i n o v a -
ných. Iba de-
siati „najlepší 
z  najlepších“ 
si potom 
v  „oscaro-
vom“ móde 
prebrali na 
pódiu vzác-
ne ocene-
nie. A  tak si 
vo  svetlách 
r e f l e k t o r o v 
užívali potlesk 
spolužiakov 

a učiteľov v hľadisku medai-
listi z krajských, celosloven-
ských a dokonca aj medziná-
rodných súťaží. Minimálne 
krajský úspech totiž zaru-
čoval zisk pamätnej plakety. 
„Som veľmi hrdý na žiakov, 
akých v  škole máme. Nie sú 

to len tí, ktorí sa 
dnes dostali me-
dzi ocenených, 

ale aj množstvo ďalších, ktorí 
svojimi úspechmi na všetkých 
fórach vytvárajú dobré meno 
školy,“ zhodnotil slávnostné 
podujatie riaditeľ poprad-
ského Gymnázia na Kukučí-
novej ulici Vladimír Lajčák.

          Zdeno Suchý

dali ste nám vedieŤ

FOTO – archív PSK

Predminulý týždeň v  stredu bol most do Lopušnej doli-
ny uzavretý. Stalo sa tak po vyhlásení mimoriadnej situácie 
vzhľadom na havarijný stav mosta. Nasledujúci deň neskoro 
večer bol už čiastočne spojazdnený.

Mesto Svit je síce vlastní-
kom a  správcom mosta, ten 
však ústí do účelovej ko-
munikácie, ktorá plní účel 
v  prospech objektov nachá-
dzajúcich sa v  doline a  nie-
koľkých obyvateľov priľahlé-
ho katastrálneho územia obce 
Lučivná. Miestna komuni-
kácia  – cesta, ktorá je klasi-
fikovaná, ako komunikácia 
slúžiaca mestu, končí prá-
ve týmto mostom. Napriek 
snahám vedenia mesta riešiť 
nevyhovujúci stav mosta už 
včasnejšie, nedošlo k dohode, 
ktorá by bola uspokojivá pre 
všetky zainteresované strany.
„Napriek zložitosti tejto si-
tuácie a  okolnostiam sme sa 
ako vlastník snažili situáciu 
vyriešiť aspoň v rámci aktuál-
nych možností čo najrýchlejšie 
a najefektívnejšie. Sme si vedo-

mí, že havarijný konštrukčný 
stav síce nie je možné vyriešiť 
za jednu noc, no snažili sme 
sa zabezpečiť aspoň bežný 
štandard dopravy pre obyva-
teľov lokality a  jednotlivých 
návštevníkov, čo sa čiastočne 
podarilo zrealizovať týmto 
dočasným sprejazdnením,“ 
uviedla primátorka Svitu 
Dáša Vojsovičová.

Most je momentálne pre-
jazdný v jednom smere v šír-
ke 2,9 metra pre dopravné 
prostriedky s  maximálnou 
váhou do 3,5 t. 

V  dohľadnej dobe vznik-
ne neďaleko tohto mosta 
druhé – dočasné premostenie 
rieky, ktoré bude slúžiť až do 
vzniku trvalého riešenia, kto-
rým by mala byť kompletná 
rekonštrukcia.       

          (dav)

Z trestného činu ohroze-
nia pod vplyvom návykovej 
látky bol obvinený 41-roč-
ný muž z Plavnice.

Previniť sa mal minulý 
týždeň v  pondelok hodinu 
po polnoci na Štefánikovej 

ul. v  Poprade. Plavničan 
jazdil na nákladnom aute 
bez stanoveného osvetlenia. 
Z  uvedeného dôvodu bol 
policajnou hliadkou zasta-
vený a  podrobený kontrole. 
Jej súčasťou bola aj dychová 

skúška, ktorá u  vodiča do-
padla pozitívne.

Vodič bol zadržaný 
a  umiestnený do cely poli-
cajného zaistenia. Podaný 
bol aj návrh na podanie ob-
žaloby.          (krp) FOTO – archív školy
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V tomto roku si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie. Tí skôr narodení si určite uchovali z tohto obdobia aj 
mnohé spomienky. Veľa faktov však už zapadlo pachom a aj keď zrejme ešte nie je vhodná doba súdiť všetky klady a zá-
pory udalostí spred tridsiatich rokov, oživme si, čo sa vtedy v Poprade a jeho blízkom okolí odohrávalo.

Prvé dni po pamätnom 
17. novembri 1989 sa na 
prvý pohľad veľa toho ne-
dialo. Regionálne, miestne 
i  podnikové noviny si žili 
vlastným zabehaným ži-
votom, ale medzi ľuďmi to 
už pomaly vrelo. Správy od 
študentov, ktorí sa zúčastnili 
manifestácie na Václavskom 
námestí, nenechali na seba 
dlho čakať. „V  stredu v  noci 
17. novembra mi zazvonil 
telefón. Bol to môj syn, kto-
rý v  tom čase študoval prvý 
rok na vysokej škole v Prahe. 
Počula som ho do telefónu 
kričať, že je to strašné a mám 
si zapnúť Slobodnú Európu. 
Potom rýchlo zložil. Chcela 
som mu zavolať späť, ale na 
pošte mi povedali, že Prahu 
neprepájajú…,“ zaspomína-
la si na prvé okamihy Eva 
Kulová, jedna zo zakladate-
ľov Verejnosti proti násiliu 
(VPN) v Poprade, ktorá pat-
rila k hybným silám a kľúčo-
vým osobnostiam revolúcie 
pod Tatrami. 

Pridali sa k  nej aj ďalší, 
ako Peter Iždinský, Ján Ry-
bák, Zdeněk Urban, Pavol 
Strážay, Renáta Paľová, vte-
dy Liptáková, Iva Müllerová 
a ďalší.

Začalo to ilegálne
Ako sa môžeme dočítať 

v  kronike mesta Poprad: 
„Prvé ohlasy v  našom meste 
boli verejne badateľné v noci 
z  20. na 21. novembra. Ob-
javili sa rôzne letáky a výzvy, 
ktoré boli vylepené na výkla-
doch obchodov, na múroch 
domov a  výkladných skri-
niach. Boli to cyklostylované 
vyhlásenia vysokoškolákov. 
V  nich oboznamovali verej-
nosť so svojimi požiadavka-
mi  – prešetrenie pražských 
udalostí, odstúpenie straníc-
kych a  vládnych činiteľov, 
pluralizmus politického živo-
ta v  Československu, spolo-
čenský dialóg, sprístupnenie 
masovokomunikačných pro-
striedkov všetkým politickým 
a  spoločenským hnutiam 
a pod.“

Z iniciatívy prichádzajúcej 
od ľudí sa v Poprade 26. no-
vembra od 19. do 21. hodiny 
zišlo Občianske diskusné fó-
rum občanov. 

Výsledkom bolo vyhlá-
senie podpory generálne-

ho štrajku a  kladne sa jeho 
predstavitelia vyjadrili aj 
k výzve vysokoškolákov, vy-
hláseniu pražských divadiel, 
stanovisku predsedníctva 
Mestskej vysokoškolskej 
rady (MV SZM) v  Prahe 
i  stanovisku aktívu Mest-
ského výboru Komunistic-
kej strany Československa 
(MsV KSČ) v Prahe.

Generálny štrajk roz-
hýbal davy

Nežná revolúcia zasiahla 
davy v  Poprade až 27. no-
vembra. V deň, kedy bol na-
plánovaný generálny štrajk 
v  priestoroch popradského 
zimného štadióna. Keď však 
jeho organizátori videli ti-
síce blížiacich sa ľudí (od-
hady hovoria o  12  tisícoch 
štrajkujúcich), narýchlo ho 
preložili do areálu neďale-
kého futbalového štadióna. 
K štrajku sa pripojili študen-
ti z  popradských stredných 
škôl,  pracujúci z  podnikov, 
závodov a inštitúcií v meste. 
Aj keď zhromaždenie malo 
búrlivý priebeh, nenarušili 
ho žiadne incidenty. „Presne 
na poludnie sa rozozvučali 
sirény v podnikoch, roztrúbili 
sa klaksóny áut a  rozsvietili 
sa reflektory účastníkov cest-
nej premávky, zvonili zvony. 
Manifestanti s transparentmi 

pochodovali smerom k  zim-
nému štadiónu, kde sa zhro-
maždenie malo konať. Na 
transparentoch boli nápisy 
Chceme slobodu!, Žiadne 
násilie! Sme za socializmus, 
ale s  ľudskou tvárou!,“ opi-
suje situáciu mestský kroni-
kár.

V  rovnakom čase prebie-
hala obdobná štrajková ak-
tivita aj v ďalších podtatran-

ských mestách. V Kežmarku 
sa štrajkujúci stretli pred 
mestskou Redutou, vo Svite 
pred Združeným klubom 
ROH.

Rodila sa pluralita
Občianski aktivisti sa stre-

tli ešte v  ten istý deň, 27. 
novembra v budove Sloven-
ského esperantského zväzu 
v  Poprade-Spišskej Sobo-
te. Vznikla tak platforma 
pre prípravný koordinačný 
Okresný výbor Občianskeho 
fóra (OF) v  Poprade. Jeho 
členmi sa stali Ing. Augustín 
Bojňanský, Ladislav Fran-
tiška, Ivan Gálfy, Stanislav 
Greš, Ing. Štefan Jendrek, 
Belo Kapolka, Jozef Kučer-
ka, MUDr. Andrej Lapšan-
ský, Michal Legutky, Martin 
Lipták, PhDr. Ivan Mud-
ronček, r.k. farár Ján Maga, 
Oskár Mačuga, PhDr. Ján 
Olejník, Gabriel Ondrovič, 
Marek Pavličko, Ing. Ján Po-

rada, MUDr. Ladislav Rosi-
na, Peter Rajec, Jozef Sčigu-
linský, Anton Šoltýs, MUDr. 
Emília Štammová, Jozef Sro-
ka, Michal Trembáč, Róbert 
Turjaník, Ing. Milan Zvara, 
ev. a.  v. farár Daniel Veselý, 
MUDr. Viktor Gurčík. Voľ-
bou bol potvrdený vo funk-
cii predstaviteľa Okresného 
výboru Občianskeho fóra 
(OF) v  Poprade stredoškol-

ský učiteľ Blažej Herman. 
Programové vyhlásenie 
predstavil 1. decembra na 
verejnom mítingu, ktorý sa 
konal o 16. hodine na vtedaj-
šom Gotwaldovom nábreží 
pred budovou Okresného 
súdu. Na mítingu vystúpilo 
viacero rečníkov a  medzi 
nimi aj  herci Slovenského 
národného divadla Viera 
Strnisková a Vlado Ďurdík.

V  prvý decembrový deň 
zorganizovala redakcia Pod-
tatranských novín besedu za 
okrúhlym stolom k  prebie-
hajúcim aktuálnym témam 
medzi predstaviteľmi štát-
nych orgánov a  zástupcami 
občianskych iniciatív.

V  utorok 5. decembra 
1989 v neskorých večerných 
hodinách sa popradské ob-
čianske iniciatívy dostali na 
spoločnú platformu. Do-
šlo k  zlúčeniu okresných 
koordinačných centier OF 

a  iniciatívy VPN. Účastníci 
sa rozhodli akceptovať po-
žiadavku slovenského cen-
tra a  vystupovať ďalej ako 
iniciatíva VPN v  Poprade, 
ktorej úlohou bolo zastre-
šovať dianie v  celom okre-
se. Na podporu činnosti 
bol zriadený bankový účet. 
Počty podporovateľov či už 
individuálnych alebo v  po-
dobe kolektívov podnikov 
a inštitúcií sa zo dňa na deň 
zvyšoval. Hlavným stanom 
zakladateľov popradskej 
VPN sa stali priestory Osve-
tového kultúrneho strediska 
v  budove „Výkrik“ na síd-
lisku Juh v  Poprade. Odtiaľ 
absolvovali množstvo vý-
jazdov a  mítingov v  okrese, 
ale organizovali aj zbierku 
pre Rumunsko, ktoré bolo 
po veľkom zemetrasení. 
Z  Popradu do Prahy vtedy 
putovalo vyše 60  tisíc Kčs. 
Predstaviteľmi VPN v tomto 
období boli Igor Ľudma, Eva 
Kulová, MUDr. Vladimír 
Klimeš a Jozef Sroka.

Hľadali spoločnú reč
Na 9. decembra zvolali mi-

moriadnu schôdzu Komu-
nistickej strany v  Poprade, 
ktorej hlavnou témou bola 
aktuálna politická situácia. 
Pozvaní na ňu boli aj čle-
novia občianskej iniciatívy 
VPN. Hovorilo sa o  kríze 
v strane a pod váhou kritiky 
odstúpili členovia okresné-
ho výboru, na konferencii 
bol zvolený deväťčlenný 
akčný výbor straníckej orga-
nizácie, ktorý mal pracovať 
až do zvolania najbližšieho 
riadneho zasadnutia.

Uznesením zo 17. plenár-
neho zasadnutia Okresného 
národného výboru (ONV) 
v  Poprade z  19. decembra 
1989 sa vtedajší poslanci 
pripojili k  spoločenským 
pohybom a  podporili de-
mokratizačný proces. Vy-
hlásili, že zabezpečia prípra-
vu a  uskutočnia slobodné 
demokratické voľby.

V  piatok 22. decembra 
vyšlo nulté číslo revolučné-
ho periodika Ozveny Tatier, 
ktoré prinášalo informácie 
obyvateľom o  dianí najmä 
v regióne. Medzi ľudí sa do-
stalo päť čísel, posledné 23. 
marca 1990 a  jedno mimo-
riadne pred voľbami v  júni 
1990. 

Vieme od vás

nežná revolúcia pod tatrami

Na popradskú železničnú stanicu zavítal 13. decembra 1989 Vlak Nežnej revolúcie. Foto z archívu redakcie

(Pokračovanie na str. 7)
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Vieme od vás

Poslanci sa stretávajú s občanmi a predkladajú 
ich podnety aj v interpeláciách

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr.  Marta Marová. Sídlo 
vydavateľa a  adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E -mail: 

noviny -poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a  doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Po-
pradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPRAD

Vo februári 1990 sa sídlo 
Okresného koordinačného 
výboru VPN v Poprade spo-
lu s redakciou novín Ozveny 
Tatier presťahovalo do budo-
vy Domu priateľstva národov 
na vtedajšom námestí Duk-
lianskych hrdinov (bývalý 
Dom družby).

V  piatok 26. januára 1990 
hlavným bodom 18. plenár-
neho zasadnutia Okresného 
národného výboru v  Popra-
de bola jeho rekonštrukcia 
a  voľba orgánov ONV. Plé-
num ONV malo 49 nových 
poslancov. Pôvodné zloženie 
bolo 58 členov KSČ a 40 bez 
politickej príslušnosti. V no-
vom zložení pripadlo 64 po-
slaneckých stoličiek VPN, 17 
KSČ, 12 Demokratickej stra-
ne, 4 Strane slobody a  jedna 
Československej strane poľ-
nohospodárskej. Predsedom 
ONV sa stal Anton Andráš 
(VPN), tajomníčkou Zuzana 
Kucová (VPN). Podpredse-
dami Ján Jančík (VPN), Ale-
xander Čellár (KSČ) a  Ing. 
Štefan Jendrek (DS).

Personálne „hrmotanie“ 
neobišlo ani ďalšie regionál-
ne orgány moci, 15. februára 
1990 rekonštrukciou prešlo 
i  deväťdesiatčlenné plénum 
Mestského národného vý-
boru (MsNV) v  Poprade, 
z  ktorého presne polovica 
bola nových. Pätnásťčlenná 
rada MsNV mala dokonca 
až 14 nováčikov. Predsedom 
MsNV sa stal Ing. Ján Madáč, 
podpredsedami Ing. Jozef 
Hroš a Jozef Šeliga, tajomní-
kom Ondrej Vilím.

Vo Svite sa novým predse-
dom MsNV stal Ján Tarageľ, 
vo Vysokých Tatrách Ing. 
Jozef Lukáč a v Spišskej Sta-
rej Vsi Peter Nevlazla. Hoci 
k  rekonštrukcii rady MsNV 
prišlo aj v  Kežmarku, na 
predsedníckej stoličke sa aj 
naďalej udržal Adolf Šípka. 
Vo februári rezignovalo 22 
poslancov na čele s  predse-
dom. Po rekonštrukcii plé-
na sa predsedom MsNV stal 
Karel Štepánek. Ku personál-
nym výmenám neprichádza-
lo len v mestách, ale obdobný 
scenár malo dianie takmer 
vo všetkých obciach.

Proces zmeny spoločen-
skej klímy bol naštartovaný 
a  všetci sa pripravovali na 
prvé slobodné voľby, ktoré 
sa konali 23. a 24. novembra 
1990.              Spracovala:

Ingrid Janigová
Štátny archív v Prešove, 

pracovisko Archív Poprad

(Dokončenie zo str. 6)

Poslanec Marián Barilla na 
októbrovom mestskom zastu-
piteľstve predniesol niekoľko 
interpelácií. Obyvatelia byto-
vého domu na Svätoplukovej 
ulici žiadajú kvalitne zreali-
zovať spätné úpravy chodníka 
po rozkopávkach, ktoré boli 
urobené v tejto lokalite v sep-

tembri tohto roku. Chodník 
a  priľahlý terén boli rozko-
pané kvôli oprave poškode-
ného vodovodného potrubia. 
Vodári síce chodník v  rámci 
spätných úprav zaasfaltovali, 
ale nekvalitne. Poslanec po-
dotkol: „Niveleta chodníka je 
nerovná. Medzi novou a  sta-
rou asfaltovou vrstvou je na 
viacerých miestach zhruba pol 
centimetra rozdiel. Taktiež bol 
použitý materiál, ktorý vyka-
zuje zníženú úroveň kvality, 
asfaltová vrstva je nadmerne 
pórovitá.“ Kriticky sa vyjadril, 
že týmto konaním vodárov 
došlo k  znehodnoteniu ma-
jetka mesta a  žiada, aby ich 
samospráva požiadala o  opä-
tovnú realizáciu spätných 
úprav asfaltovej vrstvy chod-
níka. M. Barilla ďalej interpe-
loval na základe požiadavky 
obyvateľov Moyzesovej ulice, 
aby bol vyregulovaný spô-
sob parkovania automobilov 
na parkovisku pri bytovom 
dome Zobor. Podľa ich vyjad-
renia autá si tam parkujú ako 
chcú a  znižujú celkovú kapa-
citu parkovacích miest. Ďalší 
problém vznikol vyznačením 
vjazdu a výjazdu z parkoviska 
žltým vodorovným doprav-
ným značením. Táto žltá čiara 
je široká a  zbytočne zabrala 

jedno parkovacie miesto. Po-
slanec požiadal o  vyznačenie 
parkovacích miest podľa plat-
ných noriem a  navrhol, aby 
mesto zvážilo posunutie žltej 
čiary približne o  jeden meter, 
čím by sa opäť vytvorilo jed-
no parkovacie miesto a  tiež 
dostačujúci priestor na vjazd 

a výjazd záchranných zložiek. 
Na M. Barillu sa obrátili senio-
ri z Denného centra Juh, ktorí 
žiadajú vysadiť stromy okolo 
detského ihriska Žihadielko 
na sídlisku Juh. Nie sú tam 
žiadne a hrajúce sa deti, ako aj 

ich rodičia a starí rodičia, kto-
rí na nich dohliadajú, sú v lete 
vystavení priamemu slnku. 
Seniori z tohto DC žiadajú do-
plniť i  lavičky na sídlisku Juh, 
a  to na Pavlovovej ulici pri 
bytovom dome Antimón, na 
Bajkalskej ul. z vnútornej stra-
ny bytového domu Hélium, na 
Šrobárovej ul. pri bytových do-
moch na južnej strane a na Ul. 
L. Svobodu pri bytovom dome 
Erbium. Takisto žiadajú opä-
tovne sfunkčniť autobusovú 
zastávku MHD na Moyzesovej 

ulici. Sú na nej dve autobuso-
vé zastávky MHD, ale na za-
stávke pri Lidli nestojí žiadny 
spoj. Spoje, ktoré idú z centra 
mesta na sídlisko Juh, jazdia 
po spodnej ceste I/66 a stoja až 
na vzdialenej zastávke pri OC 
Max. Poslanec preto požiadal, 
aby spoje č. 3 a 6 stáli na tejto 
zastávke. Ďalšou požiadav-
kou je zosúladenie grafikonu 
autobusových spojov MHD 
s  grafikonom prímestskej au-
tobusovej a železničnej dopra-
vy, ktoré na spoje MHD často 
nenadväzujú. M. Barilla pod-
čiarkol: „Tieto opatrenia môžu 
okrem iného zvýšiť atraktivitu 
cestovania autobusmi MHD, 
čo má byť v  súčasnosti naším 
spoločným záujmom.“ Opa-
kovane interpeloval aj kvôli 
výmene zábradlí pozdĺž rieky 
Poprad v  jednotnom dizajne 
za nové, moderné a  estetické 
zábradlia od hotela Poprad až 
po Aquacity.

Poslankyňa Anna Schlos-
serová podala interpeláciu vo 
veci odstránenia reklamného 
banera nachádzajúceho sa na 

hranici medzi parkoviskom 
a  plochou pred vstupom do 
potravín Sintra a  k  lekárni. 
Je osadený v  jedinom mieste, 
ktoré využívajú starší obyvate-
lia a občania s poruchami po-
hybového aparátu na bezpeč-
ný prechod od sídliska Západ 
k  obchodným prevádzkam 
objektu Limba.

Poslanec František Majer-
ský interpeloval za obyvateľov 
bytového domu Tálium, ktorí 
žiadajú o  inštaláciu spomaľo-
vača na Ul. L. Svobodu pred 

týmto blokom. Nachádzajú sa 
tam dve oproti sebe stojace za-
stávky MHD a dva priechody 
pre chodcov, ale mnohí vodiči 
skôr zvyšujú rýchlosť a  došlo 
už i k nebezpečným kolíziám. 
Tiež požiadal na podnet oby-
vateľov Tomášikovej ul. a  Ul. 
L. Svobodu o  revitalizáciu 
detského ihriska, ktoré je v ka-
tastrofálnom stave a za obyva-
teľov Stavbárskej ul. o  rekon-
štrukciu chodníkov, ktoré sú 
v  tejto lokalite v  dezolátnom 
stave. Obyvatelia Veľkej po-
slanca požiadali, aby inter-
peloval v  záujme vytvorenia 
kruhového objazdu na križo-
vatke pri základnej škole v tej-
to mestskej časti. V  ranných 
a  popoludňajších hodinách 
tam vzniká veľmi zlá doprav-
ná situácia a dopravné kolízie. 
V  mene obyvateľov Spišskej 
Soboty požiadal o  inštaláciu 
zábradlí na troch schodiskách 
na Sobotskom námestí pred 
Brokoffovým domom. Schody 
sú hlavne v  zimnom období 
problémové najmä pre star-
ších občanov.

Poslanec Peter Dujava v in-
terpelácii požiadal o podrobné 
informácie o  využití povere-
nia, ktoré poslanci mestského 
zastupiteľstva udelili primáto-
rovi na vykonávanie rozpočto-
vých opatrení.

Poslankyňa Mária Rada-
čovská interpelovala kvôli 
zriadeniu verejných toaliet 
v lokalite Juhu 1 a 2. Požiada-
la v  mene tamojších obyvate-
ľov aj o vysvetlenie, prečo bol 
poškodený trávnik a  stromy 
pred bytovkami v Ul. Na letis-
ko vo Veľkej. Ďalej poukázala 
na potrebu obnoviť náter na 
schodoch vedúcich zo sídlis-
ka Juh smerom k Hypernove. 
Pôvodné maľby na nich úpl-
ne vybledli a  schody vyzerajú 
neudržiavané až zanedbávané. 
Interpelovala aj vo veci par-
kovania zásobovacích áut do 
malých obchodov na Juhu na 
Šoltésovej ul., ktoré parkujú 
blízko obchodov. Vpadnutá 
dlažba bola upravená, ale opäť 
sa v dôsledku toho prepadáva.  
       (ppm)

Seniori zo sídliska Juh by uvítali, keby na zastávke pri Lidli stáli 
niektoré spoje MHD.                     FOTO - Marián Barilla

Obyvatelia Moyzesovej ulice poukázali na zbytočne široké vodorov-
né dopravné značenie žltou čiarou, ktoré uberá z parkovacích plôch.
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• Predám kvalitný leštený Tat-
ranský smrekový obklad – 3 €, 
perodrážku, zrubový profil – po-
loguľatý, hranoly a dlážkovicu na 
podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866, 
www.drevozrubyobklady.sk 
2/19-P

• Predám novú pascu na líš-
ky, rozmer 140/60/40 cm, cena 
95 euro. Inf.: č. t. 0907 181 800. 
11/19-P

• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937. 3/19-R

• Otec Antonio veští a  po-
máha v  nešťastí. Inf.: č. t. 
0904 228 728. 43/19-R

• Ponúknite záhradnú 
bráničku a  stĺpiky. Inf.: č. t. 
0907 418 226. 44/19-P

• Dáme do prenájmu kance-
lárske priestory v Poprade, Tep-
lická 34, bývalá AB Stavomontá-
že. Inf.: č. t. 0905 563 836, e-mail: 
pabamke@gmail.com 45/19-R

InzeRcIA

14. a  15. novembra 
o 19. hod. - LE MANS ’66
USA, životopisný, 153 min., ti-

tulky, MP15
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 

(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

16. novembra o 16.30 hod. 
a  17. novembra o  15. hod. 
- RODINA ADDAMSOV-
COV /The Addams Family/
USA, rodinná komédia/ani-
movaný, 84 min., dabing, MP
Vstupné: 5 € / vstupné zľav-

nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €
16. novembra o  19. hod. 

a  17. novembra o  17. hod. 
- BITKA O MIDWAY /Mi-
dway/
USA, historická akčná drá-

ma, 138 min., titulky, MP15
Vstupné: 5 € / vstupné zľav-

nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €
17. novembra o 19.30 hod. 

- FESTIVAL SLOBODY ’89
Celovečerný film 

k  30. výročiu Nežnej revo-
lúcie.

Vstupné: zdarma
18. novembra o 19. hod. - 

FESTIVAL SLOBODY ’89
Pásmo filmov k 30. výročiu 

Nežnej revolúcie.
Sviečková manifestácia ale-

bo Bratislavský veľký piatok 
26 min.
November + 20 26 min.
Bohom zabudnuté kúty 

33 min.
Vstupné: zdarma 
Digitalizáciu Kina Tatran 

finančne podporil 

Kino TATRAn

Dvaja Popradčania (23 
a 24 r.) pravdepodobne z ne-
dostatku informácií o  zá-
važnosti svojho konania po-
škodili a znehodnotili jednu 
z  národných kultúrnych 
pamiatok. Neznalosť zákona 
neospravedlňuje a  tak ich 
vyšetrovateľ Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru 
v Poprade obvinil zo zločinu 
poškodzovania cudzej veci. 
Ak sa im vina preukáže, hro-
zí im trest odňatia slobody 
na tri až osem rokov.

Mládenci spoločným ko-
naním, po vzájomnej 
dohode minulý týždeň 
v  utorok vo večerných 
hodinách na Velickom 
námestí vo Veľkej na 
budove rímskokato-
líckej fary ako aj na 
priľahlom murovanom 
oplotení, čiernym spre-
jom „vytvorili“ rôzne 

nápisy a obrazce. „Išlo o kríž, 
5-cípu hviezdu, kruh s  orna-
mentom, číslice 666 a  ďalšie 
nešpecifikované tvary. Mladíci 
tak konali napriek tomu, že ide 
o národnú kultúrnu pamiatku 
čo zdôrazňuje aj nápis „Štát-
na nivelácia - Poškodenie sa 
trestá“, ktorý je umiestnený na 
tejto budove,“ uviedla hovor-
kyňa KR PZ v  Prešove Jana 
Ligdayová.

Obaja obvinení sú stíhaní 
na slobode. Presná výška ško-
dy doposiaľ nebola stanove-
ná.             (ppv)

Na 42-roč-
ného Vla-
d i m í r a 
Rákoczyho 
z  Popradu 
vydal Okres-
ný súd Košice I  príkaz na 
zatknutie pre zločin úverové-
ho podvodu.

Menovaný sa v  mieste byd-
liska nezdržiava a  jeho pobyt 
nie je známy. Vykonanými 
previerkami a  opatreniami 
sa  doposiaľ menovaného ne-
podarilo vypátrať.

Vladimír Rákoczy je štíhlej 
postavy, má svetlomodré oči 
a na krátko ostrihané vlasy.

Polícia žiada verejnosť, aby 
akékoľvek poznatky k hľadanej 
osobe oznámila na oddelení 
pátrania OR PZ Poprad, na t. 
č. 0961 89 3370, resp. na linku 
158. Informácie je možné po-
skytnúť aj prostredníctvom fa-
cebokovej stránky Policajného 
zboru.             (krp) 

Poškodili kultúrnu pamiatku Polícia pátra

MESTO  SVIT

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie 
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, 

Komenského 2, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnos-

ti v  príslušnej kategórii a  podkategórii pedagogického 
zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, vykonanie prvej atestácie (1. kvalifi-
kačnej skúšky alebo jej náhradnej formy), 

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka, 
• znalosť príslušnej legislatívy, 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
• bezúhonnosť, 
• počítačové znalosti - používateľ, 
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej 

funkcie, 
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania, 
• štruktúrovaný profesijný životopis, 
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných pred-

pokladov, 
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 

potreby výberového konania v  zmysle § 11 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

Uzávierka príjmu prihlášok je 3. decembra 2019, do 11.00 h.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na 
pečiatke podateľne MsÚ Svit.

Prihlášky s označením 
„Výberové konanie - ZŠ Komenského 2, Svit - NEOTVÁRAŤ“ 
je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Svit,Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Dátum a  miesto uskutočnenia výberového konania bude 
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 
7 dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta Svit

Predmet OVS:
Nájom nebytových priestorov v  budove 
súpisné číslo 263 - Bytový dom na ul. SNP 
vo Svite (býv. internát), postavenej na po-
zemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 682 m2, k.ú. Svit, zapísa-
ných na OÚ v Poprade, katastrálny odbor, na 
LV č. 3268:

- Nebytový priestor č. 103 o  výmere 
47,92 m2, na prízemí bytového domu súpisné 
číslo 263, číslo vchodu 7A, druh nebytového 
priestoru č. 12 – iný nebytový priestor

- Nebytový priestor č. 105 o  výmere 
50,25 m2, na prízemí bytového domu súpisné 
číslo 263, číslo vchodu 7C, druh nebytového 
priestoru č. 12 – iný nebytový priestor

- Nebytový priestor č. 106 o  výmere 
70,88 m2, na prízemí bytového domu súpis-

né číslo 263, číslo vchodu 7, druh nebytového 
priestoru č. 12 – iný nebytový priestor

- Nebytový priestor č. 107 o  výmere 
38,53 m2, na prízemí bytového domu súpis-
né číslo 263, č. vchodu 7A, druh nebytového 
priestoru č. 12 – iný nebytový priestor

Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, 
administratívne či kancelárske využitie. Nie 
sú určené na prevádzkovanie gastronomic-
kých služieb.

Podmienky OVS sú zverejnené na strán-
ke www.svit.sk, na FB stránke mesta Svit 
a  na úradnej tabuli Mesta Svit. Informácie: 
052/7875 127.
Termín na predloženie súťažných návrhov:

do 29. 11. 2019 do 12,00 hod.                PP-121

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607
vyhlasuje v zmysle § 9a zák.č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch.zák. obchodnú verejnú súťaž 

(OVS) č. 6/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit. 

PP-120

FOTO – archív KR PZ
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V  divadelnej sále Domu 
kultúry vystúpili minulú 
nedeľu Šarišanci. V Poprade 
začala táto ľudová skupina 
svoju koncertnú tour pri 
príležitosti vydania nového 
albumu s názvom “SO SRD-
COM Šarišského tempera-
mentu”. Na koncerte od-
zneli najznámejšie šarišské, 
rusínske, temperamentné 
rómske piesne či autorské 
piesne v  podaní cimbalovej 
muziky. Na koncertnú tour 
prijali pozvanie aj hostia 
ako Anka Poráčová, Vladka 
Keselicová (na foto) a Ľubo 
Šimčík.

Ľudová cimbalová hudba - 
Šarišanci prezentuje folklór 
viacerých oblastí Slovenska 
so základom v šarišskom re-
gióne. Teleso tvoria: Marián 
Sirka (husle, spev), Peter 
Škerlík (klarinet, spev) a Sla-
vomír Sirotňák (akordeón, 
spev). Neskôr sa k nim pri-
pojil Vladimír Žigmund 
(kontrabas, spev). O  ňom 
je známe, že z  rockera (DX 

Sons) sa stal zapálený folklo-
rista a výborný kontrabasis-
ta. Partiu dotvára spevom 
a  hrou na cimbale Anton 
Kónya.

Huslista a  spevák Marián 
Sirka (druhý zľava) uviedol: 
„S  folklórom sme vyrastali 
a  všetci sme prešli viacerý-
mi folklórnymi súbormi (FS 
Šarišan, Vranovčan, Sabi-
novčan, Dúbrava a  iné). 
Naše cesty sa však spojili 
a  od decembra 2013 ideme 
vlastnou cestou.“ Partiu mu-
zikantov je možné stretnúť 
na koncertných pódiách, 
ale i na svadbách a oslavách. 
Ich cimbalová hudba patrí 

medzi najznámejšie telesá 
v okolí Prešova.

Šarišanci sa primárne za-
meriavajú na folklór. Svo-
je umenie predvádzajú na 
koncertoch po celom Slo-
vensku, častokrát obohatené 
o  zaujímavých hostí ako sú 
Peter Lipa či Marián Garbe-
ra (saxofonista IMT Smile), 
s  ktorými už odohrali kon-
certy v spojení folklóru, jaz-
zu a funky. Aj takto hľadajú 
rôzne prepojenia, avšak stále 
so zachovaním autentického 
folklóru. Po Poprade nasle-
dujú vystúpenia v Starej Ľu-
bovni, v Humennom, v Bar-
dejove a v Levoči.         (kpa)

Šarišanci priniesli zážitok z ľudovej hudby

Bubnovačka roka

„Láska je zo všetkých vášni najsilnej-
šia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.“  
                   WiLLiam ShakeSpeare 

POVEDALI SLÁVNI

V stredu 6. novembra 2019 
v Spišskej Sobote s

Františkom Saloušekom, 
82-ročným

V  sobotu 9. novembra 
2019 vo Veľkej s 

Valériou Števekovou, 
83-ročnou

NAVŽDY sme sA ROZLÚČILI

NAVŽDY sA ROZLÚČIme

Dnes 13. novembra má meniny – Stanislav, vo štvrtok 
14. novembra – Irma, v piatok 15. novembra – Leopold, 
v  sobotu 16. novembra  – Agnesa, v  nedeľu 17. novem-
bra  – Klaudia, Deň boja za slobodu a  demokraciu, 
v pondelok 18. novembra – Eugen a v utorok 19. novem-
bra – Alžbeta.

BLAHOŽeLÁme K meNINÁm

spOLOČeNsKÁ KRONIKA

V  stredu 13. novembra 
2019 o 13. hod. vo Veľkej s 

Richardom Martinkovičom, 
75-ročným

V  stredu 13. novembra 
2019 o 14.30 hod. vo Veľkej s

V  piatok 15. novembra 
2019 o 14. hod. vo Veľkej s 

Kino CINemAX

Rodina Addamsovcov 
2D: o  13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o  15.30 
hod., Ženská na vrcho-
le: o  17.40 hod. (nehrá sa 
20. 11.), Charlieho anjeli: 
o  17.40 hod. (hrá sa len 
20. 11.), o 18. hod. (nehrá 
sa 20.  11.), Le Mans 66: 
o  20.10 hod., Vládkyňa 
zla 2 2D: o  13. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Snežný 
chlapec 2D: o  15.40 hod., 
Bitka o  Midway: o  20.40 
hod., Silné reči: Michael 

Od 14. novembra 
do 22. novembra

Rudolfom Brežinom, 
79-ročným

Máriou Ilavskou, 
84-ročnou

Szatmary: o  19. hod. (hrá 
sa len 20. 11.), Detské kino 
- Ovečka Shaun vo filme: 
Farmageddon: o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Doktor Spánok: o 15. hod., 
Amnestie: o  18.10 hod. 
(nehrá sa 18.  11. až 
20.  11.), Dokonalá lož: 
o  18.20 hod. (hrá sa len 
20.  11.), o  21. hod. (nehrá 
sa 20. 11.), Špeciálna pro-
jekcia - Amnestie: o 18.10 
hod. (hrá sa len 18.  11.), 
Artmax filmy  – Naruši-
teľ systému: o  18.20 hod. 
(hrá sa len 19. 11.). Viac na 
www.cine-max.sk.   

      (ppp)

HOROsKOp OD stReDY DO stReDY
Na praco-
visku sa 

vám bude mimoriadne dariť. 
Dosiahnete dokonca nečakané 
povýšenie.

Tento týž-
deň sa drž-

te zásady – mlčať je zlato. Ak 
sa zapojíte do klebiet, čakajte 
problémy.

B u d e t e 
v  jednom 
kole. Zmô-

že vás únava a bude vám chý-
bať energia. Doplňte ju pri svo-
jich záľubách.

Poteší vás 
prílev fi-

nancií. Vďaka tomu si budete 
môcť dovoliť kúpiť niečo, po 
čom túžite.

Čaká vás 
nejaké prí-

jemné prekvapenie. Bude sa 
týkať rodinných príslušníkov.

Zbytočne 
si budete 

niečo plánovať. Situácia sa vy-
vinie úplne inak než očakávate.

Objavia sa 
zdravotné 

problémy, ktoré by ste nemali 
podceňovať. Je čas venovať sa 
aj sebe.

Dajte si 
záležať na 

svojej práci. Nadriadení vás 
pozorujú a  podľa toho sa za-
chovajú.

V stredu 13. novembra – Adus, vo štvrtok 
14. novembra – Dr. Max – námestie, v piatok 
15. novembra – Zlatý had, v sobotu 
16. novembra – Limba, v nedeľu 17. 
novembra  – Victoria, v  pondelok 
18. novembra – Dr. Max – Kaufland 
pri stanici a v utorok 19. novembra – 
Benu – bývalá Altea.

Adus: Mnoheľova ul., Dr. Max – námestie: 
Nám. sv. Egídia, Zlatý had: Novomeského 

3918, Limba: Podtatranská 5, Victoria: Dre-
várska ul., Dr. Max  – Kaufland pri stanici: 

Wolkerova ul., Benu – bývalá Altea: 
Nám. sv. Egídia 25.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka do 
piatka od 16. hod. do 22.30 hod., 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. 

hod. do 22.30 hod.

pOHOtOVOsť V LeKÁRňACH

Veľmi prí-
jemné ob-

dobie bude pokračovať, naruší 
ho len väčší nápor práce.

Zvážte si, 
čo je pre 

vás výhodnejšie – niekedy ne-
musia byť peniaze na prvom 
mieste.

V š e t k o 
vám bude 

vychádzať tak, ako ste si pred-
stavovali. Bude vás však trápiť 
nedostatok času.

Konečne 
sa váš život 

dostane do rovnováhy. Uve-
domíte si, že ste sa za niečím 
naháňali zbytočne.

FOTO – Katarína Plavčanová

Aj tento rok sa na Sloven-
sku pripravuje NAJVÄČŠIA 
BUBNOVAČKA ROKA, ktorá 
má symbolicky upozorniť na 
dôležitosť ochrany detí pred 
násilím a  otvoriť v  spoločnosti 
TÉMU VČASNEJ PREVEN-
CIE. Myšlienka podujatia „Aby 
bolo deti lepšie počuť“ zaznie 
19. novembra 2019 Slovenskom 
v hlasnom rytme bubnov od 10. 
do 11. hod. už po šiestykrát. Do 
Bubnovačky 2019 sa po prvý-
krát zapojí aj mesto Poprad 
a viaceré ZŠ s MŠ.

Bubnovačku rozbehlo v  roku 
2014 Centrum Slniečko, n.o., 
člen Koalície pre deti Sloven-
sko, ktoré sa problematike nási-
lia na deťoch venuje už vyše 20 
rokov. Zapojiť do bubnovačky 
sa môžete s  použitím variech 
a  hrncov, vedier a  palíc, či len 
poriadnym dupotaním nôh. 
Nie je dôležitá forma bubnova-
nia či miesto, kde sa zapojíte, 
ale rozhovor, ktorý je potrebný 
v  spoločnosti rozpútať: ŽE JE 
POTREBNÉ S  DEŤMI O  NÁ-
SILÍ HOVORIŤ.            (jhl)
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Uplynulý týždeň sa niesol 
v znamení reprezentačných akcií 
národných hokejových výberov. 
V  mládežníckych kategóriách 
nechýbali ani Popradčania.

P r e 
v í k e n -

dový Turnaj 4 krajín 
v  Piešťanoch nomi-
noval reprezentačný 
tréner SR U20 Róbert 
Petrovický trio „kam-
zíkov“  – brankára 
Romana Rychlíka, ob-
rancu Borisa Česán-
ka a  útočníka Jakuba 
Nespalu (v 2 zápasoch 
0+1). Okrem nich bol 
v zostave aj popradský 
rodák Dominik Šeliga 
(v  3 zápasoch 0+1), 
ktorý aktuálne pôsobí 
v  Česku. Turnaj bol 
prípravou na decem-
brové majstrovstvá 
sveta v Česku.

Medzi náhradníkmi 

v  nominácii trénerov 
SR U18 pre Turnaj 4 
krajín v  Kodani (od 
7. do 9. novembra) sa 
nachádzali aj Poprad-
čania Štefan Dlugoš, 
Ján Lukáč a  Michal 
Stanček, avšak do hry 
nezasiahli.

Výcvikový tábor 
v  Trnave a  dvojzápas 
proti Maďarsku v  Bu-
dapešti absolvoval 
s  výberom U16 Seba-
stián Nahálka (2 zá-
pasy 0+0), náhradník-
mi boli Adam Gajan 
a Matej Tomas (v 2 zá-
pasoch 0+0). V  zmie-
šanej nominácii SR 
U16 a  U17 na turnaj 
do Minska boli Filip 

Mešár (v  3 zápasoch 
0+1), Markus Suchý 
(v  3 zápasoch 0+0) 
a  Alex Šotek (v  3 zá-
pasoch 1+2).

Cez víkend sa proti 
sebe v  reprezentač-
ných dresoch posta-
vili aj dvaja „kamzíci“ 
z  A-tímu  – Slovinec 
Aleksandar Magovac 
(v  3 zápasoch 0+0) 
a  Francúz Guillaume 
Leclerc (v 3 zápasoch 
1+0), počas Turnaja 
4 krajín v  lotyšskom 
meste Liepaja.

Tipsportligový HK 
Poprad odohrá po 
reprezentačnej pre-
stávke prvý zápas už 
v  piatok 15. novem-
bra, keď o 18. hodine 
privítajú Popradčania 
v podtatranskom der-
by Liptovský Miku-
láš.                (ppv)

 POPRADSKÝ hokejový útoč-
ník Marek Zagrapan sa ocitol v hla-
sovaní o  Zlatú prilbu mesiaca ok-
tóber v  hokejovej Tipsport Lige za 
najkrajší gól. Medzi TOP 5 gólov 
októbra bol zaradený jeho presný 
zásah z  53. minúty zápasu medzi 
Popradom a Michalovcami. Fanúši-
kovia môžu o  najkrajšom góle roz-
hodnúť do 15. novembra do polnoci. 
Hlasovanie prebieha v aplikácii moja 
Tipsport Liga.

 DVE popradské hokejistky 
vypĺňali reprezentačnú prestávku 
v  najcennejšom drese. V  A-tíme sa 
na turnaji šiestich krajín v  Micha-
lovciach predstavila Laura Šuliková, 
ktorá sa však bodovo nepresadila. 
Slovensky skončili tretie. Vo výbere 
18-ročných dievčat, ktoré cestova-
li na turnaj do Talianska sa ocitla 
Emília Leskovjanská. V  poslednom 
zápase proti domácim Taliankam 
hráčka Popradských líšok raz skóro-
vala a pridala aj asistenciu a prispela 
k  celkovému triumfu Slovenska na 
turnaji.

 POPRADSKÍ hokejoví šiestaci 
vyplnili reprezentačnú prestávku ví-
kendovým domácim turnajom o Po-
pradský pohár, na ktorý si pozvali 
Trenčín, Nitru, Martin a  Vítkovice. 
V kvalitnej konfrontácii obsadili zve-
renci trénera Romana Tomasa tretie 
miesto, turnaj vyhrali Trenčania.

 MINULÝ týždeň vo štvrtok 
a  v  piatok sa v  telocvični ZŠ s  MŠ 
Komenského Poprad konala súťaž 
v  skoku do výšky pod názvom Ko-
menského latka. V 13. ročníku súťa-
že ml. žiakov a žiačok zvíťazili Adam 
Soska zo 6.B triedy výkonom 117 cm 
a Alexandra Marušáková zo 6.B vý-
konom 115 cm. V 14. ročníku súťaže 
st. žiakov a žiačok triumfovali Adri-
án Lopata z  9.B výkonom 145 cm 
a  Terézia Húsková z  9.B výkonom 
136 cm.

 V  SOBOTU 16. novembra sa 
v telocvični ZŠ na Komenského uli-
ci uskutoční 3. kolo Medzinárodnej 
amatérskej MMA ligy v kategóriách 
deti, juniori a seniori. Účasť na pod-
ujatí prisľúbil aj čestný hosť a zápas-
ník UFC Machmud Muradov, s kto-
rým je naplánovaná autogramiáda 
o  12. hodine. O  hodinu neskôr za-
čnú samotné zápasy súťaže.

 MINULÝ týždeň v  stredu odo-
hrali basketbalisti BK Iskra Svit zá-
pas 8. kola SBL v Lučenci a vyhrali 
85:82. V sobotu 9. novembra naopak 
podľahli doma v  9. kole Prievidzi 
85:93. V sobotu 16. novembra bude 
v Iskra Aréne o 18. hodine ich súpe-
rom Inter Bratislava.

 DNES, t. j. v stredu 13. novem-
bra sa v  telocvični ZŠ Komenského 
od 9. hodiny uskutoční finále okres-
ného kola vo vybíjanej najmladších 
žiačok a  žiakov. Víťaz postúpi na 
krajské kolo 27. novembra do Prešo-
va.        (ppv)

Futbalisti FK Poprad odohra-
li v  sobotu posledný zápas jesene 
v rámci 17. kola II. ligy proti Pod-
brezovej (na foto). Tá si z Popradu 
odniesla plný bodový zisk po víťaz-
stve 2:1 a  vrátila „orlom“ domácu 

prehru 0:3 z 2. kola súťaže.

V  prvom polčase góly nepadali, 
o všetkom sa rozhodlo v tom druhom. 
Do vedenia išli hostia v  49. minúte 
zásluhou Jakuba Šulca, ktorý z otoč-
ky parádne trafil pod brvno Maleco-
vej brány. O  vyrovnanie sa postaral 
v  75. minúte hlavou Lukáš Horváth 
a domáci svojho súpera až do konca 
zápasu pritlačili. Nedokázali však vy-
užiť viacero vyložených šancí a z pro-
tiútoku trestal opäť Jakub Šulc v po-
slednej minúte zápasu. „Chceli sme sa 
rozlúčiť s  jesennou časťou víťazstvom, 
no nepodarilo sa nám to. prvý pol-
čas bol vyrovnaný, bez väčších šancí. 
po góle súpera sme v druhom polčase 
niečo zmenili a  zaslúžene sme vyrov-
nali. Nestačilo to na body, ale za vý-
kon v druhom polčase treba chlapcom 
poďakovať,“ skonštatoval po prehre 
s Podbrezovou tréner FK Poprad Ma-

rek Petruš.
Po p r a d -

čania pre-
zimujú na 
4. mieste 
so stratou 
7 bodov 
na lídra 
z  Banskej 
Bystrice. Po zimnej prestávke by mali 
zverenci Mareka Petruša absolvovať 
štvrťfinále Slovnaft Cup-u  4. mar-
ca 2020 na základe žrebu a následne 
odohrajú dva zápasy vonku v  rámci 
II. ligy – v Košiciach a v Skalici. Doma 
sa predstavia až 21. marca v  zápase 
proti Liptovskému Mikulášu.

Výsledok: 17. kolo II. ligy v sobo-
tu 9. novembra Poprad - Podbrezo-
vá 1:2 (0:0), gól Popradu: 75. Lukáš 
Horváth.        (mav)

Z kuchyne FK Poprad

Futbalistom posledný zápas jesene nevyšiel

Z kuchyne HK Poprad
Kadeti: v stredu 6. novembra Bardejov - Poprad 4:19.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 9. novembra Trebišov - Poprad 0:20.
Ml. žiaci 6.r.: v stredu 6. novembra Humenné - Poprad 7:4.
Ml. žiaci 5.r.: v stredu 6. novembra Humenné - Poprad 2:3.

Kamzíci v reprezentáciách Krátko zo športu

FOTO – Marek Vaščura

St. dorast U19: v stredu 6. novem-
bra Poprad – Žilina 0:2.
Ml. dorast U17: v sobotu 9. novem-
bra Žilina - Poprad 4:0.
Ml. dorast U16: v sobotu 9. novem-
bra Žilina - Poprad 3:0.
St. žiaci U15: v sobotu 9. novembra 
Bardejov - Poprad 3:1.
St. žiaci U14: v sobotu 9. novembra 

 Z  V  R P      S B

1. B. Bystrica 17 12 2 3 40:20 38

2. Dubnica n. V. 17 12 2 3 38:22 38

3. Skalica 17 11 2 4 33:18 35

4. FK Poprad 17 10 1 6 26:16 31

5. Žilina B 17 9 1 7 37:29 28

6. L. Mikuláš 17 8 2 7 27:28 26

7. Podbrezová 16 8 1 7 25:24 25

8. FC Košice 17 5 6 6 22:18 21

9. Púchov 17 6 3 8 21:24 21

10. Bardejov 17 6 3 8 18:21 21

11. Komárno 17 5 5 7 19:27 20

12. Ružomberok B 16 6 1 9 21:35 19

13. Šamorín 17 5 3 9 22:30 18

14. Petržalka 17 5 2 10 24:33 17

15. Slovan BA B 17 4 2 11 14:30 14

16. Trebišov 17 2 6 9 21:33 12

Tabuľka II. ligy mužov

Bardejov - Poprad 0:6.
Ml. žiaci U13: v nedeľu 10. novem-
bra Poprad – Bardejov 3:0.
Ml. žiaci U12: v nedeľu 10. novem-
bra Poprad – Bardejov 32:13.
Ženy: v  sobotu 9. novembra Po-
prad – B. Bystrica 4:0.
Dorastenky: v  nedeľu 10. novem-
bra Poprad – Bardejov 0:2.
Žiačky: v nedeľu 10. novembra Po-
prad – Bardejov 1:3.
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Popradské basketbalistky, ktoré sídlia po šiestich zápasoch 
v tabuľke 1. ligy žien a junioriek na 4. mieste, mali cez víkend 
voľno. Najbližšie sa predstavia až v  sobotu 23. novembra na 
pôde BK EILAT PU Prešov a v nedeľu 24. novembra v Koši-
ciach proti Young Angels U19.

Kadetky: v sobotu 9. novembra Poprad – Rožňava 105:41.
Žiačky: v sobotu 9. novembra Ružomberok – Poprad 61:42 a 52:49.
St. mini žiačky: v sobotu 9. novembra B. Bystrica – Poprad 47:34 a 48:42.
Ml. žiačky: v nedeľu 10. novembra St. Ľubovňa – Poprad 66:39a 69:37. 
              (ppv)

Gymnastky z Košíc kraľovali Popradu
V sobotu sa v telocvični ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade ko-

nalo 2. kolo Slovenského pohára v športovej gymnastike kategórie C, kto-
ré zorganizoval domáci ŠK ŠG GY-TA Poprad.

Podujatia sa zúčastnili pretekárky 
zo šestnástich klubov z  celého Slo-
venska, ktoré súťažili na štyroch ná-
radiach v piatich kategóriách.

Najmladšie a  najpočetnejšie ka-
tegórie žiačok ovládli gymnastky 
z  klubu Gymnastik Košice, pričom 
medzi najmladšími žiačkami si ví-
ťazstvo vybojovala Timea Lea Plat-
ková pred tímovou kolegyňou Mi-
roslavou Vasilovou. Medzi mladšími 
žiačkami obsadili pretekárky z Gym-
nastiku prvé 
štyri miesta - 
vyhrala Hannah 
Hu d a č í n o v á . 
Aj v  kategórii 
starších žiačok 
obsadili pódium 
Košičanky. Prvá 
skončila Vik-
tória Bátorio-
vá. V  kategó-
rii junioriek 
boli zasa prvé 
tri pretekárky 
z  popradského 

klubu Luna Gym a víťazkou sa stala 
Clara Groussard. V kategórii senio-
riek súťažili dve pretekárky. Vyhrala 
Ria Petríková z  Liptovského Miku-
láša pred Miriam Mihalovičovou 
z Prievidze.

Domáci klub ŠK ŠG GY-TA posta-
vil do súťaže dve gymnastky. Medzi 
najmladšími žiačkami obsadila Li-
lien Šimková 10. miesto a v kategórii 
starších žiačok bola Saskia Dunajová 
deviata.       (mav)

Volejbalisti VK Junior 2012 Poprad odohrali v  sobotu 
9. novembra 5. kolo 1. ligy mužov sk. Východ. Na domácej 
palubovke privítali v dvojzápase Svidník a v oboch prípa-
doch prehrali 0:3.

V  sobotu 16. novembra sa zverenci hrajúceho trénera Andreja Vojčíka 
predstavia v dvojzápase 6. kola na ihrisku tímu VKM Stará Ľubovňa.   (ppv)

VK Junior 2012 Poprad

Z kuchyne BAM Poprad

FOTO – Marek Vaščura

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
Kadeti: v nedeľu 10. novembra Poprad – Humenné 3:0 a 3:1.
Kadetky: v nedeľu 10. novembra Slávia TU KE - Poprad 0:3 a 1:3.
Ml. žiaci 6-ky: v sobotu 9. novembra St. Ľubovňa – Poprad 2:1, Po-
prad – Svidník 0:2 a Prešov – Poprad 2:0.
Ml. žiačky 4-ky: v nedeľu 10. novembra Poprad- Sp. N. Ves 0:2 a Slávia 
TU KE - Poprad 0:2.
Ml. žiaci 3-ky: v nedeľu 10. novembra Prešov B – Poprad A 0:2, Poprad 
B – Poprad A 0:2, Poprad A – Prešov A 2:0, Prešov A – Poprad B 2:0 
a Prešov B – Poprad B 1:2.

noviny
podtatranské

• TÝŽDENNÍK TATRANSKÉHO A PODTATRANSKÉHO REGIÓNU • 

• K predplatnému na rok 2019 v sume 19,50 eura získate riadkové 
inzeráty do hodnoty 10 eur. Predplatné vybavíte na každej pošte.

•   Zo všetkých predplatiteľov vyžrebujeme 31. 1. 2020 troch výhercov kníh 
Česká stopa v Tatrách a Buchholtzove Tatry - Rieka Augustiniho. 
Akcia platí do 31. 12. 2019.

Predplaťte si jediný regionálny týždenník, ktorý je tu s vami už 60 rokov.
A ostávame s vami aj naďalej.

Podtatranské noviny, v. d., Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel.: 052/78 78 309, redakcia@podtatranske-noviny.sk, www.podtatranske-noviny.sk 
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Mesto
Poprad

Okrem mesta Poprad v  spolupráci 
s  Tatranskou galériou (viď plagát) zor-
ganizovali podujatia k 30. výročiu Než-
nej revolúcie aj ďalšie inštitúcie v meste.

Podtatranská knižnica v  Poprade pri-
pravila na dnes, t. j. v stredu 13. novembra 
o 16.30 hod. stretnutie s bývalým primá-
torom mesta Poprad Jánom Madáčom 
pod názvom Spomíname na rok 1989 
v spolupráci s Podtatranským osvetovým 
strediskom.

V Podtatranskom múzeu sa okrem pro-

jektu Koridor (zbierka kľúčov s odkazmi 
z  radov verejnosti), ktorý trvá od pon-
delka 4. novembra, uskutoční v pondelok 
18. novembra prednáška November 1989 
v  regióne. Pre študentov stredných škôl 
bude každú celú hodinu od 9. do 12. ho-
diny prednášať Pavol Minarčák. O deň ne-
skôr, v utorok 19. novembra sa prednáška 
bude konať pre verejnosť o  17. hodine 
a  potom až do piatka 22. novembra pre 
študentov každú hodinu od 9. do 13. a pre 
verejnosť od 14. do 17. hodiny.          (ppv)

Svetové združenie bývalých politických väzňov v spolupráci s mestom Poprad 
a Rímskokatolíckou farnosťou v Poprade usporiada pri príležitosti 30. výročia 
17. novembra 1989 odhalenie pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a saleziáno-
vi Alojzovi Žemlovi.

Slávnosť sa uskutoční vo štvrtok 
14. novembra o  14. hod. pred budovou 
Pedagogickej fakulty  – Inštitútu Štefana 
Náhalku v Poprade, Katolíckej univerzity 
Ružomberok, na Nábreží Jána Pavla II. č. 
15 v Poprade.

Popradčan Anton Mačuga sa stal obeťou 
krutosti komunistického režimu. Osud-
ným mu bolo, že ako absolvent Univerzity 
J. A. Komenského v  Bratislave, pracoval 
ako úradník protokolu Zboru povereníkov 
a zúčastnil sa na študijnom pobyte v Parí-
ži. V  júni 1949 ho zatkli a vyšetrovali až 
do prepustenia vo februári 1950. V apríli 
1951 ho opäť zatkli. Do rodného Popradu 
sa však vrátil v cínovej truhle. Zomrel na 
následky brutálneho vyšetrovania Štátnou 

bezpečnosťou vo veku 30 rokov 31. marca 
1952 niekoľko dní potom, ako bol podaný 
návrh na jeho prepustenie.

Salezián  – vzácny kňaz a  svedok vie-
ry Dr. Alojz Žemla vyštudoval Pápežskú 
gregoriánsku univerzitu v Ríme. V rokoch 
1950 – 1953 bol správcom farnosti v Po-
prade. Napriek zákazu Štátnej bezpečnosti 
mal na pohrebe Antona Mačugu za veľkej 
účasti Popradčanov a priateľov, ktorí niesli 
rakvu, pohrebnú reč. A  to bolo jednou 
z príčin jeho pokusu o útek a odsúdenia 
v  roku 1955 k  pätnástim rokom za vele-
zradu. V roku 1960 bol prepustený, avšak 
zbavený možnosti duchovnej služby. Pra-
coval ako robotník a  tlmočník. Zomrel 
v roku 1996.                (fbe)

V  Podtatranskom múzeu vznikol Pro-
jekt „Koridor“ k výročiu Nežnej revolúcie. 
V  rámci projektu vznikol nápad - výzva 
obyvateľom, Popradčanom - pamätníkom 
aj súčasníkom, ktorí zažili demonštrácie 
a  protirežimové stretnutia v  novembri 
1989. Do areálu múzea môžu priniesť 
staré kľúče (kľúč), ktoré budú stužkami 
upevnené na 4 kovových stenách - pa-
neloch, s možnosťou a priestorom na vy-
jadrenie názoru. Darca môže ku kľúčom 
pripojiť myšlienku, odkaz, spomienku… 

Panely sú postavené po stranách pri 
vstupe do múzea.

Projekt vzniká v  čase, keď si pripo-
míname udalosti novembra 1989. Celé 
podujatie je symbolické. Riaditeľka múzea 
Magdaléna Bekessová vysvetlila, prečo 
koridor a kľúče. „Tým, ktorí si spomínajú 
na udalosti spred 30-tich rokov, v  hla-
vách ešte možno zarezonujú slová milana 
kňažka a  jeho výrok  – „Utvorte koridor“. 
Nezabudnuteľným symbolom bolo aj štrn-
ganie kľúčmi. Štrnganie, ktoré oznamovalo 

niečo, čo končí, ale aj symbol otvorenia no-
vého, nádejného, čo Slováci a Česi očakáva-
li. V čase tápania, neistoty sme sa „korido-
rom“ mohli presunúť zo starého, prežitého, 
do nového, demokratického. Chodba mala 
ľudí previesť cez to, čo už chceli za sebou 
zanechať k tomu, čo očakávali, k tomu no-
vému. koridor a kľúče sú pre nás nezabud-
nuteľnými symbolmi novembra 1989.“ Po 
skončení projektu 1. decembra 2019, bude 
zbierka kľúčov prezentačne využiteľná pri 
nasledujúcich výročiach.                     (kpa)

ruský cirkus na ľade pod vedením kirilla kirillova odštartoval svoje európske turné na Slovensku a túto šou 
s názvom Triumf si minulý týždeň v stredu mali možnosť vychutnať aj popradčania. Ľadovú plochu zimného 
štadióna zaplnili špičkoví ruskí umelci, ktorí predviedli famózne a dych vyrážajúce čísla. Bolo to spojenie 
všetkých žánrov súčasného cirkusového umenia na ľadovej ploche. Vystúpili žongléri, akrobati, iluzionisti, 
gymnasti a samozrejme klauni. Divákom sa predstavili aj víťazi svetových šampionátov v krasokorčuľovaní či 
predstavitelia významných cirkusových dynastií ruského cirkusu ako kirill kirillov a roman kanagin.   
            FOTO – marek Vaščura

FOTO – Marta Marová

Kultúrny program mesta Poprad

Streda 13. november o 19. hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade

EKONOMIE SEXU S RADIMEM UZLEM
Každé potešenie niečo stojí. V  každej ekonomike ide 

o zdroje. A v sexuálnej ekonomike Radima Uzla sa navyše 
i výborne pobavíte.

Vstupné: 11,90 a 14,90 € / predpredaj MIK 052 / 4361192 
a www.ticketportal.sk

Nedeľa 17. november o  10. hod./ divadelná sála DK 
v Poprade

VITAJ ZIMA
Tvorivá dielňa pod vedením Soni Fordošovej pre šikov-

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

Projekt Koridor nám pripomína novembrové udalosti spred tridsiatich rokov

Odhalenie pamätnej tabule

Nežná revolúcia v Poprade

FOTO – Katarína Plavčanová


