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Popradčania spomínali na Nežnú revolúciu zapálením sviečok
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Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom

Presne v  deň 30. výročia 
Nežnej revolúcie aj Popradča-
nia spomínali na udalosti 17. 
novembra 1989 v  Poprade. 
Rôzne programy sa konali už 
v  priebehu minulého týždňa 
a pokračujú aj v týchto dňoch. 

V  nedeľu nechýbalo divadlo, 
ani spomienkové stretnutie 
na námestí.

Popradčania si do Domu 
kultúry prišli pozrieť retroko-
médiu Vodka a  chróm divad-
la Gunagu z  Bratislavy z  čias, 

kedy odvaha nebola lacná ako 
dnes. Následne prešli na Ná-
mestie sv. Egídia, kde sa konalo 
spomienkové stretnutie pod 
názvom Sľúbili sme si lásku. 
Ľudia zapaľovali sviečky počas 
známej piesne Marty Kubišovej 

Modlitba pro Martu, ktorú za-
spievala speváčka a moderátor-
ka Andrea Majtnerová. V kine 
Tatran spomienkový program 
ukončilo premietanie drámy 
Balón, ktorá opisuje Východné 
Nemecko v čase studenej vojny 

podľa skutočných udalostí.
Spomienkový program mes-

ta Poprad v spolupráci s Tatran-
skou galériou v rámci 30. výro-
čia Nežnej revolúcie pokračuje 
až do piatka 22. novembra. 
            (ppv)
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Prešli desaťročia a  život-
né príbehy týraných, umu-
čených a prenasledovaných 
minulým režimom by 
mohli upadnúť do zabud-
nutia. Ale Svetové združe-
nie bývalých politických 
väzňov (SZBPV) v Poprade 
nechce dopustiť, aby tragic-
ké osudy obetí komunizmu 
zapadli prachom. Naopak, 
majú byť mementom pre 
budúce generácie.

Len pár dní pred 30. vý-
ročím Nežnej revolúcie sa 
SZBPV postaralo v  spo-
lupráci s  Rímskokatolíc-
kou farnosťou v  Poprade 
a  mestom Poprad o  odha-
lenie spoločnej tabule Po-
pradčanovi Antonovi Maču-
govi a  saleziánovi Alojzovi 

Žemlovi, ktorých 
tragické okolnosti 
zomleli v  nemilo-
srdnom nespra-
vodlivom súkolí 
minulosti. Predseda 
SZBPV František 
Bednár pred odha-
lením tabule minulý 
štvrtok na budove 
Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzi-
ty – Inštitútu Štefana 
Náhalku v  Poprade, 
zdôraznil: „O  osu-
doch oboch obetí sme 
vedeli už dávno, o  Antonovi 
Mačugovi písali noviny Po-
prad už v roku 1996. Odha-
lenie tabule sme si nechali 
na túto príležitosť v súvislos-
ti s  Dňom boja za slobodu 

a  demokraciu a  30. výročím 
Nežnej revolúcie, aby sa na 
nich nezabudlo. Získali sme 
spis z Ústavu pamäti národa, 
priamo z archívu z Prahy. A. 
Mačuga vlastne nebol ani ob-

vinený, ani odsúde-
ný, bol len vyšetrova-
ný za to, že oznámil 
trestnú činnosť. To 
súvisí aj s  dnešnou 
situáciou, lebo i dnes, 
keď niekto oznámi 
trestnú činnosť, buď 
ho zastrelia ako no-
vinára Jána Kuciaka, 
alebo ho žalujú na 
súde, alebo na neho 
dajú trestné ozná-
menie. Mačugu to 
stálo život. V  pod-
state ho oslobodili až 

v  čase, keď už bol smrteľne 
chorý a vedeli, že neprežije.“ 
Podľa údajov vo vyšetrova-
com spise mal v  júli 1949 
A. Mačuga, ktorý v  tom 
čase pracoval ako úradník 

protokolu v  kancelárii vte-
dajšieho predsedu Zboru 
povereníkov Slovenskej 
národnej rady Gustáva Hu-
sáka, oznámiť na oddelení 
Štátnej bezpečnosti údajnú 
trestnú činnosť G. Husáka 
súvisiacu s  prípravou aten-
tátu na vtedajšieho predsedu 
vlády Antonína Zápotoc-
kého. Ten mal byť otrávený 
cyankáli vo víne na sláv-
nostnej recepcii. Po toľkých 
desaťročiach ťažko posúdiť, 
či podozrenie bolo reálne 
alebo išlo o  „spravodajskú 
hru“. A. Mačuga bol po vy-
počutí zaistený a  umiest-
nený na psychiatriu, odkiaľ 
ho po niekoľkých mesiacoch 
prepustili na slobodu.

FOTO – Marta Marová
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Dnes, v  stredu 20. novembra, sa 
na základných školách koná celo-
slovenské testovanie žiakov 5. roč-
níka. Výnimkou nie sú ani piataci 
z  Popradu, ktorých na Monitor 5 
učitelia zodpovedne pripravovali 
od začiatku školského roka.

„Ide o súhrn učiva z prvého stupňa. 
Na druhom stupni sa náročnosť zvy-
šuje a žiaci sa musia preorientovať na 
to, že každý predmet vedie iný učiteľ 
a teda odborník v danej oblasti. Toto 
testovanie je práve o  tom, aby učiteľ 
vedel, na akej úrovni dieťa za štyri 
roky zvládlo dva testované predmety. 
V žiadnom prípade by ale Monitor 5 
nemal slúžiť na porovnávanie škôl. 
Dôležitý je posun dieťaťa voči sebe 
a nie voči ostatným,“ uviedla zástup-
kyňa riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ s MŠ 
na Jarnej ulici v Poprade Erika Liško-
vá, podľa ktorej učitelia na prvú váž-
nejšiu skúšku piatakov zodpovedne 
pripravujú, aby si zvykli na systém 
testovania, aby trénovali rýchle roz-
mýšľanie a zadelenie času na splne-
nie všetkých úloh. „So žiakmi sme si 
niekoľkokrát vyskúšali dostupné testy 
z  predchádzajúcich rokov, aby vede-
li, ako hárky vypĺňať a  čo ich čaká. 
Nácvičný monitor je tou najlepšou 
prípravou. Samotný monitor pomá-
ha dieťaťu zvládať stres a niektorých 
pripraví aj na prechod do osemroč-
ných gymnázií. Je to pre nich prvá 
vážnejšia udalosť,“ dodala učiteľka 

matematiky a tried-
na učiteľka 5.A trie-
dy ZŠ Jarná Jarmila 
Repaská.

Žiaci sú dnes na 
celom Slovensku 
testovaní z  mate-
matiky a  zo slo-
venského jazyka 
a  literatúry, resp. 
maďarského jazy-
ka a  literatúry. Do 
testovania sa tento 
rok zapojilo celkovo 1 489 základ-
ných škôl s  počtom takmer 52 800 
žiakov. Z  celkového počtu prihlá-
sených je vyše 3 250 žiakov zo škôl 
s  vyučovacím jazykom maďarským 
a  15 žiakov zo školy s  vyučovacím 
jazykom ukrajinským. Žiaci so zdra-
votným znevýhodnením predsta-
vujú vyše 7,6 % z  celkového počtu 
prihlásených piatakov, žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostre-
dia je takmer 4,8 %. Cieľom Testo-
vania 5 je pravidelne monitorovať 
úroveň poznatkov žiakov pri vstupe 
na 2. stupeň ZŠ, taktiež poskytovať 
základným školám spätnú väzbu 
a  komplexnú správu o  stave vedo-
mostí a  zručností, ktorá by mohla 
napomôcť pri skvalitňovaní vyučo-
vania. Testové úlohy sú aj tento rok 
zamerané na logické myslenie, po-
rozumenie textu, overenie rozsahu 
vedomostí a  schopností aplikovať 

teoretické poznatky 
v praxi. Každý z tes-
tov má 30 úloh a na 
vypracovanie majú 
žiaci stanovený čas 
60 minút. Žiaci so 
zdravotným znevý-
hodnením, ktorých 
percentuálny po-
diel každým rokom 
rastie, budú mať 
z  dôvodu ich zní-
ženého a  čiastočne 

až úplne obmedzeného zmyslového 
vnímania upravené podmienky tes-
tovania aj modifikované testy. „Celo-
slovenskému testovaniu predchádza-
la príprava na Testovanie 5 v podobe 
elektronického testovania, do ktorého 
sa mohli zapojiť žiaci 5. ročníkov zo 
škôl s požadovaným počítačovým vy-
bavením a internetovým pripojením. 
Elektronický test bol sprístupnený od 
5. do 7. novembra a zapojilo sa doň 
takmer 8 000 piatakov z 313 základ-
ných škôl. Pre školy, ktoré nemali vy-
tvorené vhodné podmienky pre tento 
typ testovania, bol tento elektronický 
test sprístupnený vo formáte PDF na 
webovom sídle NÚCEM. Výsledky 
žiakov z  Testovania 5 2019 sa do-
zvedia školy 20. decembra. Počnúc 
týmto školským rokom budú z  dô-
vodu znižovania environmentálnej 
záťaže všetky výsledky školám zasie-
lané už len elektronicky. Školy budú 
mať možnosť sprístupniť ich svojim 
žiakom a  ich zákonným zástupcom 
ekologickejšou formou – prostredníc-
tvom internetových žiackych knižiek. 
Kompletné výsledkové listiny škôl 
a  jednotlivých žiakov budú odoslané 
školám elektronicky v druhej polovici 
januára 2020,“ uvádza sa na strán-
kach Národného ústavu certifikova-
ných meraní vzdelávania (NÚCEM), 
ktorý Testovanie 5  2019 organizačne 
zabezpečuje. 

      (mav)

Stručne
 V  pláne zasadnutí Mestskej 

rady mesta Poprad na rok 2019 
bol určený termín zasadnutia 
Mestskej rady mesta Poprad na 2. 
decembra Anton Danko, primá-
tor mesta zvoláva 7. plánované 
zasadnutie Mestskej rady mesta 
Poprad v zmenenom termíne a to 
v pondelok 9. decembra v zasadač-
ke Mestského úradu v Poprade na 
1. poschodí.

 V  Spojenej škole na Letnej 
ulici sa v  pondelok 25. novembra 
uskutoční podujatie Vstúpte bez 
klopania o  vzdelávaní postave-
nom na princípoch a  hodnotách, 
o prepájaní snáh jednotlivých škôl 
a o tvorbe funkčnej siete vzájomne 
sa inšpirujúcich škôl.

 OD ZAJTRA 21. novembra 
bude v  Múzeu  – galérii Scherfe-
lov dom vo Veľkej otvorená nová 
výstava s  názvom Zastaviť čas, 
kde budú prezentované kresby 
amatérskeho výtvarníka Ondreja 
Ruttkaya. Vernisáž sa uskutoční 
o 17. hod.

 DISKUSIA s  aktérmi no-
vembrových udalostí sa usku-
toční zajtra 21. novembra 
o 11. a o 17. hod. v Tatranskej galé-
rii. Zároveň o 17. hod. v TG bude 
vernisáž výstavy s  názvom 1989 
Sametová Nežná. Prezentovať sa 
budú autori Karel Cudlín, Pavel 
Štecha, Radovan Boček, Jan Jindra, 
Martin Marenčin, Peter Brenkus, 
Vladimír Benko. Hudobným hos-
ťom bude Edo Klena.

 VO štvrtok 14. novembra sa na 
Katedre manažmentu Katolíckej 
univerzity v  Poprade konala sláv-
nostná imatrikulácia pre vyše 100 
študentov 1. ročníka bakalárske-
ho štúdia študijného odboru Ma-
nažment a 1. ročník magisterského 
štúdia Ekonomika a  manažment 
podniku. Slávnostný deň pokračo-
val 4. Beániovým plesom.

 RADA Klubu Sobotčanov 
a mesto Poprad opäť po roku orga-
nizujú Katarínsku zábavu, ktorá sa 
uskutoční v  sobotu 23. novembra 
od 19. hod. v priestoroch divadel-
nej sály v Spišskej Sobote.

 DO 25. novembra 
do 14. hod.  budú ŽSR  vykoná-
vať  výlukové práce, ktoré  majú 
za následok vylúčenie osobnej 
železničnej dopravy medzi stani-
cami Kežmarok  – Spišská Belá. 
V dôsledku tejto výluky sú všetky 
vlaky v uvedenom čase na danom 
úseku nahradené autobusovou do-
pravou.

 TOHTOROČNÝ Tatranský 
ľadový dóm, katedrála Notre  – 
Dame bude slávnostne otvore-
ná vo štvrtok 21. novembra. Na 
Hrebienku už po siedmy raz bude 
odhalená katedrála, ktorá je in-
špirovaná tentoraz Parížom. Bola 
postavená z  neuveriteľných 225 
ton ľadu. Hlavný staviteľom tohto 
diela je opäť Adam Bakoš. (ppš)

Popradskí piataci monitor nepodceňujú

Vietor vyvracal stromy aj v Tatrách
Silný vietor, ktorý sa minulý týž-

deň prehnal severom Slovenska, 
poškodil aj lesné porasty v Tatran-
skom národnom parku. Na území 
v  správe Štátnych lesov TANAP-
-u vyvrátil a polámal odhadom vyše 
šesť a pol tisíc stromov. Toto číslo sa 
však ešte môže zmeniť, keďže lesníci 
škody stále mapujú.

Zatiaľ najviac spadnutých stromov 
hlásili z  ochranného obvodu Pod-
spády, kde vietor poškodil približne 
2 000 m3 drevnej hmoty a  ďalších 
zhruba 1 500 m3 zaevidovali v  ob-
lasti Tatranskej Javoriny. Štátne lesy 

TANAP-u  zaznamenali škody aj na 
Orave, kde vietor zničil celkovo 1 500 
m3 drevnej hmoty. Zverovka, Habov-
ka i  Oravice totiž rozsah kalamity 
odhadli zhodne na päťsto kubíkov. 
Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, 
ktorej sa silný nárazový vietor vyhol, 
spadnuté stromy v tejto oblasti zazna-
menali len ojedinele.

Lesníci škody postupne sumari-
zujú, keďže zatiaľ sa nedostali do 
všetkých lokalít, ktoré zasiahol vie-
tor. V teréne sú i pracovníci Stredis-
ka terénnych služieb Štátnych lesov 
TANAP-u. Postupne si prechádzajú 

jednotlivé turistické chodníky a  po-
padané stromy odstraňujú. Prioritu 
majú, samozrejme, trasy, na ktoré sa 
nevzťahuje sezónna uzávera. Turisti 
by teda mali počítať s tým, že niektoré 
úseky môžu byť dočasne nepriechod-
né, resp. ťažšie priechodné. Štátne 
lesy TANAP-u  ako správca turistic-
kých chodníkov na území Tatranské-
ho národného parku aj preto žiadajú 
návštevníkov, aby zvýšili opatrnosť 
pri pohybe vo vysokohorskom pros-
tredí a rešpektovali pokyny pracovní-
kov, ktorí pracujú na spriechodnení 
turistických chodníkov.     (map)

FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy
 MESTO Vysoké Tatry dostalo 

od Ministerstva zdravotníctva SR 
milión eur na modernizáciu zdra-
votného strediska. Vo vynovenom 
stredisku by mal pôsobiť všeobec-
ný lekár pre dospelých, všeobecný 
lekár pre deti a dorast, gynekológ, 
stomatológ a  budú v  ňom vytvo-
rené aj priestory pre konziliárne 
vyšetrenia ambulantných špecia-
listov. Centrum by malo vzniknúť 
v  terajšom zdravotnom stredisku 
v Novom Smokovci.

 SPRÁVA a  údržba ciest Pre-
šovského samosprávneho kraja 
zrekonštruuje štyri mosty vo svo-
jej správe za vyše 1,6 milióna eur. 
Opravia mosty v  Sabinove, cez 
potok Kamenec za obcou Sveržov, 
most Žalobín – Malá Domaša, ale 
tiež aj most nad zubačkou, ktorá 
vedie zo Štrby na Štrbské Pleso.

 PROJEKT pred týždňom 
otvoreného juhovýchodného ob-
chvatu mesta Stará Ľubovňa bude 
mať pokračovanie. Samospráva 
chce za približne 1 milión eur 
dobudovať Vansovú ulicu, vzdia-
lenú od obchvatu asi 300 až 400 
metrov. Takýmto spôsobom chce 
spojiť najväčšie sídlisko v  meste 
Západ s  Levočskou ulicou, ktorá 
je súčasťou obchvatu. Na stavbu 
je vydané územné rozhodnutie. 
V tomto roku chcú začať so staveb-
ným konaním a na budúci rok plá-
nujú spustiť realizáciu tejto stavby 
a nájsť finančné zdroje na to, aby sa 
to mohlo zrealizovať.

 SLOVENSKO-POĽSKÉ zo-
skupenie Tatry Super Ski sa pred 
zimnou sezónou rozšírilo o  troch 
členov. Lyžiari tak budú môcť 
počas zimy jazdiť na jeden skipas 
v  sedemnástich lyžiarskych stre-
diskách na Slovensku a  v  Poľsku. 
K  dispozícii budú mať 91 zjazdo-
viek v  celkovej dĺžke 57 kilomet-
rov a  84 prepravných zariadení. 
Okrem dvoch poľských stredísk 
sa novým členom stal aj skipark 
Meander v  Oraviciach. Doteraz 
malo v  zoskupení zastúpenie iba 
jedno slovenské stredisko, a  to 
Bachledka Ski & Sun v Ždiari.

 SOCIÁLNA poisťovňa by 
mala v  budúcom roku priznať 
približne 29 tisíc starobných dô-
chodkov, ktorých priemerná výš-
ka by mala dosiahnuť 534 eur. 
Predčasných starobných penzií by 
mala poisťovňa priznať 12,3 tisíca 
s priemernou sumou 456 eur a in-
validné penzie by malo v budúcom 
roku dostávať 17,1 tisíca nových 
poberateľov, pričom ich priemer-
ná výška by mala predstavovať 280 
eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu 
Sociálnej poisťovne na rok 2020, 
ktorý by mal na nadchádzajúcej 
schôdzi schvaľovať parlament.  
   (ppš)

Bol prvým demokratickým primátorom Popradu

Študenti už vedia, že sloboda nie je zadarmo
V  rámci spomienkových pod-

ujatí pri príležitosti 30. výročia 
Nežnej revolúcie si pre svojich 
spolužiakov z  radov stredoškolá-
kov pripravili zaujímavý program 
aj gymnazisti z  oboch poprad-
ských gymnázií. Na divadelných 
doskách Domu kultúry sa v pon-
delok a  v  utorok konala séria 
predstavení s názvom Sloboda nie 
je zadarmo.

O  spomienkový program pre 
stredné školy pri príležitosti 30. 
výročia novembrových udalostí 
z  roku 1989 sa postarali študenti 
z gymnázií na Ul. D. Tatarku a Ku-
kučínova pod vedením pedagógov 
Zuzany Suchej, Zdena Suchého 
a  Jany Harbuľovej. „Hercami boli 
študenti, ktorých učím slovenčinu. 
Dobre vedia, že som človek, ktorý 
občiansku spoločnosť preferuje. Sna-
žím sa ich na hodinách viesť k tomu, 
aby vedeli rozhodovať sami za seba. 
Chcela som, aby November ’89 ne-
ostal niekde osamotený a  prepojiť 

ho so súčasnosťou. Sloboda nie je 
vyhratý stav, ktorý sme si vybojo-
vali a tým to končí. Za demokraciu 
treba neustále bojovať a  to bol od-
kaz našim študentom. Bola to tiež 
snaha priniesť informáciu o  tom, 
ako to vyzeralo ešte pred samotným 

No v e mb ro m 
’89,“ priblí-
žila Zuzana 
Suchá, ktorá 
mala na sta-
rosti scenár 
i réžiu progra-
mu.

Študenti sa 
vžili do prí-
pravy projek-
tu o  Nežnej 
revolúcii, čím 
vyrozprávali 
príbeh svojim 
spolužiakom, 
aby sa o  uda-
lostiach spred 

tridsiatich rokov dozvedeli viac. 
„Ako študent som nebol veľmi infor-
movaný o tom, čo sa v Novembri ’89 
udialo. Táto spolupráca ma naučila 
veľa. Od študentov to väčšinou za-
čína, lebo v nich sa formuje budúc-
nosť. Neviem to porovnať s  dobou 
predtým, ale už len z  rozprávania 
si myslím, že dnes sme na tom lep-
šie. Nie sme pod takým politickým 
tlakom a  demokracia je veľkým 
plusom,“ povedal herec a  študent 
Samuel Chlepko. „Vďaka tomuto 
predstaveniu sme sa dozvedeli via-
cej. Vôbec som netušila, ako sa vtedy 
študenti museli brániť. Vtedy bolo 
všetko kontrolované a dávalo sa von 
len to, čo sa hodilo. Bolo to bežné. 
Dnes si to nevieme predstaviť - ísť do 
mesta s masou ľudí v zime proti poli-
cajtom s obuškami. Dnes je až príliš 
veľa možností ako sa spojiť. Človek 
však nevie, čomu má skôr veriť,“ za-
myslela sa jeho herecká kolegyňa 
Júlia Szentivanyiová.    (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Tesne po revolúcii, v  ko-
munálnych voľbách v  roku 
1990, sa primátorom mesta 
Poprad stal Ján Madač. Na 
primátorskej stoličke bol 
jedno volebné obdobie, po 
ktorom ho v  roku 1994  vy-
striedal Štefan Kubík. Po od-
chode do dôchodku si urobil 
sanitárny kurz. Pracuje ako 
„zdravotná sestra“. Môže 
ešte pracovať a pomáhať a to 
ho napĺňa. Teší sa z každého 
dňa, lebo vie, že mu prinesie 
niečo nové. Vo voľnom čase sa venuje 
knihám a poznávaniu.

V  spolupráci s  Podtatranským osve-
tovým strediskom v  Poprade sa v  stre-
du 13.novembra 2019 konalo v  Pod-
tatranskej knižnici stretnutie s  Jánom 
Madačom, ktorý o  ponovembrových 
udalostiach povedal: „Hovorí sa, že kul-

túra a zmeny prichádzajú vždy z výcho-
du. V  nesmelých začiatkoch demokrati-
zácie našej krajiny bolo najťažšie, že sme 
nemali žiadny vzor (ktorým bol predtým 
Sovietsky zväz). Každý chcel zmenu, ale 
nikto nevedel, ako ju uskutočniť. Tým, že 
ani ja som nevedel robiť politiku, hľadal 
som odborníkov z rôznych oblastí a poslú-

chal som ich. Podľa vzoru nášho 
mesta napríklad vznikali mest-
ské polície po celom Slovensku.“

Primátor J. Madač sa zaslú-
žil o  vznik detašovaného pra-
coviska Ekonomickej fakulty 
UMB v Poprade, o vznik bilin-
gválneho gymnázia aj o  zalo-
ženie Univerzity tretieho veku. 
Zabezpečoval Kandidatúru na 
usporiadanie ZOH 2002, po-
dieľal sa na príprave a realizácii 
hydrotermálneho vrtu v Gréb-
parku, na začiatku rekonštruk-

cie historického centra v Spišskej Sobote, 
v budove elektrárne vznikla počas jeho 
pôsobenia Tatranská galéria.

„Najťažšie počas týchto 30-tich rokov 
bolo nájsť si vlastnú cestu a  nájsť zod-
povednosť za svoje vlastné rozhodnutia. 
Mnohí hovoria, že je zle, lebo sa sami zle 
rozhodli“, dodal J. Madač.         (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Seniori pookriali pri prednese

Vianočné mestečko

Chvála svetlu v podaní 
Ľuba Stacha

V Tatranskej galérii minulý pia-
tok otvorili výstavu Ľuba Stacha, 
na vernisáži ktorej vystúpil s husľo-
vým recitálom špičkový slovenský 
interpret Milan Paľa.

V roku 1993 dostal Ľubo Stacho 
(1953) príležitosť vytvoriť pre festi-
val Severné Anglicko na Severnom 
Slovensku, organizovaný kurátor-
kou Luciou Benickou, inštaláciu do 
jednej z hál budovy Elektrárne v 
Poprade. V roku 2019 sa Stacho po 
26 rokoch do Elektrárne TG vracia, 
aby in situ, pomocou nových digitál-
nych technológií, prepojil možnosti 
zobrazenia prelomu 80-tych a 90-
tych rokov 20. storočia s dnešnou, 
rovnako búrlivou dobou zmien.

Už v roku 1993 Stacha priestory 
elektrárne uchvátili a zdokumento-
val ich ešte predtým, ako boli trans-
formované na galériu. V priebehu 
prípravy svojej inštalácie podrobne 
skúmal priestory budovy bývalej 
elektrárne (postavená v roku 1904) a 
nasával jej tichú krásu. Zvlášť citlivo 
reagoval na meniace sa svetlo pre-
chádzajúce cez veľké mriežkované 
okná, ktoré prostredníctvom plátna 
zapájal do kontemplatívnych a me-

ditatívnych inštalácií (Tiché svetlo 
elektrárne, 1993 – 2019). V ďalšej 
inštaláci autor pracoval s metaforou 
infúzie (Čierno-biela infúzia, 1993), 
kde ponechal procesuálne kvapkať 
vývojku a ustaľovač na fotografickú 
roľu. Okrem týchto veľkých inštalá-
cií sú na aktuálnej výstave predsta-
vené aj autorove experimenty s cit-
livou fotografickou vrstvou (Pridajte 
ruku 1989; Posledná večera, 1996). 
Podobný objektivizujúci prístup 
využíva aj vo svojej dokumentárnej 
tvorbe, kde najčastejšie pracuje s 
princípom časovej komparácie. Ta-
kou je aj videoprojekcia jeho foto-
grafií November 89.

Citujúc Ľ. Stacha: „Popradskou 
výstavou chcem pripomenúť krásu 
fotografického média, ale zároveň 
sa vrátiť k experimentom, ktoré som 
kedysi zaznamenal na filmy. Dnes 
sa tieto moje vízie dajú realizovať v 
takej podobe, o ktorej som vtedy ani 
nesníval. Výstavou zároveň prepájam 
analógovú fotografiu s digitálnou a 
hľadám nové výrazové možnosti tejto 
syntézy.“ 

Výstava potrvá do 15. januára 
2020.          (tga)

PP-124

Popradčanov a návštevníkov mes-
ta poteší počas blížiaceho sa sviatoč-
ného obdobia Vianočné mestečko 
na Námestí sv. Egídia. Práce postu-
pujú tak, aby bolo otvorené od 1. de-
cembra.  V tento deň, ktorý je záro-
veň prvou adventnou nedeľou, o 17. 
hod.  primátor mesta Poprad Anton 
Danko spolu s manželkou privítajú 
občanov na slávnostnom posvätení 
adventného venca, zapálení prvej 
adventnej sviece a horúcom punči 
s vianočnou príchuťou. O príjemnú 
atmosféru sa postará cimbalová ľu-
dová hudba Popradčan.      (ppp)

Minulý týž-
deň vo štvrtok 
sa v  Podtatran-
skej knižnici 
v Poprade konal 
už 7. ročník pre-
hliadky v  pred-
nese poézie, 
prózy a  vlastnej 
tvorby seniorov, 
ktorú pravidel-
ne organizuje 
okresná orga-
nizácia Jednoty 
dôchodcov Slo-
venska.

Do tohto ročníka sa zapojilo dva-
násť recitátoriek. „Naša organizácia 
už tradične v  novembri robí stretnutie 
nadšencov poézie, prózy a vlastnej tvor-
by z radov seniorov. Opäť sme sa stretli 
v hojnom počte, pričom sa prihlásilo 
dvanásť prednášajúcich. Dokonca sme 
mali recitátorku, ktorá sa blíži k deväť-
desiatke,“ priblížil predseda OO JDS Ján 
Surmik a  pokračoval: „Robievali sme 
niekedy súťaž, ale stanoviť kritériá v na-
šej vekovej skupine je náročné. Upustili 
sme od toho a skôr len laickým výberom 
tých najlepších vyšleme na krajskú súťaž, 
kde sa už dá postúpiť na celoslovenské 
kolo. Tam je to však už tiež len formou 
prehliadky.“

Podtatranská knižnica rada so se-
niormi spolupracuje. „Jednou z kategó-
rií čitateľov knižnice sú aj seniori. Sú 
to ľudia, ktorí nielen čítajú, ale chcú aj 
aktívne žiť. Medzi takéto aktivity patrí 
aj prednes poézie, 
prózy a  vlast-
nej tvorby. Toto 
podujatie má nie-
koľkoročnú tradí-
ciu a  sme radi, 
že v  nej môžeme 
pokračovať,“ po-
vedala riaditeľka 
Podtatranskej 
knižnice Monika 
Naštická.

Seniori si do-
kážu pri ume-
leckom slove 

oddýchnuť. Úspechy sú len milým bo-
nusom. „Zúčastňujem sa tohto festivalu 
odkedy existuje a  aj s  vlastnou tvorbou. 
Tentokrát som si vybrala list Tatiany ad-
resovaný Oneginovi. Rezonuje to vo mne 
od mlada, keď sme sa učili o ruskom bás-
nikovi Puškinovi. Zúčastňujem sa aj na 
iných fórach, v kluboch a máme spoluprácu 
aj s obchodnou akadémiou. Tento list som 
prednášala aj tam a mladí študenti sa ču-
dovali, že si to stále vieme zapamätať,“ pre-
zradila Helena Smolková (na foto hore). 
„Skladám básne a mám to asi po mame. 
Skladal však aj môj brat a teraz aj vnučka. 
Predniesla som ďakovnú báseň mojej kole-
gyni, ktorá zomrela a bola to Modlitba mat-
ky. Chodievam aj na iné súťaže a už mám 
doma sedemnásť diplomov. Na piatom roč-
níku súťaže Kremnická barlička som získala 
druhé miesto. Recitujem však pre potešenie, 
pokiaľ mi to zdravie dovolí. Verím, že moja 
poézia niekoho povzbudí a  dodá mu síl,“ 
uzavrela Rozália Bednárová.       (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Harmonogram 
volieb

Popradská samospráva má už spra-
cované organizačno-technické zabez-
pečenie volieb do Národnej rady SR, 
ktoré budú 29. februára 2020. Do 29. 
novembra 2019 utvorí volebné okrs-
ky, určí volebné miestnosti a zoznam 
predloží okresnému úradu, do 1. de-
cembra budú vymenovaní zapisovate-
lia okrskových volebných komisií. Do 
6. decembra mesto určí osoby na orga-
nizačnú a technickú prípravu volieb a 
v tomto roku bude ešte dôležitý termín 
– do 11. decembra 2019 zverejnenie 
e-mailovej adresy na doručenie ozná-
menia o delegovaní člena a náhradníka 
do okrskovej volebnej komisie.     (ppp)
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Europoslanec so žiakmi 
i seniormi Rozlúčka s jeseňou

Deti a učiteľky sa v  zre-
konštruovanej MŠ vo Veľkej 
naďalej venujú folkóru, v 
ktorom ako hlavný princíp 
dominuje hra. Tento rok 
sa venujeme 
téme „Od je-
sene do leta“.

Týmto za-
meraním chceme, aby pro-
stredníctvom zážitkového 
učenia deti spoznávali život 
v  prírode a  jeho premeny, 

ako aj život zvierat spojený so 
zmenami v prírode. Vystúpe-
ním  „Rozlúčka s  jeseňou“ si 
deti spríjemnili upršané no-
vembrové dopoludnie a slo-

vom, piesňou 
a tancom sa 
pr ihovor i l i 
odchádzajú-

cej jeseni, kde zároveň mali 
možnosť spoznať ročné obdo-
bie podľa typických znakov.

Bibiána Repašská

NAPÍSALI STE NÁM

FOTO – archív MŠ

Na oslavách pádu Berlínskeho múru vystúpili s prejavmi aj popradskí bilingvalisti

Žiaci OA v  Poprade chcú 
opäť uspieť v  programe Eu-
roscola, ktorý je výnimočnou 
príležitosťou pre študentov 
stredných škôl zažiť európsku 
spoluprácu a rozhodovanie na 
vlastnej koži. Študenti stred-
ných škôl zo všetkých člen-
ských krajín Európskej únie 
majú možnosť stať sa na jeden 
deň poslancom Európskeho 
parlamentu. Program sa reali-
zuje od roku 1990 a  ročne sa 
pracovných dní Euroscola v 

Štrasburgu zúčastní asi 10 000 
mladých ľudí z Európy.

Pripravujeme a realizuje-
me množstvo zaujímavých 
podujatí a  akcií. V  posledný 
októbrový utorok  obchodnú 
akadémiu navštívil europo-
slanec Ivan Štefanec a zúčast-
nil sa na besede. Odpovedal 
na otázky študentov, ktoré 
sa týkali napr. problematiky 
migrácie, brexitu, budúcnosti 
Európskej únie, klimatických 
zmien. Europoslanca okrem 

žiakov školy privítali aj senio-
ri z  Popradu-Veľkej spevom 
a  živo sa zaujímali o  dianie 
v EÚ.  

Beseda s I. Štefancom bola 
veľmi zaujímavá, podnetná 
a poskytla nám veľa informá-
cií, ktoré zúročíme v  ďalšom 
štúdiu. Beseda bola dôkazom 
toho, že o politiku majú záu-
jem nielen juniori, ale aj se-
niori.

Viktória Žondová, 
Tomáš Jackovič 

DALI STE NÁM
VEDIEŤ

Nielen Slovensko si pripomína 
30. výročie udalostí, ktoré v roku 
1989 viedli k politicko-spoločen-
ským zmenám pomerov v Euró-
pe. Jedným z dôležitých míľnikov, 
ktoré dali udalosti do pohybu, bol 
pád Berlínskeho múru. Na oficiál-
nych oslavách tejto udalosti bola 
aj skupina dvanástich študentov 
bilingválnej slovensko-nemeckej 
sekcie Gymnázia na Ulici Domi-
nika Tatarku v Poprade.

Bilingvalisti sa v Berlíne zúčast-
nili na medzinárodnom projekte 
mládeže Moja Európa – naša 
spoločná Európa.  Ich partneri 
boli z  Česka, Maďarska, Poľska, 
Nórska, Nemecka, Francúzska, 
Veľkej Británie a Ukrajiny. Mladí 
ľudia sa zapojili do rôznych spo-
ločných aktivít a workshopov.

Vyvrcholením pobytu štu-
dentov z  popradskej bilingválnej 
sekcie bola účasť na oslavách 30. 
výročia pádu Berlínskeho múru, 
ktoré sa konali pri pamätníku tejto 
historickej udalosti Gedenkstätte 
Berliner Mauer. Medzi hosťami 
boli významní politici a  štátni-
ci – napríklad hlavy štátov krajín 
Vyšehradskej štvorky, nemecký 

prezident Frank-Walter Steinme-
ier i nemecká kancelárka Angela 
Merkelová. S  krátkymi prejav-
mi vystúpili aj dvaja popradskí 
bilingvalisti Dominik Horváth 
a Cedrik Schumacher, žiaci štvr-
tého ročníka. Cedrik, ktorý je 
nemeckej národnosti, predniesol 
príhovor po nemecky, Dominik 
po slovensky. Vyzdvihli v ňom vý-

hody spolupráce európskych 
krajín pre mladých ľudí i pozití-
va členstva Slovenskej republiky 
v Európskej únii. Spolužiačky 
oboch rečníkov, ktorí boli v blíz-
kosti Angely Merkelovej, mali 
možnosť vymeniť si s ňou pár viet.

Obaja študenti sa zhodli, že 
vystúpenie pred európskou poli-
tickou špičkou bola mimoriadna 

príležitosť.
Cedrik Schumacher: „Priznám 

sa, že som mal trému. Snažil som 
sa, aby som mal pokojný hlas 
a aby som udržiaval očný kontakt 
s výnimočnými poslucháčmi. Som 
veľmi vďačný za túto mimoriadnu 
skúsenosť, na ktorú nikdy neza-
budnem.“

Dominik Horváth: „Musím sa 
priznať, že zo začiatku to bol veľmi 
zvláštny pocit, keď som sa postavil 
pred osobnosti, ktoré vídame na te-
levíznych obrazovkách. Zrazu boli 
pri mne „naživo“. Pri čítaní môjho 
príhovoru to už bolo podstatne 
lepšie. Najlepšie na mňa zapôsobi-
la naša pani prezidentka Zuzana 
Čaputová a  najvplyvnejšia žena 
sveta kancelárka Angela Merkelo-
vá.“                (zsu)

Polícia intenzívne hľadá nezvest-
ného 59-ročného Jána Kenéza z 
Popradu, ktorý o  sebe nepodal 
žiadnu správu od 12. septembra, 
kedy odovzdal výživné svojej druž-
ke. Nepreberá si invalidný dôcho-
dok a nikto ho od tej doby nevidel.

Vykonanými previerkami a  opatreniami sa do-
posiaľ nezvestnú osobu nepodarilo vypátrať. Ján 
Kenéz je vysoký asi 160 centimetrov, má štíhlu 
postavu, sivé vlasy strednej dĺžky a zeleno-žlté oči. 
Nosí husté fúzy. Naposledy mal oblečené modré 
rifle, bielu košeľu a čiernu bundu. Zvláštnym zna-
mením je materské znamienko v  tvare kruhu na 
hrudníku.

Polícia žiada verejnosť, aby akékoľvek poznatky 
k  hľadanej osobe oznámila na oddelení pátrania 
OR PZ Poprad, na t. č. 0961 89 3371, resp. na linku 158. 
Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom fa-
cebookovej stránky Policajného zboru.                 (krp)

Plán pohnúť sa 
s vozidlom nevyšiel

Z trestného činu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky bol ob-
vinený 39-ročný Popradčan, kto-
rý sa skutku dopustil minulý týž-
deň v stredu na Scherfelovej ulici.

Peter pred hranicou križovatky 
zastavil, pričom v dôsledku stúpa-
júcej komunikácie namiesto plá-
novanej jazdy vpred začal cúvať 
a narazil do vozidla stojaceho za 
ním.

Obaja účastníci tejto dopravnej 
nehody boli na mieste podrobe-
ní dychových skúškam a u Petra 
bola pozitívna. Vodič bol zadrža-
ný, obmedzený na osobnej slobode 
a umiestnený do cely policajného 
zaistenia.       (krp)

Polícia pátra Pätnásť rokov od víchrice
Od vetrovej kalamity, ktorá sa Tatrami prehnala 19. no-

vembra 2004, uplynulo už pätnásť rokov.
Tatranská bóra zničila celkovo 12 600 hektárov lesa, z toho 

8 737 hektárov na území v správe Štátnych lesov TANAP-u. 
Vietor poškodil 2 036 950 m3 drevnej hmoty, ešte do konca 
roka 2005 sa lesníkom podarilo spracovať až 87,8 % kala-
mity. Práce na odstraňovaní následkov víchrice Alžbeta de-
finitívne ukončili v máji 2006. V rámci tzv. umelej obnovy 
lesníci od kalamity vysadili doteraz približne osem milónov 
sadeníc, pričom dve tretiny predstavovali ihličnany a tretinu 
tvorili listnáče. 

Najväčšie zastúpenie mali už tradične smrek, smrekovec, 
borovica a jelša, nechýbali však ani javor, jaseň, jelša, buk, 
brest či jarabina. O približne rovnako veľkú plochu ako ob-
novili lesníci, sa vďaka prirodzenému zmladeniu postarala aj 
samotná príroda. 

Hodnoteniu stavu a procesom v lesných ekosystémoch po 
prírodných disturbanciách bola venovaná aj medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorá sa koncom októbra uskutočnila v 
Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici.             (mpe)

FOTO – archív organizátora

FOTO: Správy RTVS a Instagram A. Merkelovej
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V novembri si pripomíname:
110 rokov od narodenia 

lekára MUDr. Jána PALKA 
(*17.  11.  1909 Oravský Podzá-
mok – †4. 5. 1994 Poprad)

Otec Vendelín (*1874) – háj-
nik, matka Mária, rod. Fedorová 
(*1888). Súrodenci Rozália, Eva 
a  MUDr. Jozef.  – lekár v  Ľu-
bochni. Manželka Mária, rod. 
Sedláková, deti Mariana (*1944) 
a Danica (*1945).

Ľudovú školu navštevoval 
v rodisku 5 rokov. Neskôr študo-
val na Štátnom reálnom gymná-
ziu v Levoči (8 rokov) a vysoko-
školské štúdium absolvoval na 
Lekárskej fakulte v Bratislave, kde 
promoval v roku 1939. V rokoch 
1939 – 1943 pôsobil ako asistent 
internej kliniky v Bratislave, v ro-
koch 1943  – 1946 ako primár 
internista v  Štátnej nemocnici 
v  Zlatých Moravciach. Od roku 
1943 vykonával aj röntgenológiu 
zažívacieho traktu.

V  nemocnici v  Zlatých Mo-
ravciach skrýval partizánov, kto-
rých finančne podporoval. Za to 
dostal pochvalný dekrét od kapi-
tána Mičudníka a  nadporučíka 
Mäsiarika zo skupiny Zlatno.

Od 1. apríla 1946 nastúpil 
v  Štátnej okresnej nemocnici 
v Poprade ako primár internista. 
Po príchode do Spišskej Soboty 
MUDr. Solárikovi ostala len chi-
rurgia a pôrodnica. V roku 1952 

kvôli angažovanosti bol prera-
dený do Manganorudných baní 
v Kišovciach, no po 2 týždňoch 
sa vrátil na interné oddelenie. 
V rokoch 1952 – 1953 bol pove-
rený dočasne funkciou zástupcu 
riaditeľa OÚNZ.

Okrem interného oddelenia 
založil a viedol aj infekčné odde-
lenie, položil základy klinického 
laboratória, oddeleniu rádiodiag-
nostiky, hematológie a transfúzie 
krvi. Vytvoril podmienky pre 
inštaláciu druhého interného od-
delenia po presťahovaní prvého 
do novej nemocnice. Podieľal sa 
na vzdelávaní mladých kolegov. 
V roku 1961 pracoval ako pred-
nosta interného a infekčného od-
delenia a ambulantný internista.

V roku 1980 sa vzdal funkcie 
primára a ešte ďalšie 4 roky vyko-
nával funkciu internistu – konzi-
liára. Ešte v  roku 1981 pracoval 
ako posudkový lekár. Pre závaž-
nú poruchu zraku v  roku 1984 
ukončil svoju aktívnu činnosť. 
Svoju vysokú profesionalitu de-
klaroval aj záujmom o  terénnu 
prácu. Patril medzi jedného zo 
spoluzakladateľov Všeobecnej 
sekcie Spolku lekárov v Poprade 
a dlhé roky bol členom výboru. 
Tu predniesol viacero odborných 

prednášok.
150 rokov od narodenia 

organizátora zdravotníctva, 
lekára MUDr. Alexandra LOR-
XA (*15.  11.  1869 Kežmarok  – 
†30. 10. 1917 Levoča)

Manželka Irma Laura, rod. 
Šoltíszová, dcéra farára Ondreja 
z Matejoviec a Alžbety Karolíny, 
rod. Adamiovej.

V Kežmarku absolvoval gym-
názium a  v  Pešti študoval me-
dicínu. V  roku 1865 získal titul 
MUDr., neskôr získal diplom 
chirurga a pôrodníka. Bol prak-
tickým lekárom v Matejovciach, 
hlavným lekárom Provincie 16 
spišských miest, župným leká-
rom v Levoči, po roku 1890 uči-
teľom na gymnáziu v Kežmarku 
a kúpeľným lekárom v Smokov-
ci. Zaoberal sa zdravotníckou 
osvetou, v  Levoči spolu s  Dr. 
Rožnaiom založil Spolok pre boj 
proti pľúcnej tuberkulóze. Bol ta-
jomníkom a predsedom Spolku 
spišských lekárov a  lekárnikov. 
Zaslúžil sa o  jeho obnovenie 
v roku 1890. Napísal prácu o 25 
ročnej činnosti Spolku. Dielo vy-
šlo v maďarčine v Levoči v roku 
1893.

210 rokov od narodenia le-
kára Jána Eugena SCHWARZA

(*1809 Kežmarok – †Poprad)
Praktický lekár, ktorý pôsobil 

okolo roku 1843 v Pešti, neskôr 
v Poprade. V roku 1834 napísal 
prácu o fyziologickom výskume 
častíc krvi. Toto dielo o činnosti 
krviniek a ich úlohe v krvi a v ce-
lom organizme vzniklo v  čase, 
keď sa uvedenou problematikou 
zaoberalo v  európskej literatúre 
iba málo spisov.

60 rokov od úmrtia zoológa, 
hydrobiológa, ichtyológa, orni-
tológa, prof. doc. PhDr. Vojte-
cha Dávida Ladislava HANKA, 
DrCs.

(*5.  7.  1886 Poprad  – 
†16. 11. 1959 Toronto, Kanada).

Otec MUDr. Artur Hankó bol 
popradský mestský a železničný 
lekár, matka Gizela, rod. Burge-
rová.

Študoval na univerzite v  Bu-
dapešti, v  roku 1910 získal ti-
tul PhDr., v  roku 1927 docent, 
v  roku 1929 mimoriadny pro-
fesor, 1930 univerzitný profesor 
a v roku 1952 DrCs.

Pracoval na viacerých praco-
viskách v  Maďarsku a  predná-
šal na viacerých univerzitách. 
V  roku 1910 bol asistentom 
zoologického oddelenia buda-
peštianskej univerzity. V  roku 

1911 absolvoval študijný pobyt 
na Helgolande, v rokoch 1912 – 
1914 bol na študijnom pobyte 
v Neapole, v rokoch 1918 – 1924 
bol pracovníkom Maďarského 
národného múzea v  Budapešti. 
V  rokoch 1925  – 1926 bol ve-
dúcim jeho biologickej stanice 
na Balatone a v roku 1927 sa stal 
riaditeľom Biologického ústavu 
v Tihany. V rokoch 1940 – 1944 
bol profesorom zoológie na uni-
verzite v Kluži (Cluji) a v rokoch 
1929  – 1939, 1945  – 1950 na 
univerzite v Debrecíne. Od 1950 
roku bol na dôchodku a v roku 
1957 sa vysťahoval do Kanady. 
Venoval sa najmä výskumu v ob-
lasti hydrobiológie a ichtyológie. 
Vypracoval aj štúdiu pôvodu 
a vývoja domácich zvierat. Veno-
val sa aj ornitológii, najmä anató-
mii a histológii vtákov, systema-
tike a  faunistike rýb. Spracoval 
faunu rýb Malej Ázie.

Publikoval odborné príspev-
ky v  odborných časopisoch  – 
Zoologische Anzeiger, ročenky 
Maďarského národného múzea, 
Állatorvosi Lapok, Verhandlun-
gen für Limnologie, Köztelek 
a  mnoho iných. Uverejnil aj 
samostatné knižné publikácie. 
Bol spolupracovníkom veľkého 
Révaiho lexikonu.

Zuzana Kollárová,
Štátny archív v Prešove, praco-

visko Archív Poprad

Poslanci poznajú problémy mestských častí a chcú ich riešiť

Biografický slovník osobností mesta 
Poprad

Poslanci volebného obvodu 
č. 1 (centrum, sídlisko Západ, 
Veľká, Spišská Sobota, Mate-
jovce, Stráže pod Tatrami) na 
svojom októbrovom zasadaní 
prerokovali viacero záleži-
tostí. Poslanec Juraj Bondra 
informoval o  pretrvávajúcom 
probléme ohrozenia Stráží 
povodňami. Podľa neho je si-
tuácia patová, pretože mesto 
je pripravené investovať do 
protipovodňovej zábrany, av-
šak obyvatelia sa nechcú vzdať 
pozemkov, a tak bez ich súhla-
su nie je možné nič realizovať.

Poslankyňa Anna Schlossero-
vá opätovne poukázala na prob-
lémy v  časti Valtech v  Spišskej 
Sobote, takisto na pretrvávajúci 
problém vo vnútrobloku Mur-
gašova, kde sa prikročí k rekon-
štrukcii. Na najbližšom stretnutí 
občanov tejto lokality dohodnú 
podrobnosti riešenia. Poslanec 
František Majerský poukázal na 
stále nedovysvetlený problém 
komunitného centra, neisté je 
aj ďalšie riešenie zo strany mesta 
vzhľadom na poskytnutie alebo 
neposkytnutie dotácie zo štá-
tu. Predsedníčka VO č. 1 Anna 
Ondrušeková poukázala na ne-
dostatočnú starostlivosť o ume-
lecké diela v meste. Ani po viace-
rých interpeláciách k  záchrane 
mozaiky na Ul. 1. mája sa stále 

nekoná. A. Schlosserová upo-
zornila aj na ďalšie diela v rámci 
mesta ako je napr. pred Tatra-
bankou. Na stretnutí sa dohodli, 
že pripravia postupný návrh na 
záchranu a  reštaurovanie diel 
v  meste Poprad s  možnosťou 
požiadať o grant na Ministerstve 
kultúry SR.

Poslanci VO č. 1 sa v  prvý 
novembrový pondelok zišli 
na svojom ďalšom zasadaní. 
Predsedníčka VO A. Ondru-
šeková informovala o  proble-
matických uliciach a dokončení 
chodníkov a ciest v Sp. Sobote – 
na uliciach Uralská, Chalupkova 
a dokončenie chodníka na konci 
námestia smerom na Matejovce 
vľavo v úseku približne 30 met-
rov. Poukázala tiež na zvýšený 
výskyt rôznych podozrivých 
a neprispôsobivých občanov na 
Sobotskom námestí, kde dochá-
dza k  vandalizmu a  kradnutiu 
áut. Majitelia penziónov žiadajú 
aspoň namontovanie kamier. 
Neprispôsobiví občania sa po-
tulujú aj po iných uliciach v tejto 
mestskej časti, preto požadujú 
častejšie obchôdzky mestských 
policajtov. Poslankyňa Tatia-
na Husárová opätovne žiadala 
o doplnenie chodníka na Jesen-
ského ul. oproti cintorínu.

Poslanec J. Bondra informo-
val o  probléme ohrozenia oby-

vateľov troma nezabezpečenými 
studňami v Strážach. Údajne sú 
vo vlastníctve mesta. Je ich po-
trebné opraviť a zabezpečiť proti 
možnému pádu. Poukázal aj na 
nedotiahnutie označenia prie-
chodu pre chodcov.

Poslanec F. Majerský infor-
moval o  množstve problémov 
v Matejovciach, ktoré sa musia 
riešiť postupne. Členovia Klubu 
Matejovčanov majú dohodnuté 
stretnutie s primátorom. Okrem 
iného sa poslanci tiež dozvedeli, 
že schody pred blokom Hnilec 
nie sú majetkom mesta a musia 
si to vyriešiť obyvatelia tohto 
bloku. Poslankyňa A. Schlos-
serová pomáha riešiť schody 
k potoku, ktoré však tiež nie sú 
majetkom mesta. Pamätnú ta-
buľu podnikateľovi Scholtzovi, 
o ktorú požiadali členovia KM, 
by mali iniciovať členovia tohto 
klubu v spolupráci s miestnymi 
podnikmi. A. Ondrušeková do-
dala, že poslanci môžu byť nápo-
mocní pri sprostredkovaní.

Poslanec Marián Saraka in-
formoval o  potrebe dokončiť 
rozostavaný chodník a  nedo-
končený úsek chodníka na 
Družstevnej ul. vo Veľkej, ako 
aj urgentne riešiť Spišskú ul. 
a  chodník za firmou Unimed. 
Obyvatelia ulíc Krompecherova, 
Družstevná a Lesná sa sťažovali, 

že najmä v zime vypadáva osvet-
lenie. A. Ondrušeková uvied-
la, že vo Veľkej je treba riešiť 3 
budovy v  nevyhovujúcom sta-
ve – kino Máj, Scherfelov dom 
a budovu bývalého múzea. Bolo 
by dobré zrekonštruovať jednu 
budovu dôsledne a tá by slúžila 
kultúrnym účelom. Najideálnej-
šie sa javí kino Máj. Poslankyni 
priniesol projekt na rekonštruk-
ciu architekt Braňo Ivan, ktorý 
má aj autorské práva na túto bu-
dovu ako jej projektant.

T. Husárová vyzdvihla po-
trebu divadelnej scény pre rôz-
ne druhy divadelných aktivít 
v  meste, ktorú by mohlo kino 
Máj uspokojiť.

A. Ondrušeková informovala 
i  o  pokračovaní reštaurovania 
Immaculaty vo Veľkej, ktorá by 
mala byť dokončená na budúci 
rok. Rieši sa jej doposiaľ ne-
dôstojné umiestnenie.

A. Schlosserová zdôraznila 
obrovský problém s parkovací-
mi miestami na sídlisku Západ, 
najmä pri blokoch Letka, Solo, 
Memfis, na uliciach Komen-
ského a  Slovenského odboja. 
Situáciu treba urgentne riešiť, 
obyvatelia by určite privítali 
parkovací dom.

F. Majerský poukázal takisto 
na zlú situáciu s parkovaním na 
Baníckej a Okružnej ul. A. On-

drušeková sa informovala o rie-
šení trhoviska v  centre mesta, 
ktoré je v  zlom stave. Majiteľ 
pozemku má vraj spracovaný 
projekt a  pripravuje celkovú 
prestavbu tohto miesta.

Čo sa týka Kvetnice infor-
moval o pripravovaných aktivi-
tách – parkovisku, rekonštruk-
cii parku a osvetlenia poslanec 
a viceprimátor Ondrej Kavka.

V rámci všetkých mestských 
častí sa poslanci zhodli na ža-
lostnom stave niektorých par-
kov a  starších detských ihrísk 
a  dali návrh, aby sa každý rok 
zrevitalizoval aspoň jeden park. 
Takisto sú v žalostnom stave za-
stávky MHD v meste. Hovorili 
aj o  potrebe lavičiek pri obyt-
ných domoch, alebo v  inom 
prostredí mesta. Požiadavky je 
potrebné nahlásiť na mestský 
úrad, ale na umiestnenie pred 
daným obytným domom treba 
mať súhlas všetkých jeho oby-
vateľov.

Na druhý deň sa predsed-
níčka VO č. 1 a  viceprimátor 
O. Kavka stretli s vedúcou od-
boru výstavby MsÚ Kristínou 
Horákovou a  prešli jednotlivé 
pripomienky a návrhy. Mnohé 
z nich budú zaradené do budú-
coročného rozpočtu, aleba na 
ďalší rok, v závislosti od výšky 
nákladov.          (ppm)
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V utorok 19. novembra 2019 
vo Veľkej s

Vierou Štecovou, 
77-ročnou

V pondelok 18. novembra 
2019 vo Veľkej s

Ing. Petrom Šoltésom, 
62-ročným

V utorok 19. novembra 2019 
vo Veľkej s

Jaroslavom Gažurom, 
65-ročným

V sobotu 16. novembra 2019 
vo Veľkej s

Petrom Balážom, 
70-ročným

V piatok 15. novembra 2019 
vo Veľkej s

Marianou Šrenkelovou, 
80-ročnou

V piatok 15. novembra 2019 
vo Veľkej s

Máriou Lehotskou, 
81-ročnou

NAVŽDY sme sA ROZLÚČILI

NAVŽDY sA ROZLÚČIme

spOLOČeNská kRONIkA

V stredu 20. novembra 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s

Vierou Harabinovou, 
62-ročnou

V stredu 20. novembra 2019 
o 15. hod. vo Veľkej s

Evou Kubesovou, 
67-ročnou

Vo štvrtok 21. novembra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Dušanom Kručayom, 
78-ročným

Vo štvrtok 21. novembra 2019 
o 12.30 hod. vo Veľkej s

 Ing. Osvaldom Hudečkom, 
80-ročným

7. novembra 2019 – Dagmara Smutniaková a Pavol Rusnačko

Kultúrny program mesta Poprad

HOROskOp OD stReDY DO stReDY
V e ľ m i 

p e k n ý 
týždeň bude najmä na praco-
visku, ale aj v rodinných vzťa-
hoch bude vládnuť pohoda.

Zvýšené 
v ý d a v k y 

vás budú mrzieť. Mali by ste si 
dávať väčší pozor na peniaze.

Nedajte 
sa nikým 
ovplyvniť 

a choďte si za svojím záme-
rom. Bude sa vám dariť.

O s l o -
boďte sa 

od negatívnych ľudí, ktorí 
vám iba znepríjemňujú život.

Bu d e te 
mať veľkú 

radosť z rodiny, ale dariť sa 
vám bude aj na pracovisku.

Dajte si 
poradiť od 

niekoho blízkeho. Urobíte to 
najlepšie, čo budete môcť.

V posled-
nom čase 

ste veľmi nervózni a mrzutí. 
Zdá sa, že potrebujete od všet-
kých a všetkého oddych.

Ni e k t o 
vám vyzná 
lásku, čo 

vás veľmi prekvapí, lebo ste to 
nečakali.

D o s t a -
nete dobrú 

ponuku, ktorú využite naplno. 
Pôjdete aj na zaujímavú cestu.

V aute 
b u ď t e 

obozretní, lebo vám hrozia 
menšie nehody. Aj malý škra-
banec dokáže potrápiť.

Dajte si 
záležať na 
tom, aby 

ste nepovedali niekomu neja-
kú klebetu. Mohli by ste mať 
nepríjemnosti.

Dobro-
m y s e ľ n e 
n iekomu 

poradíte a obráti sa to proti vám. 
Niekto si pripíše vaše zásluhy.

pOHOtOVOsť V LekáRňAcH
V stredu 20. novembra – Dr. Max - Monaco, 

vo štvrtok  21. novembra –  Ekolekáreň – OC 
Forum, v piatok 22. novembra –Adus, 
v sobotu 23. novembra – Adus, v nedeľu 
24. novembra – Avena, v pondelok 25. 
novembra – Adus a v utorok 26. novem-
bra – Medovka – poliklinika Alexandra.

Dr. Max – Monaco: Francisciho 22, 

Ekolekáreň – OC Forum: Nám. sv. Egídia, 
Adus: Mnoheľova ul. 2, Avena: Karpatská 11, 

Medovka – poliklinika Alexandra: Tat-
ranské nám.

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

Program kina CINEMAX Poprad

Od 21. novembra do 27. novembra

mANŽeLstVO UZAVReLI

Pondelok – piatok 18. november – 22. no-
vember / Tatranská galéria v Poprade

CHCEME SLOBODU!
Pád komunistického režimu na Slovensku. 

Slovensko – anglická výstava Ústavu pamäti ná-
roda / fotografie doplnené edukatívnym textom 
k  udalostiam a  problémom Slovenska, ktoré 
viedli k pádu komunistického režimu.

Štvrtok 21. november o 17. hod. / Tatranská 
galéria v Poprade

SAMETOVÁ / NEŽNÁ – vernisáž výstavy
Kurátor Tomáš Pospěch.
Spoluorganizátori: České centrum, Ústav pa-

mäti národa / výstavu tvorí 20 panelov autorov 
Karel Cudlín, Pavel Štecha, Radovan Boček, Jan 
Jindra, Martin Marenčin, Peter Brenkus, Vladi-
mír Benko.

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

MUZIKÁL – MOJE LÁSKA
Leona Machálková  so skvelou kapelou pri-

chádzajú s  atraktívnym koncertným progra-
mom “MUZIKÁL – MOJE LÁSKA“, v ktorom 
si môžete vychutnať tie najkrajšie piesne zo sve-
tových a českých muzikálov.

Vstupné: 19 € / predpredaj MIK 052 / 
4361192 a www.ticketportal.sk

Streda – piatok 20. – 22. november / diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade

X. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ AKOR-
DEÓNOVEJ SÚŤAŽE

Pod záštitou primátora mesta Poprad An-
tona Danka

MAS je výnimočným hudobným podujatím, 
ktoré vytvára priestor pre stretnutie talentova-
ných mladých akordeonistov z  rôznych krajín 
a  pre porovnanie ich interpretačných a  ume-
leckých výkonov. Vyhlasovateľom súťaže je Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
hlavným organizátorom je ZUŠ na Štefánikovej 
ulici v Poprade v spolupráci s Mestom Poprad 

a OZ Umenie ako dar.

Streda 20. november o 19. hod. / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade

AKORDEÓNOVÉ TALENTY
Koncert mladých interpretov spojený s ofici-

álnym otvorením festivalu.
Vstup: voľný

Štvrtok 21. november o 19. hod. / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade

BJARKE MOGENSEN / DÁNSKO
Mladý dánsky akordeonista, absolvent Royal 

Danish Academy of Music, špičkový interpret 
klasickej i súčasnej hudby pre akordeón, ktorý 
debutoval na koncertom pódiu Carnegie Hall 
v New Yorku, sa predstaví ako hlavný hudobný 
hosť festivalu.

Vstup: voľný

Piatok 22. november o 15. hod. / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade

KONCERT VÍŤAZOV
Pódium v Dome kultúry bude patriť ocene-

ným účastníkom súťaže a ich umeleckým výko-
nom.

Vstup: voľný

Nedeľa 24. november o 10. hod. / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade

VALIBUK A LAKTIBRADA / Bábkové di-
vadlo Košice

Vstupné: 1,50 €

Utorok 26. november o 19. hod. / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade

KURVÍTKA V HLAVĚ
Kniha Kurvítka v  hlavě, ktorá vychádza 

z tejto prednášky, získala cenu Český bestseller 
2018 – zvíťazila v kategórii Odborná a populár-
no náučná literatúra. 

Vstupné: 19,90 a  23,90 € / predpredaj MIK 
052 / 4361192 a www.ticketportal.sk

Rodina Addamsovcov 
2D: o  13. hod. (hrá sa 
len cez víkend), Ľadové 
kráľovstvo II 2D: o  15. 
hod. a o 16. hod., Ľadové 
kráľovstvo II 3D: o 17.30 
hod., Ženská na vrchole: 
o  20. hod., Snežný chla-
pec 2D: o 13.40 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Vlast-
níci: o  18.30 hod., App-
ka: o  20.50 hod., Detské 
kino – Angry Birds vo 
filme 2 2D: o  13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Charlieho anjeli: o 14.50 
hod. (hrá sa len 21.11.),  
o  15.20 hod. (nehrá sa 

21.11. a  26.11.), o  15.40 
hod. (hrá sa len 26.11.), 
Malá ríša: o  17.20 hod. 
(hrá sa len 21.11.),  
o  17.50 hod. (nehrá sa 
21.11. a  26.11.), o  20.20 
hod. (hrá sa len 26.11.), 
Le Mans 66: o 20.20 hod. 
(nehrá sa 21.11. a 26.11.), 
Artmax koncert – Depe-
che Mode: Spirits in the 
Forest: o 20. hod. (hrá sa 
21.11.), Artmax filmy – 
Pardon, nezastihli sme 
vás: o  18.10 hod. (hrá sa 
len 26.11.). 

Viac na www.cine-max.
sk.                              (ppp)

pOVeDALI sLáVNI
„Prvá láska – to je veľký cit a malý rozum.“ 

Arión, grécky básnik

pOVeDALI sLáVNI
Dnes 20. novembra má meniny – Félix, vo štvrtok 21. novem-

bra – Elvíra, v piatok 22. novembra – Cecília, v sobotu 23. no-
vembra – Klement, v nedeľu 24. novembra – Emília, v pondelok 
25. novembra – Katarína a v utorok 26. novembra – Kornel.
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PSK získal zlatý erb za najlepšiu 
internetovú stránku

Súťaž Pre vodu vyhral park v átriu
Minulý týždeň v stredu sa v Bra-

tislave uskutočnilo po štvrtýkrát 
finále súťaže Pre vodu, ktorá má 
ambíciu prepájať nadaných mla-
dých s  tými, ktorí hľadajú inšpi-
rácie.

Do dvoch kategórií sa zapoji-
li mladí odborníci i  školské tímy. 
Spolu až šesť návrhov efektívneho 
hospodárenia s vodou tak súperilo 
okrem iného aj v snahe získať Cenu 
Nestlé v hodnote tisíc eur. Súťaž or-
ganizuje Nadácia Ekopolis a záštitu 
nad ňou prebral minister životného 
prostredia SR László Sólymos.

Samosprávy, mimovládne orga-
nizácie, školy, či iné subjekty mali 
možnosť prihlásiť svoje zadanie 
problémovej situácie s vodou zo 
svojho okolia, z  ktorých sa stali 
modelové situácie pre tohtoročnú 
súťaž. Väčšina nominovaných re-
álnych problémov sa pritom týkala 
zadržania alebo využitia zrážkovej 

vody, ako jedného z  opatrení, kto-
rým sa dá predchádzať suchu, či po-
vodniam. V otvorenej kategórii však 
mohli prísť mladí odborníci aj s vlast-
nou súťažnou témou. „V kategórii štu-
dentských školských tímov, ktoré vedie 
pedagóg z  univerzity alebo vysokej 
školy, vo finále tento rok súťažili tri 
tímy. Podmienkou pre túto kategóriu 
bolo riešiť pridelenú modelovú situá-
ciu priamo v  teréne spolu s miestnou 
komunitou resp. predkladateľmi mo-
delových situácií. V druhej, otvorenej 
kategórii, si rovnako traja súťažiaci 
mohli vybrať, či budú riešiť jednu z 
piatich modelových situácií, alebo 
či predložia vlastný návrh riešenia,“ 
priblížila programová manažérka 
súťaže Pre vodu Martina Paulíková.

Medzi finalistami prvej kategórie 
nechýbala práca Park v átriu (ZŠ Ta-
jovského, Poprad), Stavebnej fakulty 
Technickej univerzity v  Košiciach, 
ktorý získal 1. miesto.     (mra)

INZeRcIA
pReDAj RôZNe

 Predám kvalitný leštený Tat-
ranský smrekový obklad – 3 €, pe-
rodrážku, zrubový profil – pologuľa-
tý, hranoly a dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866, www.drevo-
zrubyobklady.sk                        2/19-P

 Predám novú pascu na líšky, 
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 pomáha 
v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 728.   
                  43/19-R

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

Najlepšiu webovú stránku spo-
medzi ôsmich krajov Slovenska má 
Prešovský samosprávny kraj. V sú-
ťaži ZlatyErb.sk tak potvrdil svoje 
minuloročné víťazstvo.

Prešovský samosprávny kraj bol 
opäť úspešný v  súťaži samospráv 
Slovenska ZlatyErb.sk. Zo 16. roč-
níka súťaže si už po desiatykrát od-
niesol prvé miesto. Cenu si prevzal 
minulý týždeň v stredu v rámci 
medzinárodného kongresu ITAPA 
v Bratislave.

Celkové víťazstvo a  hlavnú cenu 
Grand Prix Slovensko získala strán-
ka mesta Trenčín. Mesto tak vystrie-
dalo minuloročného víťaza, ktorým 
bol Prešovský samosprávny kraj. V 

kategórii najlepšia stránka obcí za-
bodovali Jaslovské Bohunice. V ka-
tegórii miest a mestských častí zvíťa-
zil Trenčín a za kraje získal ocenenie 
Prešovský samosprávny kraj. Cenu 
za najlepšiu bezbariérovú stránku 
získal Nitriansky samosprávny kraj 
a za mimoriadny prínos v oblasti in-
formatizácie slovenských samospráv 
bol ocenený Augustín Mrázik.

Z  Prešovského kraja v  súťaži 
bodovala aj obec Ľubica, ktorá si 
odniesla štvrté miesto v  kategórii 
Stránka obce. Vlani obsadila bron-
zovú priečku. Celkovo sa do súťaže 
tento rok zapojilo 77 samospráv. Po-
rota pritom hodnotila 61 kritérií v 
11 kategóriách.                         (leh)

20. novembra o  18. hod. - CES-
TOU NECESTOU

NAJVÄČŠÍ CESTOVATEĽSKÝ 
FESTIVAL NA SLOVENSKU

Dve cestovateľské prednášky.
Vstupné: 6 € v predpredaji/ 7 € na 

mieste
21. až 24. novembra o 16.30 hod. - 

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
USA, animovaný, 94 min., dabing, 

MP
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a Sven v 

dlhoočakávanom pokračovaní úspeš-
nej animovanej komédie štúdia Dis-
ney. Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

21. novembra o 18. hod. a 22. no-
vembra o 19. hod. - MALÁ RÍŠA 

SK/CZ/IS, romantická dobová drá-
ma, 108 min., titulky, MP15

Eva pracuje v továrni arogantné-
ho zbohatlíka, aby sa uživila, kým sa 
jej manžel vráti z vojny. Ten dezer-
tuje a vracia sa domov s nádejou, že 
všetko bude ako predtým. Vstupné: 
5 € / vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

21. novembra o  20. hod. DEPE-
CHE MODE: SPIRITS IN THE FO-
REST

GB, záznam koncertu, 95 min., ti-
tulky, MP12

Koncertný film zachytáva unikát-
nu a vzrušujúcu show v berlínskom 
Waldbühne v roku 2018. Vstupné: 
10 €

23. a 24. novembra o  19. hod. - 
VLASTNÍCI

CZ/SK, komédia/dráma, 96 min., 
česká verzia, MP12

Majitelia bytov v staršom čin-
žovom dome sedia na domovej 
schôdzi a pokúšajú sa o nemožné. 
Vyriešiť vo vzájomnej zhode prob-
lémy týkajúce sa správy ich domu... 
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

25. novembra o  13.30 hod.  CEZ 
PRSTY - PRE SENIOROV + TOM-
BOLA /Přes prsty/

CZ, komédia, 93 min., česká verzia, 
MP12

Linda a Pavla sú parťáčky, ktoré 
obetujú beach volejbalu všetko. Skoro 
všetko. Mladšej Pavle začínajú tikať 
biologické hodiny, čo staršia a slo-
bodná Linda nechápe. Vstupné: 3 €

25. novembra o  19. hod. - POR-
TRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH 

FR, dráma, 119 min., titulky, 
MP15, FK

Marianne dostane zadanie odísť do 
domu na izolovanom ostrove a  na-
maľovať svadobný portrét ženy z bo-
hatej rodiny. Vstupné: 5 € / vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

26. novembra o 19. hod. - CESTO-
VATEĽSKÁ PREZENTÁCIA MA-
REKA SLOBODNÍKA

Afrika na pionieri. Vstupné: 5 €
  
Digitalizáciu Kina Tatran finančne 

podporil:  

kino tAtRAN

M E S T O   P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.                    

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Poprad pozemok časť parc. č. KN-C 
2485/6, ostatné plochy o výmere 25 m2 za účelom jeho užívania ako 
parkovacích miest k prevádzke, nebytovému priestoru v budove 
súpisné číslo 4559.

Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch 
zónach za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, 
chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely 
podnikania, alebo s ním súvisia. 

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ 
č. 162/2019 zo dňav 13. 06. 2019 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku 
mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.
jurisova@msupoprad.sk. 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí 
dňa 28. 11. 2019 o 12. 00 hod. 

PP-125
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Športová olympiáda pr iniesla deťom radosť

Avšak nie 
na dlho. V apríli 1951 ho bývalý spo-
lužiak a kamarát z gymnázia vylákal 
na ulicu, kde ho čakali eštebáci v aute 
a eskortovali ho do vyšetrovacej väz-
by v Prahe. Rodina vynakladala veľ-
ké úsilie na jeho prepustenie, ale nič 
nepomáhalo. Keď bol konečne vy-
daný návrh na prepustenie 6. marca 
1952, bol už smrteľne chorý a domov 
sa vrátil v  cínovej truhle. 31. marca 
1952 vystavujúc sa veľkému riziku 
niesli jeho truhlu z  rodného domu 
na Hviezdoslavovej ulici kamaráti až 
na popradský cintorín.

Ako si vypočuli aj účastníci štvrt-
kovej pietnej spomienky, lúčili sa 
s  ním zronení rodičia, deviati súro-
denci, priatelia a  známi z  rodného 
mesta. Početný smútočný sprievod 

odprevádzali eštebáci. Správcovi po-
pradskej farnosti saleziánovi Alojzo-
vi Žemlovi zakázali v pohrebnej reči 
nad rakvou hovoriť o  príčine smrti 
a  jeho väznení. F. Bednár konšta-
toval: „On to však nedodržal. Aj to 
bola jedna z príčin jeho pokusu o útek 
a emigráciu. Chytili ho a v roku 1955 
dostal 15 rokov za vlastizradu. V roku 
1960 bol prepustený, avšak zbavený 
možnosti duchovnej služby. Praco-
val potom ako robotník a  tlmočník. 
Životné osudy týchto dvoch ľudí sa 
prelínajú, preto sme ich spojili do jed-
nej tabule.“ Tú požehnal dekan RK 
farnosti Poprad Ondrej Borsík a kve-
tinami a vencami vzdali hold obom 
obetiam minulého režimu zástupco-
via Ústavu pamäti národa, Saleziá-
nov dona Bosca, miestneho odboru 

Matice slovenskej, viceprimá-
tor Popradu Ondrej Kavka, 
rodinní príslušníci a  známi 
a ďalší občania.

Bol medzi nimi i František 
Asher, synovec A. Mačugu, 
ktorého prekvapilo a  dojalo, 
že SZBPV dalo zhotoviť pa-
mätnú tabuľu, ktorá je upo-
zornením na to, čo všetko 
museli prežiť v  50-tych ro-
koch čestní a  poctiví ľudia: 
„Mal som vtedy len 4 roky 
a  strýka si pamätám letmo. 

Skôr si spomínam na 
jeho pohreb a  sprie-
vod z  jeho rodného 
domu na Hviezdo-
slavovej ulici. Rodina 
o  jeho osude rozprá-
vala veľmi málo, ne-
rada, lebo doba bola 
ťažká a  prežili sme 
rôzne skúšky, poní-
ženia podozrievania. 
Preto sme boli veľmi 
opatrní, ale pravda 
vždy vyjde najavo, 
pravda si počká. Keď 
som bol starší, tak na jednom rodin-
nom stretnutí žijúcich bratov a sestry 
mojej mamy sa viac spomínalo. Naj-
viac som sa dozvedel z  materiálov 
ÚPM. Dnes je mladej generácii dosť 
ťažko pochopiť tie udalosti, dnes vidí-
me okolo seba tú veľkú slobodu, otvo-
rený svet, slobodu prejavu… Je to veľ-
ký dar a nech si vážia tieto možnosti. 
Som dojatý a vnímam to všetko nielen 
cez príbeh svojho strýka, ale cez všet-
kých, ktorí boli mučení, umučení, pre-
nasledovaní. Pretože nebol sám. A len 
dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje.“

Svoje spomienky má aj Vladimír 
Husár, ktorého otec bol jedným 
z Mačugových spolužiakov nesúcich 
truhlu: „Otec ho často spomínal, lebo 
boli v podstate blízki kamaráti, špor-

tovci. Keď som ho vozieval na poma-
turitné stretnutia spolužiakov, stále na 
neho spomínali a mali za neho minú-
tu ticha. Bola to odvaha, že ho vtedy 
šli odprevadiť až na cintorín. Vnímal 
som tie ťažké časy, hoci som ich ne-
zažil, ale z  rozprávania mojej mamy 
som vedel, aké to bolo strašné obdobie, 
keď bývalý režim dokázal svojich ob-
čanov takto týrať, vraždiť, ničiť. Veľa 
ľudí bagatelizuje tú dobu, keď niečo 
také v rodine nezažili. Ale, keď sa ešte-
báci alebo celá totalita zamerali na 
niektorých ľudí, dokázali im urobiť zo 
života peklo. Napríklad starý otec bol 
odsúdený najprv na trest smrti, potom 
doživotie, nakoniec si odsedel desať 
rokov. Nebolo to jednoduché, Ale to je 
už iný príbeh.“      (mar)

Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom

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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Volejbalisti VK Junior 2012 Poprad odo-
hrali v  premiérovej sezóne 1. ligy mužov 
Východ v  sobotu už druhý dvojzápas proti 
rivalovi zo Starej Ľubovne. Po domácich 
prehrách v  prvom kole ťahali za kratší ko-
niec tentokrát pod sieťou súpera.

V sobotu 16. novembra sa zverenci hrajúceho trénera An-
dreja Vojčíka predstavili v dvojzápase 6. kola 1. ligy mužov 
Východ na ihrisku tímu VKM Stará Ľubovňa a scenár z 1. 
kola sa opakoval. V úvodnom zápase dňa prehrali Poprad-
čania 2:3 na sety a získali bod, no v druhom zápase už na 
bývalého extraligistu nestačili a  prehrali 0:3. V  tabuľke sú 
zatiaľ poslední z piatimi bodmi.

V sobotu 23. novembra budú hrať popradskí volejbalisti 
dvojzápas 7. kola doma. V telocvični SSOŠ vo Veľkej privíta-
jú druhý tím tabuľky MVK Magnezit Revúca.              (ppv)

Osem členov popradského 
klubu PAGA GYM, ktorý sa 
venuje kickboxu, sa zúčast-
nilo predminulú sobotu tre-
tieho kola amatérskej Open 
ligy Slovenského zväzu 
kickboxu a v ten istý deň sa 
jeden pretekár predstavil na  
galavečere profesionálnych 
zápasov v  boxe a  kickboxe 
v Liptovskom Mikuláši.

Tretie kolo Open ligy Slo-
venského zväzu kickboxu sa 
uskutočnilo v Prešove. Z Po-
pradu sa predstavilo sedem 
nových tvári v mládežníckych 
kategóriách - Perla Sýkoro-
vá, Laura Mrštinová, Nikolas 
Hnaš, Alex Orolín, Marek 
Halčin, Alex Puška  a  Martin 
Horváth. V  seniorskej ka-
tegórii to bol Richard Murín.

Niektorí súťažiaci sa 
predstavili vo viacerých 
kategóriách a  aj napriek ne-

dostatku skúseností dokázali 
získať 5 strieborných a 5 bron-
zových medailí. PAGA GYM 
sa v celkovom poradí klubov 
umiestnil na 12. mieste. Cel-
ková účasť na súťaži bola 284 
pretekárov z  26 klubov z  3 
krajín (SVK, UKR, POL).

Na Liptove sa v  ten večer 
konala akcia, kde sa predsta-

vila slovenská špička v  boxe 
a  kickboxe. Z  popradského 
PAGA GYMU sa v  boxer-
skom zápase vo váhovej ka-
tegórii do 81 kg predstavil 
Martin Oršuliak a  v  opač-
nom rohu ringu stál Štefan 
Haluš z Prievidze, na ktorého 
bol Martin prikrátky a zápas 
prehral.           (pag)

Zápasy v oktagone sú už aj pre deti

VK Junior 2012 Poprad

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
Kadetky: v nedeľu 17. novembra Poprad – Stropkov 0:3 a 1:3.
St. žiaci: v sobotu 16. novembra Prešov – Poprad 3:0 a 3:1.
Ml. žiaci 4-ky: v nedeľu 17. novembra Poprad B – Prešov A 0:2, 
Poprad A – Prešov B 1:2, Prešov A – Poprad A 2:0, Poprad B – 
Prešov B 2:1 a Poprad A – Poprad B 2:0.
Ml. žiačky 3-ky: v nedeľu 17. novembra Sp. N. Ves B – Poprad 0:2 a 
Poprad – Sp. N. Ves A 1:2.

Desať cenných kovov pre 
PAGA GYM

Minulý rok organizátori spusti-
li pilotný projekt Medzinárodnej 
amatérskej MMA ligy na Sloven-
sku, ktorá už pozná prvých víťazov. 
V druhom ročníku sa s týmto pro-
jektom mohli zoznámiť aj Poprad-
čania. Jedno z kôl sa konalo v sobo-
tu v  telocvični ZŠ na Komenského 
ulici.

V  Čechách majú s  podobným 
modelom súťaže skúsenosti už od 
roku 2012 a preto v rámci spoluprá-
ce pomohli členovia českej asociácie 
MMAA rozbehnúť projekt amatér-
skej ligy aj na Slovensku. „Historicky 
po prvýkrát sa na Slovensku uskutoč-
nili zápasy najmenších detí. Sú špeci-
fické tým, že sú bez úderov na hlavu. 
Svetová federácia sa usiluje o  to, aby 
sa tento šport dostal na olympiádu 

v  roku 2028. Toto bol aj odkaz pre 
rodičov, že MMA nie je len to krvavé, 
čo vidia v  televízii,“ povedal Zdeněk 
Ledvina z  MMAA (na foto vpravo, 
prvý zľava). „Prvý ročník mal vynika-
júcu odozvu a v tom druhom by sme 
chceli vytvárať aj reprezentačné výbe-
ry. Zaznamenali sme už úspech aj na 
medzinárodnej scéne. V  organizácii 
WKF získali tituly vicemajstrov Euró-
py dvaja borci – Jaroslav Peško z Po-
pradu a  Igor Lukačovič z  Trenčína,“ 
uviedol prezident MAMMAL Marek 
Herda (na foto vpravo, druhý zľava). 
„Začalo to v  škole, keď prišiel tréner 
s ukážkou na Deň detí a zapáčilo sa mi 
to. Rodičia ma najskôr nechceli pustiť 
na tréningy, ale potom som ich pre-
hovoril a už ma podporujú. Trénoval 
som poctivo asi rok a  pol. Chodieval 

som na turnaje, ktoré som povyhrával 
v  celej pyramíde. To ma posunulo až 
na majstrovstvá Európy do Rumun-
ska,“ povedal J. Peško (na foto vľavo 
s diplomom) z klubu Kenkyo Poprad. 
Práve tento popradský klub mal tú 
česť zorganizovať premiérovo zápasy 
pre deti. „Mám s  tým medzinárodné 
skúsenosti ako rozhodca. V zahraničí 
deti zápasia už asi desať rokov. Nesú-
hlasím s tým, že je to pre nich krvavý 
šport. V tomto veku ide o nulový kon-
takt na hlavu. Musia sa naučiť zákla-
dy, aby sa vedeli pohybovať v  ringu,“ 
vysvetľoval Ján Kirschbaum z  klubu 
Kenkyo Poprad.

Podporiť najmenších zápasní-
kov prišla aj česká hviezda MMA 
Machmud Muradov (na foto vpra-
vo, tretí zľava) z  ringov UFC. „Tiež 

som vždy pozeral v televízii na svoje 
vzory. Človek musí vedieť, čo chce od 
života. Tvrdo pracujem na tom, aby 
som sa prebojoval do najlepšej pät-
nástky UFC a viem, že aj títo chlapci 
musia tvrdo pracovať, ak chcú nie-
čo dosiahnuť. V  tejto lige nemajú čo 
stratiť. Môžu iba získať cez množstvo 
zápasov. Nech si to užívajú,“ odkázal 
mladým bojovníkom.

Motiváciou pre najmenších bolo 
tiež dekorovanie úplne prvého šam-
pióna ligy medzi kadetmi Dávida 
Kataníka zo Žiliny (na foto vpravo, 
štvrtý zľava). „Byť prvým šampió-
nom je dobrý pocit. Liga ma naučila 
disciplíne a  ponúka množstvo zápa-
sov. Ak chcete ísť medzi profesionálov, 
musíte ich mať veľa za sebou,“ pre-
zradil.                       (mav)

Vieme od vás

FOTO – Marek Vaščura

 POPRADSKÉ líšky 
odohrali v  sobotu 16. novem-
bra zápas 9. kola ženskej hoke-

jovej Extraligy a doma porazili 
Spišskú Novú Ves 6:1. Najbliž-
šie čaká zverenkyne Ivana Bed-
nára víkendový dvojzápas. 
V  sobotu 23. novembra priví-
tajú Popradčanky o 18.45 hod. 
Martin a v nedeľu 24. novem-
bra budú dohrávať 8. kolo opäť 

doma, keď o 19. hodine budú 
hostiť Zvolen.

 ŽENSKÝ tím BAM 
Poprad čaká po dlhšej prestáv-
ke opäť víkendový dvojzápas 
na súperových palubovkách 
v rámci 1. ligy žien a junioriek. 
V sobotu 23. novembra sa pred-

stavia zverenkyne Petra Stavěla 
o  18. hodine v  Prešove proti 
tímu BK EILAT PU a v nedeľu 
24. novembra bude ich súpe-
rom v  Košiciach o  10.30 hod. 
juniorka Young Angels.

 BASKETBALISTI BK 
Iskra Svit v sobotu 16. novem-

bra prehrali doma v rámci 10. 
kola SBL s  Interom Bratisla-
va vysoko 69:106. Dnes, t. j. 
v stredu 20. novembra, poces-
tujú do Handlovej a v sobotu 
23. novembra budú hostiť 
v Iskra Aréne o 18. hodine Ži-
linu.             (ppv)

Krátko zo 
športu

FOTO – archív klubu



Strana 1120. 11. 2019

Po reprezentačnej 
prestávke sa opäť 
naplno roztočil 
kolotoč hokejovej 
Tipsport Ligy. 
Popradčania stihli 

odohrať domáci duel proti 
Liptovskému Mikulášu, ale ten 
im nevyšiel. V  podtatranskom 
derby prehrali 2:3.

Popradskí „kamzíci“ boli 
strelecky výrazne aktívnejší, keď 
súpera prestrieľali pomerom 
42:21, ale gólovo sa dokázali 
presadiť až v  závere stretnutia. 
Tréner Peter Mikula nemohol 
byť s  efektivitou svojho tímu 
spokojný. „Štyridsať minút sme 
zápasili s  výkonom brankára. 
V  prvých dvoch tretinách sme 
neboli efektívni a  málo sme 
sa tlačili do brány, aj napriek 
výraznej streleckej prevahe. 
Brankár hostí všetko videl 
a pochytal. Aj to bol dôvod, prečo 
sme v  tomto zápase prehrali,“ 
uviedol P. Mikula.

Popradskí hokejisti mali 
v nedeľu voľno a klesli v tabuľke 
na deviate miesto. Najbližšie sa 

predstavia v piatok na ľade Košíc 
a  v  nedeľu budú o  16. hodine 

hostiť na svojom ľade ligového 
navrátilca Slovan Bratislava.

Výsledok Tipsport Ligy: 21. 
kolo v  piatok 15. novembra 
Poprad – L. Mikuláš 2:3 (0:1, 0:1, 
2:1), góly Popradu: 53. Lukáš 
Handlovský (M. Preisinger, L. 
Kozák) a 60. Miroslav Preisinger 
(P. Bjalončík, L. Kozák).

Program Tipsport Ligy: 23. 
kolo v  piatok 22. novembra 
o  17.30 hod. Košice – Poprad, 
24. kolo v  nedeľu 24. novembra 
o  16. hod. Poprad – Slovan 
Bratislava.     (mav)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (nadstavba A): v sobotu 16. novembra Poprad – Košice 8:9sn a 
v nedeľu 17. novembra Poprad – Košice 6:2.
Dorast: v stredu 13. novembra Poprad – Košice 2:5 a vo štvrtok 14. no-
vembra Poprad – Košice 2:3sn.
Kadeti: v nedeľu 17. novembra Poprad – Sp. N. Ves 3:2.
St. žiaci 8.r.: v utorok 12. novembra Poprad – Prešov 4:2.
St. žiaci 7.r.: v utorok 12. novembra Poprad – Prešov 4:2.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 16. novembra Poprad – LA 11 Košice 13:3.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 16. novembra Poprad – Sabinov 12:1.

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Slovan BA 22 15 3 1 3 74:40 52

2. B. Bystrica 20 11 3 2 4 55:34 41

3. Košice 21 9 5 2 5 60:46 39

4. Zvolen 20 12 0 0 8 60:47 36

5. Trenčín 20 9 2 2 7 63:51 33

6. Michalovce 21 9 1 4 7 51:54 33

7. Miškovec 20 7 3 3 7 53:45 30

8. Detva 21 7 3 0 11 57:61 27

9. HK Poprad 20 6 2 4 8 51:55 26

10. Nitra 20 7 1 3 9 50:55 26

11. Budapešť 21 7 0 3 11 62:80 24

12. L. Mikuláš 21 4 2 3 12 34:74 19

13. N. Zámky 21 4 2 0 15 50:78 16

Tabuľka Tipsport ligy

V podtatranskom derby uspeli Liptáci

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v  sobotu 16. novembra Humenné – Poprad 0:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 16. novembra Trnava - Poprad 5:1.
Ml. dorast U16: v sobotu 16. novembra Trnava - Poprad 5:0.
St. žiaci U15: v sobotu 16. novembra Poprad – Lokomotíva KE 5:0.

St. žiaci U14: v sobotu 16. novembra Poprad – Lokomotíva KE 7:2.
Ml. žiaci U13: v sobotu 16. novembra Poprad – Snina 4:1.
Ml. žiaci U12: v sobotu 16. novembra Poprad – Snina 22:6.
Dorastenky: v  nedeľu 17. novembra Ružomberok – Poprad 4:1.
Žiačky: v  nedeľu 17. novembra Ružomberok – Poprad 1:2. 

Minulý týždeň v stredu sa v telocvični ZŠ Komenského v Poprade konalo 
finále okresného kola vo vybíjanej koedukovaných družstiev najmladších 
žiakov a žiačok základných škôl. V skupine troch tímov sa najviac darilo 
ZŠ v  Spišskej Teplici, ktorá vyhrala oba zápasy. Druhá skončila domáca 
ZŠ Komenského a na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Dostojevského. Víťaz 
postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v utorok 26. novembra v Prešove.

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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V  piatok 15. no-
vembra si mohli náv-
števníci v  jednej zo 
spišskosobotských 
reštaurácií užiť v rám-
ci projektu Lady Chef 
špičkové menu pri-
pravované top šéfku-
chárkou Romy Gill, 
ktorá je predstaviteľ-
kou indickej kuchyne 
vo Veľkej Británii. 
Projekt Lady Chef vznikol v roku 
2018 s cieľom podporiť a spopulari-
zovať ženy, ktoré pôsobia v prémiovej 
gastronómii po celom svete. Množ-
stvo žien, ktoré sa venujú gastronó-
mii na vysokej úrovni každým rokom 
rastie, čo dokazujú ocenenia Miche-
linských hviezd.

Indka Romy Gill strávila v Poprade 
tri dni. Trochu pozná ukrajinskú, rus-
kú a  lotyšskú kuchyňu. O slovenskej 
toho zatiaľ veľa nevie, ale ochutnala 
už niekoľko našich syrov a vín, z kto-

rých bola nadšená. Veľmi ju oslovila 
naša krajina, milí ľudia a  čisté ulice. 
Uviedla: „Som rada, že som u  vás 
bola. Z Londýna je to krátka a priama 
letecká linka, takže vaše mesto odpo-
ručím aj mojim známym. V Londýne 
budem budúci rok otvárať vlastnú 
reštauráciu. V tomto meste je koncen-
trácia ľudí a kultúr z celého sveta, tak 
som zvedavá, ako sa tam uchytím.“

Šéfkuchárka Zuzana Sisáková je 
jediná žena z elitnej 20-tky sloven-
ských šéfkuchárov podľa odborného 
magazínu Trend. V rámci projektu 
Lady Chef pozýva šéfkuchárky z Eu-
rópy na degustačné „menu štyroch 
rúk“ - zážitkové menu so 6 chodmi 
a 4 dezertmi. Z. Sisáková uviedla: 
„Šéfkuchárku Romy zaujala naša 
bryndza spolu s  koriandrom a tiež 
chrenová polievka - pre nás klasic-
ké chute, s ktorými sa však môžeme 
trafiť aj do chutí cudzinca. Niektoré 
naše a  indické jedlá majú spoločnú 
pikantnosť. No aj  tak používajú aj 
také korenia, o ktorých sme nikdy ne-
počuli. Indovia vedia robiť s korením 
divy, napr. s karí, s rímskym kmínom, 
s garam masala. Mixujú z nich rôzne 
zmesi, z  čoho vznikajú rôzne chute. 
Indická kuchyňa je pre nás niečím 
novým, ale je zdravá.“                     (kpa)

Pri príležitosti dňa PSK 
otvorili v utorok minulý 
týždeň v  Podtatranskom 
múzeu výstavu „Poézia kaž-
dodennosti“, ktorá je čas-
ťou výtvarnej tvorby dvoch 
autoriek Marcely Vilhano-
vej a  Alexandry Pavlovskej 
(učiteľky-výtvarníčky ZUŠ). 

Výstava ponúka osobitý 
pohľad na všedné veci - dvoch 
spolužiačok, ktoré spája po-
dobná, poetická tvorba. Spra-
cúvajú na prvý pohľad bežnú, 
často prehliadanú skutočnosť 
a zaostrujú na krásu nevšed-
ných maličkostí. Každá si 
z  reality vytiahla jej blízke 

deje a objekty a podáva ich 
svojským pohľadom. 

Marcela Vilhanová (na 
foto druhá sprava) sa dlho-
dobo pohybuje medzi dvo-
ma výtvarnými prejavmi 
– medzi maľbou a  prácou s 
papierom. Vyjadruje nimi 
snové, nežné až meditatívne 
náhľady v  abstraktnej forme 
oproti detským a  naivným 
ilustráciám. Jej aktuálna 
tvorba je cyklus obrazov pod 
názvom – Meditácia, ako 
najčastejšia činnosť autorky 
– snívanie s otvorenými oča-
mi. Kedykoľvek počas dňa. 
Najradšej sa pozerá na oblohu 

ako k voľnému a slobodnému 
priestoru, kde načerpáva silu 
a  uvoľňuje všetko nepodstat-
né. Ďalšími cyklami obrazov 
sú Ticho a Rozprávkový svet. 

Autorka uviedla: “Moje die-
la sú skôr pre poetických ľudí, 
ktorí svoju realitu radi vyva-
žujú snívaním. Maľby diváka 
uvoľňujú, upokojujú a dopĺňa-
jú to, čo chýba v našom svete.“

Ťažiskom tvorby Alexandry 
Pavlovskej (druhá zľava vedľa 
riaditeľky múzea Magdalény 
Bekessovej) sú maľby odrá-
žajúce bezprostredné okolie 
a  jej vnútorný svet. Jej aktu-
álnu tvorbu tvoria cykly Na 

múroch – hry svetla a tieňov 
na jej známych budovách, 
prekvapivých a  prchavých, 
ktoré odhaľujú tajomno svetla 
a tmy. Ďalšie cykly sú pod ná-
zvami Snové a Spálňovky. 

Kurátor Marek Ružinský 
(na foto vpravo) dodal: „Na 

výstave sú fotografie, ilustrácie 
a maľby, týkajúce sa každo-
denného života dvoch umel-
kýň. V rámci tvorby inklinujú 
k  podobným veciam. Bol to 
prirodzený proces, že sa dostali 
k sebe.“ Výstava bude trvať do 
31. januára 2020.          (kpa)

Snové a upokojujúce maľby 
v Podtatranskom múzeu

FOTO – Katarína Plavčanová

Do Popradu prišla ďalšia 
vynikajúca svetová šéfkuchárka

FOTO – Katarína Plavčanová

Pripravili novú vianočnú šou
Umelecká agentúra Bell Canto 

z  Popradu uvedie v  piatok 29. 
novembra o  19. hod. v Dome 
kultúry vo Svite novú vianočnú 
šou s  názvom Beatles Solo 
Years Live v  podaní najlepšej 
revivalovej hudobnej skupiny 

na svete The Backwards 
z  Košíc, ktorá na scéne funguje 
už 23 rokov. V  100 minútovej 
šou zaznejú najkrajšie 
rádiohity, ktoré vydali členovia 
legendárnej kapely samostatne.   
        (ppp)


