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ORGANIZÁTOR  
FESTIVALU

17. 3. 2020 | utorok | 17.00 
SAKAWA | 81 min. 

19. 3. 2020 | štvrtok | 17.00
NA ČIERNEJ LISTINE / THE BLACKLISTED | 73 min.

18. 3. 2020 | streda | 17.00
HLUCHÉ DNI / SILENT DAYS | 81 min. 

20. 3. 2020 | piatok | 17.00
O OTCOCH A SYNOCH / OF FATHERS AND SONS / 98 min.
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Vstupné : 2 €
Online predaj:

http://kultura.poprad.sk
www.poprad.sk

www.visitpoprad.sk

Zmena programu vyhradená ! 

Info: MIK / 052 43 611 92
DK / 052 77 222 55
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FOTO: Marek Vaščura

Poslanci MsZ v Poprade sa na feb-
ruárovom zasadnutí venovali 
odpísaniu pohľadávky bývalého 

nájomcu na Námestí sv. Egídia a  ro-
kovali aj o  zásadách prenájmu ne-
bytových priestorov a  pozemkov vo 
vlastníctve mesta Poprad. Menili sa 
ceny podľa prieskumu trhových cien. 
Po hospodárení a nakladaní s majet-
kom mesta vo forme prenájmov, pre-

dajov a výkupe pozemkov, popradskí 
poslanci menili všeobecne záväzné 
nariadenie mesta o  vymedzení úse-
kov miestnych komunikácií na dočas-
né parkovanie motorových vozidiel 
(viac v samostatnom článku na str. 5) 
Schválili tiež dodatok k štatútu mesta 
Poprad, ktorým sa rozšíril okruh a po-
čet osôb pre udelenie Ceny mesta Po-
prad.

Mestské plénum schválilo aj zme-
nu v  komisii výstavby a  majetku, 
v ktorej Michala Kuvika nahradil Igor 
Lupták. Poslanci akceptovali výsledky 
auditu riadnej, individuálnej i  konso-
lidovanej účtovnej závierky. Venovali 
sa správe o  činnosti mestskej polície 
a potvrdili správu o výsledkoch kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta.                Marek Vaščura

V polovici februára sa 
popradskí poslanci stretli 

na prvom plánovanom 
zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. 
Na plénum čakalo 

15 rokovacích bodov.

Prvé rokovanie 
roka

Na križovatke ulíc Okružná a Banícka (na foto) došlo 
v polovici februára k zmene organizácie dopravy. 
Magistrát zareagoval na množstvo podnetov od 

občanov, ktorí upozorňovali na rôznorodosť prechádza-

nia týmto úsekom. Určené sú teraz jasné pravidlá. „Mesto 
Poprad po konzultácii s Okresným dopravným inšpek-
torátom v Poprade pristúpilo k zmene organizácie do-
pravy v križovatke ulíc Banícka a Okružná z dôvodu 
zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
a taktiež z dôvodu predchádzania kolíznych situácii v 
predmetnej križovatke,“ uviedol Branislav Daniel z od-
delenia územného plánovania a dopravy MsÚ v Poprade.

Potrebné je tak dodržiavať nové dopravné značenie. 
„Mesto Poprad žiada všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky, aby v danom úseku zvýšili pozornosť,“ zdôraz-
nila hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová. 

Marek Vaščura

Pozor na zmenu 
organizácie dopravy

Zmenou prešla ďalšia popradská 
križovatka. Radnica upozorňuje na 

zmenu dopravného značenia na 
križovatke ulíc Okružná a Banícka.
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V  zóne 1 je parkovanie prvých 10 minút zadarmo 
a  následne za každých ďalších začatých 20 minút 
zaplatí vodič 50 centov. Aj v zóne 2 bude prvých 10 

minút zadarmo a následne za každých začatých 30 minút 
zvýšilo mesto parkovné z 30 na 50 centov. V zóne 3 bude 
státie prvých 60 minút zadarmo a  za každých začatých 
30 minút zaplatí vodič 30 centov. V novovytvorenej zóne 
4 bude prvých 10 minút parkovania zadarmo a následne 
každých ďalších začatých 30 minút za 30 centov. „Hlav-
nými dôvodmi pre zvyšovanie cien parkovného a  tiež 
sobotného platenia parkovného je neustále sa zvyšu-
júci počet áut vo všeobecnosti a preplnené parkoviská 
v  centre, kde návštevníci mesta majú často problém 
zaparkovať. Chceme týmto podporiť aj cyklo-
dopravu a prepravu ľudí mestskou hromadou 
dopravou. V neposlednom rade chceme znížiť 
znečistenie v dôsledku emisií v meste,“ vysvet-
ľoval pred poslancami riaditeľ Správy mestských 
komunikácií v  Poprade Peter Fabian. Dodal, že 
zisk zo zvýšeného parkovného využije SMK pri 
zlepšovaní služieb na parkoviskách, pri rekon-
štrukciách asfaltových plôch, pri opravách parkovacích za-
riadení a podobne.

Mestský poslanec Milan Baran dodal, že parkovanie na 
sídliskách je stále poskytované bezplatne. „V správe mes-
ta Poprad je niekoľko tisíc takýchto parkovacích miest. 
Aj údržbu parkovísk doposiaľ mesto poskytovalo bez-
platne,“ ozrejmil.

Podľa poslanca Igora Wzoša by parkovanie v  sobotu 
malo byť v centre mesta zadarmo. „Mali by sme podporiť, 
aby to tam žilo, aby sme mali aktívne centrum. Nerob-
me ľuďom prekážky,“ pripomenul. Proti návrhu zvyšovať 
ceny parkovného a  spoplatnenia sobotného parkovania 
bol aj poslanec Peter Dujava, ktorý vyjadril názor, že ak je 

cieľom obmedziť počet áut v centre a ak by obyvatelia mali 
viac využívať mestskú hromadnú dopravu, v meste chýba-
jú záchytné parkoviská. Okrem toho uviedol, že novinky 
pre obyvateľov by sa mali zavádzať tak, aby boli kontinuál-
nym procesom a zvykom.

Mesto od 1. septembra 2020 plánuje spustiť prevádzku 
MHD podľa novej koncepcie. Bude to znamenať nové tra-
sovania, nové cestovné poriadky, obnovu vozového parku 
a skvalitnenie služieb. Týmto spôsobom sa tiež samosprá-
va snaží zlepšiť ekológiu v meste, keďže v centre spôsobu-
je doprava najväčšie znečistenie. Radnica sa tiež rozhodla 
vyňať ulice Karpatská (na foto), Halatova a Jiřího Wolkera 
zo zóny 2, a zaraďuje ich do novovytvorenej zóny 4. Dô-

vodom je odľahčenie parkovania v zóne 2 z ulíc 
Nábrežie Jána Pavla II., Bernolákova, Popradské 
nábrežie, 1. mája, Tatranská a Dominika Tatarku, 
ktoré sú najbližšie k centru mesta. Ulice v zóne 4 
nie sú vyťažené ako tie v zóne 2. Ceny parkovné-
ho a ročných parkovacích kariet pre predplatite-
ľov budú takto nižšie.

Mesto Poprad zmení aj podmienky vydávania 
parkovacích kariet. Rezidentská karta je totiž často zneuží-
vaná osobami, ktoré nemajú trvalé alebo prechodné byd-
lisko na uliciach v zóne 1, 2 a 3. Na jeden byt v týchto zó-
nach bude vydaná len jedna parkovacia karta. Rozhodnutím 
mesta dôjde aj k navýšeniu cien za predplatiteľské parkovacie 
karty v zónach 1, 2 a 3 z dôvodu, že platené parkoviská sú pre-
plnené vozidlami majiteľov prevádzok a  vozidlami zamest-
nancov. Tie sú však určené na krátkodobé parkovanie, hlavne 
pre návštevníkov mesta.

Oslobodiť od parkovného sa môžu držitelia Zlatej a Dia-
mantovej Janského plakety a  Medaily Jána Kňazovického. 
Tieto osoby však musia mať trvalé bydlisko v meste Poprad.

Katarína Plavčanová

V centre je 
parkovanie 
drahšie
Mesto Poprad od 1. marca zvýšilo ceny 
parkovného v zónach 1 a 2, ktoré sú v centre 
a najbližšie k centru. V Poprade budú vodiči 
za parkovanie platiť aj počas sobôt. V sobotu 
a mimo sviatkov je po novom parkovanie 
spoplatnené od 8. do 13. hodiny. Rozhodli 
o tom popradskí poslanci na februárovom 
rokovaní mestského zastupiteľstva.

PRIbuDlA
NOvá

 ZóNA 4
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Expozícia je dielom Vyšehradskej skupiny archívov 
iniciovaným v  roku 2013. Vedúcu úlohu v  tomto 
projekte mal Poľský archiválny spolok za podpory 

Poľskej akadémie vied. Samotná výstava bola po prvý-
krát otvorená vo februári 2016 a je pokusom o skrátené 
predstavenie vývoja politických, obchodných a kultúr-
nych vzťahov medzi štátmi dnešnej Vyšehradskej skupi-
ny. Výstava pripomína spoločné, pre vyšehradské kraji-
ny historické a spoločenské udalosti. „Práve v Poprade 
vznikla skupina archivárov Vyšehradskej štvorky 
a  začali sme spolupracovať rôznymi formami. Také-
to výstavy sú najprístupnejšie aj pre verejnosť. Ar-
chívne dokumenty sa nemôžu vyvážať z jednotlivých 
krajín, takže toto je spôsob ich sprístupnenia,“ ozrej-
mila Zuzana Kollárová z  pracoviska Štátneho archívu 
v  Poprade. Vzácny hostia pri príležitosti otvorenia 
výstavy využili možnosť rokovať s  vedením mesta 
Poprad o  prehĺbení spolupráce. „Hovorili sme o  rôz-
nych zaujímavých témach. Je tu veľký potenciál na 

spoluprácu. Spoločne s  popradským primátorom 
Antonom Dankom chceme v  Poľsku prezentovať 
novú knihu o Poprade a tiež pripraviť výstavu o tom-
to meste, ktorá by putovala naprieč celým Poľskom,“ 
prezradil slovenský diplomat vo Varšave Adrián Krom-
ka. „Poliaci a  Slováci majú toho z  historického po-
hľadu veľa spoločného. Okrem iného spoločný re-
gión Spiša či Oravy a  hlavne Tatry. Slováci sú viac 
otvorení spolupráci ako Poliaci, to treba priznať. 
Chceme však našu spoluprácu rozvíjať,“ podčiarkol 
honorárny konzul SR v  Zakopanom Wiesław Wojas.

Celá expozícia pozostáva z 21 roll-upov a vychádza 
hlavne z archiválií zhromaždených v českých, poľských, 
maďarských a  slovenských archívoch. Využité boli aj 
objekty nachádzajúce sa v múzeách, knižniciach, ako aj 
iných vedeckých a kultúrnych inštitúciách.

Výstava už bola prezentovaná vo všetkých parla-
mentoch krajín V4 a v Poprade potrvá do 8. marca 2020.

Marek Vaščura

Od Vyšehradu 
do Vyšehradu

V priestoroch vestibulu Mestského úradu 
v Poprade bola v polovici februára za 

prítomnosti primátora Antona Danka, 
riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave 

Adriána Kromku a honorárneho konzula SR 
v Zakopanom Wiesława Wojasa otvorená 

výstava Od Vyšehradu do Vyšehradu, ktorou 
ich sprevádzala Zuzana Kollárová zo Štátneho 

archívu v Poprade.

Správca dane zverejní dlžníkov, 
u  ktorých eviduje nedoplat-
ky na dani z  nehnuteľnos-

tí, za psa, za užívanie verejného 
priestranstva, za ubytovanie, za 
predajné automaty, za nevýherné 
hracie prístroje, ako aj nedoplatky 
na miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné od-
pady evidované k  31. decembru 
2019.

Týka sa to fyzických osôb, u kto-
rých nedoplatok presiahol výšku 

160 € a  právnických osôb, u  kto-
rých nedoplatok presiahol výšku 
1 600 €. Dlžníci môžu svoje nedo-
platky uhradiť obvyklým spôso-
bom  – bankovým prevodom, poš-
tovým poukazom alebo priamo do 
pokladnice mestského úradu v ho-
tovosti, alebo platobnou kartou. Pri 
platbách je dôležitý variabilný sym-
bol, ktorý je uvedený v zasielaných 
rozhodnutiach alebo je možné si 
ho zistiť u zamestnancov oddelenia 
daní a poplatku na 2. poschodí MsÚ 

v Poprade.
Mesto Poprad vyzýva všetkých 

dlžníkov, aby svoje nedoplatky 
uhradili najneskôr do 20. marca 
2020 a vyhli sa tak zverejneniu svoj-
ho mena, respektíve obchodného 
mena na webovom sídle mesta. 
V  prípade, ak si občan alebo ob-
chodná spoločnosť potrebuje ove-
riť, či je dlžníkom na daniach a po-
platku, môže tak urobiť na tel. čísle 
052/7167 235 denne počas úrad-
ných hodín.                     (msú)

Zoznam dlžníkov 
bude opäť zverejnený

Mesto Poprad 30. marca 2020 opätovne 
zverejní na svojom webovom sídle 
zoznam daňových dlžníkov na daniach 
a miestnom poplatku.

FOTO: Marek Vaščura
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Aj v uplynulom roku 
podávalo množstvo 
popradských športovcov 
obdivuhodné výkony. 
Tých najlepších mesto 
opäť ocenilo titulom 
Športovec roka.

Športovcom 
roka sa stal 

Patrik Svitana

Začiatkom februára sa v divadelnej sále domu kultúry 
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. V  ka-
tegórii mládež bolo už tradične najviac nominácií 

a preto sa výberová komisia rozhodla udeliť až päť druhých 
miest  – plavkyni Tamare Potockej, karatistovi Adamovi 
Chudíkovi, členke JK Freestyle Poprad Sáre Šoltészovej, 
kickboxerovi Sebastiánovi Fapšovi a  lyžiarovi Michalo-
vi Tatarkovi. „Teší ma, že práve mládež je veľmi aktívna 
a  pre komisiu bolo veľmi ťažké vybrať tých 
najlepších,“ priznal 1. viceprimátor mesta Po-
prad a predseda výberovej komisie Štefan Pčola. 
Na prvom mieste sa v tejto kategórii umiestnila 
tenistka Sára Suchánková (na foto vpravo dole) 
z klubu MŠK Poprad – Tatry, trojnásobná majster-
ka Slovenska, účastníčka majstrovstiev Európy 
jednotlivcov i družstiev a úspešná účastníčka tur-
najov ITF. „Každý turnaj pre mňa znamená veľa 
a  preto sa snažím vždy podať čo najlepší výkon. Čaká 
ma turnaj v  Nemecku a  ďalšie majstrovstvá Slovenska 
a verím, že sa mi aj tam niečo podarí,“ povedala.

Najúspešnejším kolektívom v kategórii mládež sa sta-
li volejbaloví kadeti VK Junior 2012 Poprad, ktorí vlani na 
domácich majstrovstvách Slovenska vybojovali striebro. 
Najlepšou mládežníckou trénerkou sa stala Nadežda Hara-
binová z BAM Poprad a medzi dospelými to bol Ivan Bed-
nár – hokejový tréner Popradských líšok, ale i poľskej žen-
skej hokejovej reprezentácie. Medzi dospelými bol najlep-
ším kolektívom ženský tím FK Poprad (na foto vľavo), ktorý 
sa prebojoval historicky po prvýkrát medzi elitu.

In memoriam získal cenu za celoživotný prínos k  roz-
voju športu uznávaný hokejový tréner a  veľká osobnosť 

popradského hokeja Milan Skokan. Takúto cenu si osobne 
prevzal i  Cyril Sedlačko  – dlhoročný funkcionár, národný 
rozhodca a spoluzakladateľ úspešných jazdeckých klubov. 
V tomto roku oslávi jubilejných 80 rokov. „S týmto špor-
tom som začínal, keď som mal deväť rokov a v sedem-
nástich som bol už spoluorganizátorom veľkých medzi-
národných pretekov v Tatranskej Lomnici. Za celé moje 
pôsobenie sme vychovali množstvo špičkových jazdcov 

i  majstra Európy. Potešilo by ma, ak by sme 
podobný úspech zopakovali aj v tomto roku,“ 
vyslovil želanie C. Sedlačko.

Mesto Poprad si v  rámci oceňovania naj-
úspešnejších športovcov všíma aj vydarené špor-
tové podujatia. Tým najlepším v roku 2019 bola 
Medzinárodná veľká cena Popradu v jude, ktorú 
zorganizoval Judo klub Katsudo Poprad ECC. Mi-
moriadnu cenu získal Štefan Kopčík zo Spolku 

nevidiacich a  slabozrakých Slovenska. Na majstrovstvách 
sveta v para streľbe si vybojoval 4. a 10. miesto.

V kategórii dospelých sa na treťom mieste umiestnila maj-
sterka Slovenska v  terčovej lukostreľbe Miroslava Schindle-
rová a druhá skončila členka popradského klubu Paga Gym 
Barbora Mayerová, ktorá získala pri svojej premiére bronz na 
majstrovstvách sveta v kickboxe. Absolútnym víťazom sa stal 
hokejista Patrik Svitana (na foto vpravo hore), ktorý v minulom 
roku „hviezdil“ nielen na tipsportligovom ľade, ale opäť aj na 
svetovom šampionáte v hokejbale. Zlatým hetrikom sa však 
s  hokejbalovou kariérou rozlúčil. „Táto cena ma veľmi teší 
a na mojej polici bude mať čestné miesto. Je pre mňa moti-
váciou do ďalšej kariéry a ja verím, že tie najväčšie úspechy 
ešte len prídu,“ uviedol P. Svitana.            Marek Vaščura

SPOMÍNAlI 
NA MIlANA 
SKOKANA

D
IA

N
IE V

 M
ESTE
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Signatári memoranda prejavili sna-
hu pomôcť zlepšovať podmienky 
pre deti. „Memorandom dáva-

me jasne najavo, že nám záleží na 
zdravom rozvoji mladej generácie,“ 
uviedol predseda PSK Milan Majerský 
(na foto vpravo). „Kluby potrebujú po-
moc a  my cítime ich záujem. Nie kaž-
dý klub bude môcť mať akadémiu, ale 
možno práve preto budú kluby medzi 
sebou viac spolupracovať. Akadémia 
by mala byť v  každom kraji a  jedna 
bude aj v  Poprade,“ pokračoval prezi-
dent SZĽH Miroslav Šatan (na foto vľa-
vo) s tým, že pilotný projekt už funguje 
v Trenčíne a stále sa tvorí. „Bude to špič-
kové športovo-vzdelávacie zariadenie 
a naše mesto si to zaslúži. HK Poprad 
je jedným z najstarších klubov na Slo-
vensku, máme vybudovanú komplet-
nú pyramídu. Keďže ide aj o vzdelanie, 
Poprad je asi najlepšou voľbou,“ vy-
hlásil riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi.

V rámci zázemia už chýba iba trénin-
gová hala, ktorá bude v  Poprade stáť 

čoskoro. V  našom meste sa počíta so 
športovcami, ktorí okrem Gymnázia na 
Kukučínovej ulici študujú už aj v Stred-
nej športovej škole. „Nikdy by som 
nešiel do projektu, ktorý v sebe neza-
hŕňa kvalitné vzdelávanie a  kvalitnú 
výchovu. Chceme pokračovať v  tom, 
čo sme tu nastavili. Športová akadé-
mia by mala sústreďovať talenty z ce-
lého regiónu. V prípade hokejistov sa 
hovorí približne o stovke, čo by nemal 
byť problém,“ skonštatoval riaditeľ SŠŠ 
v Poprade Vladimír Lajčák.

Projekt podporuje aj vláda, ktorá na 
spolufinancovanie zatiaľ vyčlenila dva 
milióny eur.     Marek Vaščura

Minulý mesiac v Poprade podpísali predstavitelia Prešovského 
samosprávneho kraja a Slovenského zväzu ľadového hokeja 
memorandum o spolupráci, z ktorého by malo ťažiť aj mesto 
Poprad. Základom memoranda je pozdvihnutie slovenského hokeja, 
pritiahnutie detí k športu a budovanie športovísk.

NA OKRAJ
vOlIČI Z ExOTIKy
Slováci v  posledný februárový 
deň zamierili k  volebným urnám 
počas volieb do Národnej rady 
SR. Záujem Popradčanov bol 
veľký. Počet žiadostí o  vydanie 
voličských preukazov emailom 
bol  962. Najviac žiadostí prišlo 
z  Českej republiky  (328), z  Veľkej 
Británie  (151),  Nemecka  (132),  Ra-
kúska  (77) zo  Švajčiarska  (55) 
a USA (41). Nechýbali ani viac vzdia-
lené a exotické krajiny ako Austrá-
lia (11), Arabské emiráty (3), Japon-
sko  (2),  Čína  (2),  Keňa  (2),  Rwan-
da  (1),  Kambodža  (1),  Nový Zé-
land (1), Chile (1) a Peru (1).

výNIMOČNý ROK
Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry hodnotí 
rok 2019 ako doteraz najúspešnejší 
rok pre cestovný ruch v našom re-
gióne. Výnimočný rok s medziroč-
ným nárastom počtu ubytovaných 
návštevníkov dosiahol dvojciferný 
výsledok a  to nárast + 16% oproti 
roku 2018. Jednodenných návštev-
níkov tatranského regiónu bolo 
podľa predbežných prepočtov, 
najmä vďaka mimoriadnej náv-
števnosti počas letnej turistickej 
sezóny, takmer 3,9 milióna za celý 
rok 2019. Ocenenie Lonely Planet 
v roku 2019 s titulom Najlepšej eu-
rópskej destinácie potvrdzuje, že 
v  spolupráci so všetkými subjek-
tami zapojenými do spolupráce 
v  Tatrách, Poprade i  podhorí bu-
duje OOCR Región  V. Tatry dobré 
meno Slovenska.

v MOjOM SRDcI
Od 5. marca 
do 24. apríla 
je vo Veľkej 
inštalovaná 
výstava gra-
fických prác 
a  fotografií 
z  Veľkej pod 
názvom Veľ-
ká v  mojom 
srdci, ktorej 
autorom je 
Ján Hrončák.

V Poprade 
vzniká 

hokejová 
akadémia

SKĺbIlI 
šPORT SO 

vZDElANÍM
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Najhoršia situácia je v Banskej Bys-
trici a v Prešove, nasledujú Koši-
ce, Žilina a  Nitra. Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie 92% ľudí na 
svete žije na miestach, kde je zhorše-
ná alebo veľmi zlá kvalita vzduchu. Na 
choroby spojené s nevyhovujúcou kva-
litou vzduchu zomiera pätina svetovej 
populácie.

Spotrebiteľské organizácie začali 
merať kvalitu ovzdušia. Na Slovensku, 
v  Poľsku a  v  Litve vytvorili nezávislú 
sieť meračov kvality vzduchu. „V rámci 
projektu Zvedavé nosy sme zmapova-
li výskyt oxidu dusičitého NO2 na vy-
braných 200 miestach na Slovensku. 
Pokryli sme Bratislavu, sedem ostat-
ných krajských miest a ďalšie lokality 
v  rámci regiónov. Jedným z  miest je 
aj Poprad. Svoje zistenia zverejníme 
spolu s  legislatívnymi odporúčania-
mi na riešenie tohto problému aj na 
európskej úrovni,“ vysvetlila Petra Ča-

kovská z  občianskeho združenia Spo-
ločnosť ochrany spotrebiteľov s tým, že 
národné vlády a  mestá na základe vý-
sledkov meraní môžu zaviesť prísnejšie 
kontroly naftových automobilov, zvýšiť 
dane súvisiace so znečistením ovzdušia 
či zaviesť tzv. nízkoemisné zóny. „Oso-
bitný dôraz sme kládli na miesta, kde 
veľká hustota dopravy produkuje viac 
znečistenia a priamo vplýva na veľký 
počet zraniteľných ľudí. Preto sme 
merali v  blízkosti budov s  vysokým 
počtom každodenných návštevníkov 
ako sú školy, nemocnice či nákupné 
centrá,“ priblížila P. Čakovská a dodala, 
že kvalitu vzduchu merali vo februári 
nepretržite dva týždne a následne me-
rania zaslali do švajčiarskeho laborató-
ria na vyhodnotenie. Do konca marca 
budú mať hodnoty kvality vzduchu na 
Slovensku a  výsledky budú porovná-
vať aj s  hodnotami zistenými v  Poľsku 
a v Litve.        Katarína Plavčanová

Zmerali kvalitu 
ovzdušia v Poprade

V SKRATKE
jARNé PRáZDNINy
Školákom v  Prešovskom a  Košic-
kom kraji začali jarné prázdniny 
v pondelok 2. marca a potrvajú do 
piatka 6. marca. V  Poprade majú 
možnosť deti využiť tradične aj 
služby Centra voľného času, ktorý 
aj tentokrát ponúkol záujemcom 
množstvo aktivít na každý deň. Či 
už výlet ku koníkom pri kaštieli, 
návštevu Demänovskej jaskyne, 
Legovne a AquaCity, ale aj tvorivé 
dielne a sánkovačku v Tatrách.

šPEcIálNE OlyMPIáDy
Najväčšie športové podujatie roka 
majú za sebou Špeciálne olympiá-
dy Slovensko. Organizácia vo feb-
ruári premiérovo pripravila Zimné 
národné hry v piatich športoch. 
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 
160 športovcov s intelektuálnym 
znevýhodnením, pričom okrem 
Slovenska na nich malo zastúpenie 
aj Česko, Rakúsko a Maďarsko. Na 
Štrbskom Plese súťažili v bežeckom 
a zjazdovom lyžovaní a v behu na 
snežniciach, v Kežmarku sa pred-
stavili v krasokorčuľovaní a v Spiš-
skej Novej Vsi v rýchlokorčuľovaní. 
Zimné národné hry boli zároveň 
kvalifikačným podujatím na Zimné 
svetové hry Špeciálnych olympiád, 
ktoré budú v roku 2021.
FOTO: archív organizátora

výSTAvA vO SvITE
Mestská knižnica 
vo Svite pripravila 
výstavu obrazov 
Hlučná prázdnota. 
Autorkou je Nikola 
Szabová, rodáčka 
z  Bratislavy, ktorú 

v  procese učenia v  súčasnosti ve-
die známy popradský výtvarník 
František Žoldák. Poprad a  široké 
okolie ju uchvátilo s  rozhodnutím 
usadiť sa tu a tak od roku 2014 tvorí 
ako Popradčanka. Výstava trvá celý 
mesiac marec.

Podľa štatistík rôznych organizácií na Slo-
vensku zomiera v dôsledku znečisteného 
ovzdušia päť tisíc ľudí ročne. Štúdia Inštitútu 
pre environmentálnu politiku uvádza, že koncen-
trácia oxidu dusičitého (NO2) na Slovensku je najhoršia 
spomedzi krajín Európskej únie.
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Poslanci dostali písomné odpovede mestského úradu 
na vznesené podnety zo zasadnutia obvodu z janu-
ára 2020. Predseda volebného obvodu Peter Brenišin 

informoval, že v súčasnosti už sú namontované dopravné 
zrkadlá z ulíc Podjavorinskej a Novomeského, čo rozhodne 
prispeje k bezpečnejšiemu výjazdu z týchto ulíc. Navrhol, 
aby takéto zrkadlo bolo namontované aj pri výjazde z Ul. 
Šoltésovej.

Poslanci diskutovali k  pripravovanej výstavbe parko-
vacích domov na Juhu III vo vnútrobloku na Rastislavovej 
ulici a pri bloku Slnečnica a tlmočili názory niekoľkých ob-
čanov. Skonštatovali, že mesto zorganizovalo pri tejto prí-
ležitosti stretnutie s občanmi dotknutých blokov bez toho, 
aby o tejto skutočnosti informovali poslancov volebného 
obvodu. Domnievajú sa, že mali byť prítomní na takýchto 
stretnutiach, aby nedochádzalo ku zbytočnej inej interpre-
tácii smerom ku občanom. Poslankyňa Alena Madzinová 
informovala, že obyvatelia sídliska Juh III vo vnútrobloku 
na Ul. Podjavorinskej sa sťažovali na to, že v  poslednej 
dobe mestská polícia dala veľký počet blokovacích za-
riadení autám, ktoré parkovali na spevnených plochách 
mimo trávnatých plôch. Uviedla, že podľa vysvetlenia MsP, 
auto nesmie pri parkovaní prejsť cez chodník, ani parko-

vať na ňom, keď nie je v dotyku s cestnou komunikáciou. 
Ďalší podnet podal občan z bl. Rádium, ktorý upozorňuje 
na poškodzovanie okien, balkónov aj fasády bloku z dôvo-
du nízkej siete okolo športového ihriska. Navrhuje, aby sa 
siete zvýšili, resp., aby sa táto plocha upravila na detské ih-
risko. A. Madzinová ďalej informovala, že ju obyvatelia náš-
ho mesta upozornili na chýbajúce osvetlenie na chodníku 
v  blízkosti Obchodnej akadémie. Skonštatovala tiež, že 
prevádzka Lunik bola odborom výstavby MsÚ upozorne-
ná na nedodržiavanie prevádzkových hodín, ktoré určuje 
VZN mesta. Aj napriek upozorneniu, prevádzková doba 
nebola upravená.

Poslanec Jozef Košický informoval, že pri bloku Oslava 
na starom Juhu v oblúku križovatky stoja autá. Žiada mest-
skú políciu, aby tento problém riešila. Taktiež žiadal, aby sa 
osadila lampa na Ul. Šrobárovej smerom na cyklochodník.

Poslankyňa Mária Radačovská povedala, že by bolo 
dobré zabezpečiť osvetlenie (lampu) pri pivovare a upo-
zornila na to, že staršie obyvateľky sa cítia ohrozené veľký-
mi psami na sídlisku.

Najbližšie zasadnutie volebného obvodu bude vo štvr-
tok 12. marca o 17. hodine v kancelárii MsÚ na Ul. Dostojev-
ského 25.                    Júlia Watter Domaratzká

Riešili podnety 
občanov

Vo februári sa opäť zišli na 
pravidelnom zasadnutí poslanci 
volebného obvodu č. 2 – Juhy a 
Kvetnica, aby prerokovali podnety od 
občanov a taktiež svoje návrhy.

Pri príležitosti 50. výročia Majstrovstiev sveta FIS v se-
verských lyžiarskych disciplínach, ktoré sa v roku 1970 
konali vo Vysokých Tatrách, mali diváci možnosť vidieť 

stredometrážny dokumentárny film Majstrovstvá sveta 
(1970) režiséra Milana Černáka (na foto). Film sa premietal 
za účasti viacerých tvorcov.

Majstrovstvá sveta v roku 1970 boli najvýznamnejšou 
športovou udalosťou roka v  Československu. Vo svojej 
dobe dostali prívlastok šampionát šampionátov. Nároč-
nosť ich organizácie bola ocenená vysokou diváckou 
účasťou a uznaním, ktoré si vyslúžili. Dokumentárny film 
Milana Černáka Majstrovstvá sveta nie je konvenčnou 
reportážou. Podujatie približuje v  pôsobivej vizuálnej 

básni, ktorá zachytáva všetko, čo významné športové 
podujatie veľkého rozsahu predstavuje. Od vypätia fyzic-
kých síl a emócií športovcov cez zaujatie organizátorov až 
po drobnokresbu divákov. „Majstrovstvá sveta v  takej 
významnej a populárnej športovej disciplíne sa dovtedy 
nikdy na Slovensku nekonali. Bol to svojím spôsobom 
celonárodný športový sviatok. Preto som si predsavzal, 
že film o ňom nemôže byť len zvyčajnou faktografickou 
reportážou, ale mal by byť zážitkom pre diváka, ktorý 
presiahne jeho premietanie,“ spomína na nakrúcanie 
filmu režisér Milan Černák. Film sa premietal v  digitálne 
reštaurovanej podobe, ktorú dostal v digitalizačnom pra-
covisku Slovenského filmového ústavu v roku 2017.      (red)

Majstrovstvá 
sveta 

v dokumente
V popradskom kine Tatran sa 
v polovici februára premietal 

výnimočný dokumentárny 
film zo zbierok Slovenského 

filmového ústavu (SFÚ).

FOTO: archív kina
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Ako to všetko začalo? „Nič nerobím náhodne a  aj 
moja práca v  Poprade je cieľavedomá. Keď som 
odišla zo Štátnej filharmónie v Košiciach, javisko 

mi veľmi chýbalo. Začala som pracovať s deťmi a pove-
dala som si, že ja sa naň vrátim, s mojimi husľovými deť-
mi. No najprv som si huslistov musela vychovať. Keď som 
začala učiť, mala som troch študentov. Dnes ich mám 22. 
Postupne sme vytvárali duetá či triá, pretože deti rady 
hrajú v  skupinkách. Po čase sme si trúfli na orchester. 
Začali sme koncertovať nielen v  Poprade a  okolí, ale 
na  celom Slovensku. Sme výnimočný orchester nielen 
umeleckými výkonmi, ale aj obsadením. Náš orchester 
pozostáva iba z huslí. Niektoré diela sú sprevádzané kla-
vírom, čembalom, organom. Materiály upravujem tak, 
aby to znelo. Ani najprísnejšej odbornej porote nevadí, 
že na našich koncertoch nie sú aj iné sláčikové nástro-
je. Náš repertoár je veľmi rozmanitý. Od začiatku som 
vsadila na vyšší level. Jednoduché detské úpravy diel 
nás dlho hrať nebavilo. Dnes máme naštudované die-
la, ktoré hrajú profesionáli. Mozarta, Bacha, Vivaldiho, 
Šostakoviča…,“ začala svoje rozprávanie Tereza Novotná, 
ktorá hru na husliach vyučuje v Základnej umeleckej škole 
na Štefánikovej ulici v Poprade.

Netrvalo dlho a  po úspechoch na domácej pôde 
prišla prvá veľká ponuka. „Dvadsať rokov pôsobím aj 
v Mexiku. Každé štyri roky sa tam koná Svetový festival 
komorných telies. Poslala som naše materály a  čaka-
la na verdikt prísnej poroty. Nakoniec nás nominovali 
a  s  desiatimi koncertmi sme precestovali celé Mexiko, 
od Mexiko City cez Guadalajaru, Zacatecas, Durango, 
Chihuahua až po Monterrey. Bola to štartovacia dráha 
nášho orchestra. Mali sme obrovský úspech. Na jednom 

koncerte nám 
sedelo dveti-
síc ľudí. Vrá-
tili sme sa so 
zlatou plake-
tou. Odvtedy 
ubehli tri roky 
a  medzi tým 
sme odohrali 

veľké, celovečerné koncerty nielen doma, ale aj v Poľsku 
a v Londýne. Práve na slovenskej ambasáde v Londýne 
sme dostali pozvanie účinkovať na pôde OSN v New Yor-
ku. Takže posledné dni pracujem na organizovaní na-
šich koncertov v USA,“ trochu predbehla T. Novotná.

Prvé dva novembrové týždne minulého roka Tereza 
a jej deti absolvovali výpravu za exotikou. Koncertné tur-
né na ostrove Reunion sa chystalo niekoľko rokov: „Ako 
profesionálny huslista mám vo svete veľa dobrých, sku-
točných kamarátov. Jeden z nich mi raz zavolal z Prahy. 
Výborný mládežnicky orchester Polyphonia z Reunionu 
koncertuje po Európe a radi by navštivili aj Slovensko. 
Za tri dni som pre 60 ľudí vybavila ubytovanie a násled-
ne vystúpili v Tatrách, v Levoči i v Košiciach. Dirigentom 
tohto orchestra je Francúz Pierre Varo, ktorý na Reunio-
ne žije a pracuje 40 rokov. Začali sme pátrať, kde ten Re-
union vôbec je a zistili sme, že je to taký malý špendlíček 
pri Madagaskare, v Indickom oceáne. Po koncertoch na 
Slovensku mal Varov orchester pokračovať v Budapešti, 
ale zistili sme, že hotel, do ktorého mali ísť, je pol roka 
mimo prevádzky. Narýchlo sme im tam preto vybavi-
li iné ubytovanie. Pierre mi so slzami v očiach povedal, 
že je mojím veľkým dlžníkom. Udržiavali sme kontakty 
a  vznikol nápad koncertovať na Reunione. Začiatkom 
novembra sa tam konalo stretnutie piatich detských 
orchestrov  – z  Indie, Juhoafrickej republiky, Reunionu, 
Francúzska a tým posledným sme boli my. Absolvova-
li sme šesť koncertov. Hrali sme klasické diela – Bacha, 
Šostakoviča, Vivaldiho, ale aj prekrásne diela Petra 
Martina, Lovlanda a veľkým hitom v našom podaní bola 
známa Cohenova Hallelujah. Na poslednom koncerte, 
kde učinkovali všetky orchestre, sme si túto skladbu za-
hrali spolu. Bol to neskutočný zážitok. V roku 2022 bude 
orchester Polyphonia z Reunionu robiť turné po Európe, 
takže na Slovensko - do Tatier zavítajú opäť,“ zdôveri-
la sa Tereza Novotná a dodala: „Ešte stále žijeme v tejto 
eufórii, ale už teraz pripravujeme koncerty v Taliansku 
a samozrejme New York je našou veľkou výzvou. Máme 
obrovský repertoár, veľa nacvičujeme. Sme si vedomí, 
že reprezentujeme nielen mesto Poprad, ale aj naše pre-
krásne Slovensko.“        Marek Vaščura

Tereza a jej 
deti vyrazili 

do sveta
Tereza a jej deti – husľový orchester, ktorý Popradčanom netreba zvlášť predstavovať. Postupne 
si však vybudoval meno aj v zahraničí vďaka odhodlaniu huslistky Terezy Novotnej, ktorá 
prostredníctvom hudby otvorila mladým talentovaným popradským muzikantom brány do sveta. 
Precestovali Mexiko, boli v Londýne a naposledy nazreli do neznámych končín pri Madagaskare. 
No už teraz si „brúsia sláčiky“ na New York.
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Narodil sa obuvníkovi Samuelovi Fleischerovi 
a  Eve, rod. Kübacherová. Mal bratov  – Samue-
la, Karola, Jána, Juraja, Ľudovíta a  sestry  – Evu 

a Máriu. 25. marca 1862 sa oženil s Júliou Euláliou, rod. 
Nichteovou (†1886), s  ktorou mal dcéru Máriu a  syna 
Eugena.

Fridrich Fleischer vychodil elementárnu školu v ro-
disku, gymnázium v Kežmarku a Prešove, kde absolvo-
val aj dvojročný právnický kurz. Medicínu vyštudoval 
v  Pešti, kde 24. marca 1839 získal doktorský diplom 
a  titul MUDr. Stal sa asistentom na internej klinike 
u  profesora Beneho v  Pešti. Cez prázdniny navštívil 
univerzitu vo Viedni, kde sa zdokonaľoval vo svojom 
odbore u Dieffenbacha, Schönleina, Roky-
tovského a Lippicha.

V  roku 1842 sa stal praktickým leká-
rom v  Matejovciach, kde začal aj svoju 
prax o  rok neskôr (1843). V  chudobných 
Matejovciach bol v  júni 1834 odmenený 
mesačnou mzdou 10 zlatých. Skoro sa stal 
všeobecne známym a  obľúbeným lekárom. V  roku 
1848 bol už vrchným lekárom. K jeho priateľom patrili 
Eduard Blasy, Bielek, Demiány, Roxer, Jakub Emericzy 
z  Ľubice a  gróf Sachsen  – Coburg. Mal záľubu v  ces-
tovaní a postupne navštívil Krakov, Taliansko, Švajčiar-
sko, Tirolsko, Drážďany, Vieličku v Poľsku, Prusko, Linz 
a Salzburg. V roku 1859 sa vrátil do Viedne k profeso-
rovi Škodovi. V spoločnosti priateľov vykonal cestu aj 
v  roku 1874. Jeho rodný dom v  Matejovciach sa stal 
centrom, v ktorom sa schádzali predstavitelia lekárskej 
inteligencie, ako aj z iných vedných odborov z piatich 
miest – z Popradu, Veľkej, Stráž, Matejoviec a Spišskej 
Soboty.

Od roku 1863 sa stal kúpeľným lekárom v  Starom 
Smokovci. V tom istom roku ho barón Barkóczy meno-

val za fyzikusa Spišskej župy a  presťahoval sa 3. sep-
tembra 1863 do Levoče. 24. apríla 1867 bol zvolený za 
fyzikusa Spišskej župy. Do tejto funkcie bol opätovne 
zvolený v rokoch 1873, 1878 a 1883. V roku 1887 odišiel 
do dôchodku.

Venoval sa aj botanike, bol autorom dizertačnej 
práce o narkotikách. Medzi prvými podnietil organizo-
vaný záujem o výskum tatranskej prírody a tatranskú 
turistiku. Účinkoval ako predseda Spolku spišských 
lekárov a  lekárnikov (1867  – 1886), s  výnimkou rokov 
1871 – 1784, kedy bol predsedom Dr. A. Stenczel. Pokú-
sil sa o založenie penzijného oddelenia v Spolku spiš-
ských lekárov a lekárnikov. V roku 1873 bol vyzname-

naný zlatým záslužným krížom s korunou 
za účasť na potlačení cholery v roku 1856. 
V  roku 1863 na odporúčanie Dr. Andreja 
Sebastiána Kováča, Dr. Ignáca Hirschnera 
a Dr. Ľudovíta Markušovského zo Štrby ho 
zvolili za korešpondujúceho, neskôr za stá-
leho člena Kráľovskej lekárskej spoločnosti 

v Budapešti.
V  roku 1861 sa stal čestným občanom Matejoviec. 

18. júla 1882 mu bol udelený predikát „dr. F. Fleischer 
von Mateocz“. Z  vďačnosti daroval 2000 zlatých na 
založenie župnej nemocnice. Mal mimoriadny vzťah 
k  chudobným, ktorých liečil zdarma, ba dokonca im 
platil lieky. Spišský lekársky a  lekárnicky spolok ho 
menoval za čestného prezidenta spolku pri príležitos-
ti jeho sedemdesiatky 1. januára 1883. Hlboko sa ho 
dotkla smrť jeho manželky 7. februára 1886.  19. ok-

tóbra 1886 ukončil vedenie lekárskeho a lekárnického 
spolku a 5. októbra 1887 ukončil funkciu župného fyzi-
kusa. Pochovali ho na levočskom cintoríne.

Zuzana Kollárová
Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

Chudobných 
liečil zdarma 

a platil im lieky
To zdobilo čestného občana Matejoviec – lekára 

a organizátora zdravotníctva MUDr. Fridricha Fleischera 
(*3. 1. 1813 Matejovce – †7. 1. 1890 Levoča). 7. januára 

2020 uplynulo 130 rokov od úmrtia tohto charizmatického 
matejovského rodáka.

ČESTNý 
ObČAN 

MATEjOvIEc
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Pamätám sa, že celú školu pochytila, priam elektri-
zovala radosť z nacvičovania tých najkrajších spo-
lužiačok a vtipných spolužiakov. V ich podaní sme 

sa spoznávali v dôverne známych a Gustom Kuchárom 
utvorených scénkach. Bola to hotová senzácia a šťast-
ný štart do ďalších 30 rokov pôsobenia divadla malých 
javiskových foriem.

Počas nich divadlo Oko získavalo ocenenia nielen 
u nás, ale aj v Šrámkovom Písku a na slovenskom fes-
tivale tohto žánru v Poprade. Tento festival sa pričine-
ním Augustína Kuchára stal celoslovenským fenomé-
nom s  mimoriadnym kultúrnym prínosom pre naše 
mesto a región.

Milan Stano, karikaturista a recenzent knihy Úsme-
vy a  grimasy A. Kuchára v  doslove ocenil 60. a  70. 
roky účinkovania divadla najmä na divadelných pre-
hliadkach v Čechách. Pochvalne sa vyjadrovala o tom 
režisérka Viera Chytilová. K  významu Oka prispieva 
skutočnosť, že na festivale v  Poprade sa odštartova-
la hviezdna dráha Radošínskeho naivného divadla so 
Stanom Štepkom, jeho nezabudnuteľným Jánošíkom. 
V Poprade účinkoval aj Karol Horák s prešovským štu-
dentským súborom s hrou Džura.

V  hrách Gusta Kuchára cítiť sviežosť ducha, zanie-
tenie pre divadelný humor. Oko charakterizuje lyric-
ký a poetický kabaret s dominantnou satirou. Neskôr 
súbor nadobudol podobu divadielka poézie so za-
stúpením študentskej tvorby ako scénického pásma. 
S jedným vyhral aj Hviezdoslavov Kubín. Príznačné pre 
Oko boli generačné výmeny hercov – študentov opúš-
ťajúcich popradské lavice s  ich odchodom na vysoké 
školy. Ale tým započaté v Oku nekončilo. A. Kuchár ve-
del podchytiť a vytvarovať talenty ako napríklad her-
cov Jána Kocúna, Františka Leibitzera či Jána Galoviča, 
neskôr člena SND v  Bratislave. Kuchárove hry neskôr 
režíroval herec Dušan Kaprálik.

Dnes má zakladateľ Oka za sebou podnetný, tvori-

vý a na udalosti bohatý čas s početnými vydavateľský-
mi úspechmi, čo sa týka humoru a satiry. Tento rodák 
z Hnilca, kde sa narodil v roku 1935, sa natrvalo usadil 
a odovzdal svoj talent a učiteľské poslanie nášmu mes-
tu. Popradské gymnázium sa stalo jeho definitívnou 
štáciou aj kultúrnym stánkom, atribútom učiteľa, ria-
diteľa a  tvorcu. Vďaka vám za Oko, jeho jasnozrivosť, 
vtipnosť a smiech, ktorý lieči, aj za hodiny slovenského 
jazyka za tie roky, milý pán profesor. Mnogaja ljeta ži-
vió!

A čo robí dnes 85-ročný Augustín Kuchár?
„Spomínam a  som rád, keď stretnem mojich či-

tateľov, ktorí keď majú zlú náladu, začnú čítať moju 
knižku.“

Ľudmila Hrehorčáková

Kuchárove Oko 
sa zrodilo pred 

šesťdesiatimi 
rokmi

Nezabudnuteľná bola premiéra 
Hračky nás už nebavia, náš pán 
profesor slovenčiny v nej otvoril tému 
dospievania, lások a školských radostí 
v 60. rokoch minulého storočia.

hISTóRIA
DIvADlA 

OKO
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FOTO: Katarína Plavčanová

Pri príležitosti Národného týž-
dňa manželstva múzeum 
oslovilo výtvarníčku, ktorá sa 

okrem iného venuje aj navrhova-
niu modelov svadobných šiat. Ma-
ličká výstava, na ktorej Iveta Koší-
ková (na foto) odprezentovala časť 
svojej tvorby, bola nainštalovaná 
priamo do jednej z  expozícií mú-
zea v Spišskej Sobote. Podľa etno-
grafky Podtatranského múzea Ele-
ny Bekešovej sa vo vystavovaných 
dielach spája tradícia s  osobitým, 
umeleckým vyjadrením autorky. 
I. Košíková vyrába aj novšie typy 
šiat, ale inšpiruje sa hlavne ľudo-
vou kultúrou. „Návštevníci mohli 
na výstave vidieť prierez svadob-
ných zvyklostí od dôb 100 rokov 

dozadu do súčasnosti. K  niekto-
rým modelom vyrobila autorka 
aj maketu torty, ktorá farebne aj 
vzorovo ladí so šatami. Na výsta-
ve boli aj fotografie folklórneho 
a  moderného typu svadobných 
šiat,“ povedala E. Bekešová. „Pri-
niesla som okrem iného aj ze-
lený svadobný kroj, pre svadbu 
svojou farbou netypický, ktorý 
pochádza zo Smižian a  patrí do 
obdobia spred 100 rokov, ružové 
plesové šaty, ktoré by využila aj 
romantická nevesta, spolu s  fa-
rebne ladenou tortou, ale aj mo-
derné šaty s prvkami folklórnych 
vzorov z celého Slovenska,“ dopl-
nila autorka.

Katarína Plavčanová

Svadba 
ručne 
maľovaná
V pobočke Podtatranského múzea v 
Spišskej Sobote vo februári uviedli výstavu 
pod názvom Netradično-tradičná svadba. 
Autorská výstava návrhárky a výtvarníčky 
Ivety Košíkovej prezentovala dizajnérske 
svadobné odevy, doplnky a svadobné 
torty.

FOTO: Katarína Plavčanová

V roku 2019 bola Podtatranským osvetovým strediskom 
v Poprade v spolupráci so Školskými úradmi Poprad 
a Veľký Slavkov a Úradom práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Poprade vypísaná výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ 
a ŠZŠ z okresu Poprad pod názvom Nikto nemá právo 
mi ubližovať. Do súťaže sa prihlásili štyri základné školy 
a Centrum voľného času, ktoré do uzávierky v januári 
poslali 18 prác. Organizátori napokon celú súťaž vyhod-
notili takto:
Ocenení v I. kategórii – Valentína Žigová (názov práce – 
Som iná) a Nora Bronášová (Všetci sme priatelia) zo ZŠ 
s MŠ Vydrník, Petra Paulínyová a Alex Gábor (Ukradnutý 
bicykel) zo ZŠ s MŠ Batizovce, Sarah Žmijovská a Nina 
Michalková z CVČ Poprad (Kyberšikanovanie ničí životy).
Ocenená v II. kategórii – Ema Imrichová zo ZŠ s MŠ 
Tajovského Poprad. Ostatní účastníci získali účastnícky 
diplom.             
                                     FOTO: archív organizátora
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Botanické diela vo fonde knižnice Podtat-
ranského múzea v  Poprade patria me-
dzi najkrajšie, hlavne vďaka množstvu 

ilustrácií. Sú to hlavne  kolorované drevorezy, 
medirytiny a  neskôr litografie. Ich pôvodní 
vlastníci, ktorí boli lekármi, lekárnikmi i bota-
nikmi svoje zbierky kníh darovali múzeu.

V  Podtatranskom múzeu vystavujú aj ra-
ritu. Najstaršie botanické dielo v knižničnom 
fonde – dielo významného nemeckého lekára, 
lekárnika, prírodovedca a teológa z roku 1550 
Hieronyma Bocka – Kreuterbuch. Je to bohato 
ilustrovaný herbár, ktorý tvorí 570 kolorova-
ných drevorezov.

Botanické diela zo 16.-19. storočia v múzej-
nej knižnici tvoria: herbáre, atlasy, učebnice 

botaniky, vedecké práce o  flóre, knihy o  zá-
hradníctve a  o  stavbe záhrad, ročenky bota-
nických inštitúcií a spolkov, atlasy húb a myko-
logické diela. „Jedným z  najvýznamnejších 
podtatranských botanikov bol A. V. Scherfel. 
Mnohí botanici, ktorí prichádzali za štúdiom 
vysokohorských a  podhorských rastlín sa 
zastavili uňho, aby sa od neho niečo dozve-
deli a získali v ňom aj sprievodcu,“ doplnila 
kurátorka zbierok knižnice Podtatranského 
múzea v Poprade Jana Kušniráková.

Výstava bude vo výstavnej sále Podtatran-
ského múzea do 31. mája 2020. Podtatranské 
múzeum ju zorganizovalo v spolupráci s Pre-
šovským samosprávnym krajom.

Katarína Plavčanová

Farebná 
cesta za 

poznaním
Vo výstavnej sále Podtatranského múzea v  Poprade otvorili vo februári výstavu pod názvom Herbár – 
farebná cesta za poznaním. K videniu sú rastliny, ktoré rastú na lúkach i v lesoch. Prezentovaný rastlinný 
materiál dopĺňajú pracovné pomôcky a odborná literatúra, ktorú používala botanická verejnosť na prelome 
19. a 20. storočia.

FOTO: Katarína Plavčanová

vZácNE 
POKlADy 

MúZEA
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Hostia si užili skvelú atmosféru, výbornú hudbu a dynamické tanečné 
kolá. Tento vychýrený popradský ples sa konal pod záštitou primáto-
ra mesta Poprad Antona Danka, ktorý ples otvoril svojím príhovorom.
Aréna Poprad sa vďaka práci učiteľov premenila na elegantné priesto-

ry a všetci návštevníci sa už nevedia dočkať ďalšieho ročníka.

Jubilejný 
ples 

učiteľov
Fašiangové obdobie v Poprade 

vyvrcholilo v piatok 21. 
februára 10. jubilejným 

Učiteľským plesom v Aréne 
Poprad.

K
U
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Kam za kultúrou...

PODTATRANSKA KNIŽNIcA
VÝSTAVY | výTvARNý SAlóN 2020 9. - 21. 

marca - vernisáž výstavy na sídlisku Západ - 9. 
marca o 15.30 hod.

do 27. marca | ZASAĎ DOM, POSTAv 
STROM - výstava ZUŠ Štefánikova Poprad

Oddelenie umenia v Sp. Sobote:
S knihou ma baví svet – 5. ročník (stála vý-

stava) - výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a MŠ.
KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE 

VEREJNOSŤ
Týždeň slovenských knižníc | 2. marca 

o 14. hod. Najlepší knihomoľ - vyhodnotenie 
a  vyhlásenie najlepšieho čitateľa za rok 2019 
v kategóriách detský čitateľ, študent a dospelý 
čitateľ.

3. marca o 17. hod. | beseda so Zdenkou 
Wenzlovou švábekovou - stretnutie so slo-
venskou spisovateľkou.

4. marca o 14. hod. | vansovej lomnička 
- súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
organizovaná Úniou žien Slovenska.

5. marca o 17. hod. | beseda so spisova-
teľom johnym Peťkom - stretnutie so sloven-
ským spisovateľom.

6. marca o 10. hod. | v knižnici je zábava - 
podujatie zamerané na stretnutie rodín.

2. - 6. marca od 8. – 15. hod. | havránkovo 
- jarný denný tábor pre deti v knižnici.

Podtatranská ulica 1, centrum
KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA 

V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI
Zážitkové čítanie a  bábkové predstavenia 

pre MŠ a ZŠ: 9. - 13. marca, 17., 19. a 23. marca.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE 

VEREJNOSŤ
17. marca o 17. hod. | beseda so spisova-

teľom Petrom jelínkom
KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA 

V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI
3. marca o 10. hod. | Tvorivé dielne - výro-

ba ozdobných reťazí a náhrdelníkov z korálikov 
(ZŠ s MŠ Sp. Sobota).

4. marca o 13.30 hod. | M. Kukučín - literár-
no–hudobné pásmo o  známom slovenskom 
spisovateľovi (Klub seniorov Sp. Sobota).

Klenotnica rozprávok - P. Dobšinský - lite-
rárne pásmo o živote a tvorbe P. Dobšinského - 
9. a 17. marca o 10. hod. (ZŠ s MŠ Sp. Sobota), 
27. marca o 8.30 hod. (ZŠ s MŠ Matejovce).

9. marca o 13.30 hod. (Life Aacademy), 12. 
o 10.15 a 13. marca o 8.30 hod. (ZŠ s MŠ Sp. 
Sobota) Dúha vodu pije - príslovia, porekadlá, 
pranostiky, hádanky.

Slávnostný zápis prvákov | 10. a 11. mar-
ca o 9. hod. (ZŠ s MŠ Spišská Sobota), 24. mar-
ca o 8.30 hod. (ZŠ s MŠ Matejovce).

12. o 9. a 20. marca o 10. hod. | Môj anjel 
sa vie biť - R. Brat - zážitkové čítanie a rozhovor 
s deťmi (ZŠ s MŠ Spišská Sobota).

16. marca o 13.30 hod. | Poézia D. hevie-
ra - literárne pásmo o živote a diele autora (Life 
Academy Poprad).

19. marca o 10. hod. | hodina informačnej 
výchovy pre materské školy a hodina muzi-
koterapie.

19. marca o 8.30 hod. | vysoké Tatry - zaují-
mavosti z histórie našich veľhôr (ZŠ s MŠ Matejovce).

23. marec 2020 o  8:30 | Opice z  našej 

police a  Osmijanko - K. bendová - literárne 
pásmo (ZŠ s MŠ Matejovce).

26.marca o 8.30 hod. | Pôvod slov - nazre-
tie do etymológie a zároveň aj histórie regiónu 
(ZŠ s MŠ Matejovce).

Pobočka juh 1
KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE 

VEREJNOSŤ
6., 13., 20. a  27. marca | hravé piatky 

v knižnici - vždy od 14. do 17. hod. pre všetky 
deti ZŠ.

2. - 6. marca o 10. hod. | Prázdniny v kniž-
nici - zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, premie-
tanie rozprávok.

24. marca o 16. hod. | beseda so spisova-
teľkou Svetlanou Pahutka

26. marca o 16. hod. | POĎME SA ROZPRá-
vAŤ: Kniha vs. Film - tematické stretnutie, na 
ktorom sa porozprávame a zhodnotíme knižné 
príbehy, ktoré sa dostali aj na filmové plátno.

30. marca | 200. výročie narodenia An-
dreja Sládkoviča - pripomenutie si osobnosti 
a tvorby štúrovského básnika.

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA 
V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI

Slávnostný zápis prvákov - 9. o  9. a  13. 
marca o 10. hod. (ZŠ a MŠ Mládeže), 17. mar-
ca o 9., 10 a o 11. hod., 19. marca o 9. a 10. 
hod. (ZŠ s MŠ Dostojevského), 23. a 24. marca 
o 9. hod. a 26. marca o 9. a 10. hod. (ZŠ s MŠ 
Francisciho), 30. marca o 9., 10. a 11. hod. (ZŠ 
s MŠ Tajovského).

9. marca o  10. hod. | Roald Dahl: Žirafa, 
Pelly a ja - zážitkové čítanie (ZŠ a MŠ Mládeže).

10. marca o 9. hod. | Minipinkovia - zážit-
kové čítanie (ZŠ a MŠ Mládeže).

10. marca o 11. hod. | Naučme sa hospo-
dáriť - krátky sprievodca svetom peňazí (ZŠ 
a MŠ Mládeže).

12. marca o 12. hod. | „1944“ - SNP v litera-
túre - pripomenutie si 75. výročia SNP formou 
prezentácie, filmovej ukážky a pomocou tvor-
by Vladimíra Mináča (ZŠ a MŠ Mládeže).

16. marca o  10. hod. | Deň ľudovej roz-
právky - podujatia spojené s  predstavením 
najvýznamnejšieho zberateľa rozprávok Pavla 
Dobšinského.

18. marca o 10. hod. | Svetový deň divad-
la pre deti a mládež - bábkové divadlo pre MŠ 
Okružná.

19. marca o 11. hod. | Môj anjel sa vie biť 
- zážitkové čítanie o  obetiach šikanovania ku 
knihe Romana Brata (ZŠ s MŠ Dostojevského).

20. marca o 10. hod. | Poškoláci - zamysle-
nie sa nad medziľudskými vzťahmi s knihou G. 
Futovej (ZŠ s MŠ Dostojevského).

25. marca 13.30 hod. | Svetový deň vody - 
tvorivé dielne (ŠK ZŠ s MŠ Dostojevského).

Pobočka juh 3
KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA 

V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI
Slávnostný zápis prvákov do knižnice - 9. 

o 9., 10. o 9., 10. a 11. o 9. a 13. marca o 9. 
hod. (ZŠ s MŠ Jarná), 12. marca o 9. hod. (ZŠ 
Mnoheľova).

16. marca o 9. hod. | G. Futová: O bezvlás-
ke - zážitkové čítanie (ZŠ Letná).

18. a 19. marca o 9. hod. | M. Grznárová: 
Ako sa Maťko a Kubko s medveďom skama-
rátili - čítanie príbehu, premietanie (ZŠ Letná).

18. o 10.15, 23., 24. a 27. marca o 9. hod. | 
M. lazarová: Ema a ružová veľryba - čítanie 
ukážok, premietanie obrázkov (ZŠ Letná).

Zmena plánovaných podujatí vyhradená!

PODTATRANSKé MúZEuM v POPRADE
VÝSTAVY
Do 31. mája 2020 | herbár – farebná cesta 

za poznaním - viac na strane 15.
Do 31. júla 2020 / Sèlection / výber - mul-

timediálna výstava - výber z tvorby výtvarníka 
Mareka Ružinského. 

STÁLA EXPOZÍCIA
Poprad a okolie v zrkadle vekov 

pobočka Spišská Sobota
STÁLE EXPOZÍCIE
cechy a remeslá na hornom Spiši - prezen-

tuje zbierky cechového charakteru i samostat-
né výrobky remeselníkov.

Meštianske bývanie - expozícia prezentuje 
pracovňu (prezidentský salónik), spálňu, byto-
vé a odevné doplnky meštianskej rodiny.

vznešenosť a  pokora - predstavuje verej-
nosti sakrálne historicko-umelecké pamiatky 
zo 17.-19. storočia.

Osobnosti Spišskej Soboty – stála výstava 
predstavuje významné osobnosti, ktoré po-
chádzali, žili a tvorili v Spišskej Sobote.

DIvADElNé FAšIANGy 2020 – v divadelnej 
sále v Sp. Sobote

8. marca o 18. hod. | Divadlo commedia 
Poprad - Stefan  Canev: JANA Z  ARCU, BOH 
a KAT

15. marca o  18. hod. | Divadlo KONTRA 
Spišská Nová Ves - Nick Reed: LIFE KOUČ.

TATRANSKá GAléRIA
VÝSTAVY
vincent hložník: Strhujúce príbehy - roz-

siahla výstava (maľba, kresba, grafika), oboha-
tená o návrhy vitráží pre Konkatedrálu sedem-
bolestnej Panny Márie v Poprade. Výstava potr-
vá do 15. marca 2020.

Dušan Kállay & Kamila štanclová: Ma-
gické svety - prierezová výstava tvorby dvoch 
osobností slovenského výtvarného umenia 
oceňovaných doma aj v zahraničí. Vernisáž 19. 
marca 2020 o  17. hod. Výstava potrvá do 10. 
mája 2020.

lego v galérii - veľká výstava kolekcií lega 
s možnosťou aktívnej hry pre rodiny s deťmi. 
Výstava potrvá do 18. marca 2020.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app - vynovená stála ex-

pozícia s použitím aplikácie 130 diel zo zbierko-
vého fondu TG.

INÉ PODUJATIA
NEDEĽNé TvORIvé DIElNE
22. marca 2020 od 14. do 16. hod.

vIlA FlóRA STARý SMOKOvEc
VÝSTAVY
Martin Činovský - Monumentalita minia-

túry - výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca. 
Výstava potrvá do 8. marca 2020.

jaroslav vyhnička - simple _of_nature - vý-
stava talentovaného fotografa, filmára a  skla-
dateľa. Vernisáž výstavy 12. marca o  16. hod. 
Výstava potrvá do 21. júna 2020

STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení - kolekcia vybraných diel zo 

zbierok TG predstavuje krajinomaľbu s temati-
kou Tatier. 

Marec 2020
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FOTO: Marek Vaščura

Slováci si na domáci turnaj Kaufland Cup 
pozvali rovnakých súperov ako vlani v  Bra-
tislave a  zaknihovali rovnaký úspech. Po ví-

ťazstvách nad Bieloruskom 4:3 a nad olympijským 
výberom Ruska 2:1 obhájili prvenstvo. Popradský 
rodák Marcel Haščák si turnaj na domácom ľade 
užíval. V zápase s Bieloruskom si pripísal gól a asis-
tenciu, proti Rusom nebodoval. „Som rád, že sme 
tento rok začali víťazne. O to krajšie bolo, že som 
hral takýto turnaj doma pred svojimi kamarátmi, 
divákmi a rodinou. Potešili nás plné tribúny naj-
mä v druhom zápase  tak verím, že aj my sme fa-
núšikov potešili. Vždy je mojím zvykom zamávať 
do hľadiska môjmu synčekovi, ktorý to zbožňuje. 
Zobral som pre neho aj puk a určite bude šťastný. 
Škoda, že som ho nemohol zobrať na ľad, pretože 
v Košiciach to tak robievam. On je potom celý na-
tešený a chce chodiť aj do kabíny,“ uviedol po tur-
naji odchovanec popradského hokeja M. Haščák.

V záverečnej aprílovej príprave pred svetovým 
šampionátom vo Švajčiarsku čaká Slovákov ešte 
osem prípravných zápasov.          Marek Vaščura

Haščák mohol 
zamávať 

najbližším doma
Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrali vo februári 

tretí turnaj v rámci prípravy na majstrovstvá sveta 
v Poprade. Z pôvodnej nominácie Craiga Ramsayho 

pre zranenie vypadol Popradčan Michael Vandas, 
ale popradskú stopu bolo aj tak na turnaji cítiť, a to 

zásluhou Marcela Haščáka, ktorý je v súčasnosti 
hráčom tipsportligových Košíc.

Športová olympiáda detí a mládeže mesta 
Poprad napísala vo februári vo svojej zimnej 
časti už 25. kapitolu. Žiaci bojovali o prvenstvá, 
ale i o body do poradia o najšportovejšiu školu 
mesta v rýchlokorčuľovaní, bowlingu a sánko-
vaní. Medzi rýchlokorčuliarmi sa najviac darilo 
ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote, v bowlingu bola naj-
lepšia ZŠ s MŠ Dostojevského a v Starom Smo-
kovci na obľúbenom štartovacom sánkarskom 
trenažéri (na foto) si víťazstvo odnieslo družstvo 
Súkromnej spojenej školy na Rovnej ulici v 
Poprade. Do programu zimnej časti olympiády 
patrí aj obrovský slalom a snowboard v Lučiv-
nej, ale pre nepriazeň počasia museli organizá-
tori toto podujatie presunúť na marec. 
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V úvode sezóny uhrali Popradčanky na pôde súpe-
riek jedno víťazstvo (nad UMB B. Bystrica 59:56) 
a  jednu prehru (s ŠKP 08 B. Bystrica – juniorky 

51:57). V odvete sa im darilo viac. V sobotu zdolali junior-
ský tím 62:45 a o deň neskôr aj UMB-čku v pomere 54:51. 
Tréner Petr Stavěl pre zdravotné problémy na lavičke 
v tomto dvojzápase chýbal, na miesto neho zaskočil tré-
ner kadetiek Ľuboslav Kovalský. Ten bol s úspešným ví-
kendom spokojný. „Najmä druhý zápas bol zaujímavý 
a  prelievalo sa to každú chvíľu na inú stranu. Chytili 
sme sa a vrátili sme sa do zápasu. Po dramatickom zá-
vere to vyšlo lepšie pre nás. Za tú bojovnosť si to však 
dievčatá zaslúžili. Celý víkend nám vyšiel, ale treba po-

vedať, že hrali proti nám dve veľmi kvalitné družstvá, 
ktoré predviedli sympatické výkony. V  náš prospech 
rozhodla bojovnosť a dobrá hra v obrane,“ hodnotil.

Popradčanky, ktoré po zápasoch s banskobystrickými 
tímami figurovali na 6. mieste, odohrali na prelome feb-
ruára a  marca po uzávierke vydania mesačníka Poprad 
posledný zo série domácich dvojzápasov proti lídrovi 
tabuľky CBK Košice a  poslednému tímu ŽBK Rožňava. 
14. marca budú hrať v Spišskej Novej Vsi a o deň neskôr 
v Košiciach proti TYDAM UPJŠ. V sobotu 28. marca budú 
zverenkyne Petra Stavěla hostiť Young Angels U19 Košice 
a v nedeľu 29. marca privítajú BK Eilat PU Prešov.  

Marek Vaščura

Basketbalistky 
vrátili prehru 

juniorkám 
Banskej 
Bystrice

Popradské basketbalistky odohrali 15. a 16. 
februára dvojzápasovú odvetu s dvoma 

banskobystrickými súpermi v 1. lige žien 
a junioriek.

Sviatok zamilovaných sa dá osláviť rôz-
nym spôsobom. V Poprade sa žiaci základ-
ných a stredných škôl zišli na tradičnom 
Valentínskom turnaji v trojkovom basket-
bale. V piatok 14. februára bojovalo v Aré-
ne Poprad viac ako 30 tímov o prvenstvo 
a súťažilo sa aj o titul basketbalový kráľ 
a kráľovná. Medzi žiakmi ZŠ sa najviac 
darilo tímu Mierová A, medzi žiačkami 
zvíťazilo družstvo Lemri Lemravé. V ka-
tegórii stredoškolákov, stredoškoláčok 

i v mixe bol naj-
lepší tím z GPUK. 
Valentínskym 
basketbalovým 
kráľom sa stal 
Adam Németh 
a po jeho boku 
sa postavila Ema 
Rodáková.

FOTO: Marek Vaščura
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Všetci s výnimkou Chovana odohrali svoj prvý zápas za 
„kamzíkov“ na Valentína v Budapešti, kde Popradča-
nia zvíťazili 3:2. Následne sa už kompletne predstavili 

domácim fanúšikom v divokej prestrelke proti Nitre, ktorú 
zverenci Petra Mikulu zdolali 7:5. Tu sa už podarilo skórovať 
Róbertovi Hunovi a asistencie si pripísali Martinovia – Cho-
van i Réway. „Premiéra mi chutila. Hralo sa mi super, ale 
na pár vecí zo systému si ešte musím zvyknúť,“ skonšta-
toval po zápase s Nitrou Martin Chovan, ktorý si chce s Po-
pradom predĺžiť sezónu čo najviac. „Noví hráči nechcú 
mať veľkohubé vyhlásenia, ale vnímame silu mužstva 
a  vieme, že káder je dobrý. Chceme ísť do play-off z  čo 
najvyššej pozície, aby nám to domáce prostredie uľahčo-
valo. Mal som osobné ambície predĺžiť si sezónu a chcem 
pomôcť Popradu pri dosiahnutí kolektívneho úspechu,“ 
vyhlásil.

Martin Réway (na foto) prišiel do Popradu z Kladna, kde 
od Jaromíra Jágra dostal šancu na reštart kariéry po dlho-
trvajúcich zdravotných problémoch. V  kabíne „kamzíkov“ 
ho všetci prijali s  pochopením. „Všetci vieme, že Martin 
má neskutočné videnie a  na ľade to dokazuje prihráv-
kami. Držím mu palce, aby nabral dostatok kondície 
a bol platný pre toto mužstvo. Verím, že sa mu to podarí 
a bude ešte veľkým prínosom. Je neskutočné, ako sa vrá-
til a skláňam pred ním klobúk, ako bojuje. V kabíne mu 
budeme vychádzať v ústrety a chceme mu byť nápomoc-

ní,“ prezradil M. Chovan. Vedenie klubu však potvrdilo, že 
pre Poprad nejde o žiaden reštart – Réway má šancu ukázať 
sa. „Martin prejavil záujem prísť do Popradu prostredníc-
tvom svojho agenta a dohodli sme sa. Veríme, že pomôže 
schopnosťami, ktoré má a bude záležať od jeho výkon-
nosti, aby tu zapadol. Máme veľa šikovných hráčov a ká-
der potrebujeme mať hlavne širší,“ povedal po príchode 
Réwaya riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi, ktorý ešte v tom 
čase netušil, aké zdravotné patálie postihnú káder v závere 
mesiaca. Najvážnejším zranením bol otras mozgu fínského 
obrancu Joonu Ervinga, ktorý utrpel v zápase s Nitrou po 
nešetrnom zákroku Judda Blackwatera. Zranenia a choroby 
vyradili z hry viacero hráčov a už v zápase v Nových Zám-
koch nastúpilo niekoľko juniorov. To sa podpísalo pod pre-
hru 2:3 po samostatných nájazdoch. 

Kamzíci odohrali posledný zápas základnej časti v Tren-
číne v piatok 21. februára, kde vyhrali 4:3 po predĺžení a už 
v nedeľu načali nadstavbovú časť v skupine 1-6. Otvorili ju 
víťazstvom 3:1 v Košiciach. Po uzávierke vydania mesačníka 
Poprad odohrali februárové zápasy v Trenčíne i doma proti 
Zvolenu. Nadstavba má 10 kôl a skončí sa 15. marca.

     Marek Vaščura

Ešteže rozšírili 
káder

Popradskí hokejisti v závere prestupového obdobia 
doplnili káder, keď prijali medzi seba výrazne 
medializovaného Martina Réwaya, bratov Hunovcov – 
Richarda a Róberta z Liptovského Mikuláša a tiež dnes 
už ex-kapitána Detvy Martina Chovana.

kr
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 zo
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tu Futbalisti FK Poprad vo februári ukončili zimnú prípravu 
a v marci sa vrhajú do ligových i pohárových bojov. V zime 

posilnili káder o Nigérijčana Kanua, najlepšieho brankára 
Západoslovenského futbalového zväzu v uplynulom roku 
Samuela Vavrúša, ale aj o Španiela Castellana Matallana. 
Jeho krajan Enzo Arevalo predlžil kontrakt s „orlami“ o ďal-
šie dva roky, z tímu odišiel Denis Jančo. Vrcholom prípravy 
bolo sústredenie v Turecku, kde najskôr Popradčania zdolali 
Béčko prvoligového ruského tímu FK Rostov 4:0, následne 
remizovali s druholigovým FC Avangard Kursk 1:1 a napokon 
vyhrali nad estónskym FC Parnu 3:1.Už v stredu 4. marca 
nastúpia Popradčania na štvrťfinálový zápas Slovnaft Cupu 
v Dunajskej Strede proti miestnemu fortunaligistovi o 18.30 
hod. V sobotu 7. marca cestujú zverenci Jaroslava Belejčáka 
na zápas 18. kola II. ligy do Košíc, v sobotu 14. marca ich čaká 
zápas 19. kola v Skalici a prvý jarný zápas na domácej pôde 
odohrajú v sobotu 21. marca proti Liptovskému Mikulášu. 
Posledný marcový duel je na programe v sobotu 28. marca, 
kedy „orli“ pocestujú do Komárna.

Popradské líšky obsadili v dlhodobej časti ženskej hokejo-
vej Extraligy prvé miesto, ako líder vstúpili koncom feb-

ruára do semifinálových bojov. Sériu na dva víťazné zápasy 
načali proti Martinu na súperovej pôde v nedeľu 22. februára 
a prehrali 2:3 po predĺžení. Odveta sa odohrala po uzávierke 
vydania mesačníka Poprad v sobotu 29. februára na ľade 
„líšok“. V prípade nerozhodného stavu zápasov bol priprave-

ný rozhodujúci duel o deň neskôr opäť v Poprade.

Juniori HK Poprad, ako druhý tím dlhodobej časti hokejovej 
Extraligy juniorov, vstúpili do vyraďovacích bojov štvrť-

finále vo štvrtok 20. februára domácim víťazstvom 6:2 nad 
Zvolenom. O deň neskôr si s týmto súperom poradili po vý-
sledku 4:0. V sérii hranej na tri víťazné zápasy mohli zverenci 
Jozefa Skokana spečatiť postup do semifinále už v jednej 
z odviet na ľade Zvolena, ktoré sa hrali po uzávierke vydania 
mesačníka Poprad 24. resp. 25. februára.

Volejbalisti VK Junior 2012 Poprad hneď v úvode februára 
doma dvakrát zdolali Mirad Prešov B (3:2 a 3:0) v rámci 

13. kola 1. ligy mužov sk. Východ. 15. feburára prehrali dva-
krát v Humennom (1:3 a 0:3) a 22. februára prehrali aj doma 
s B-čkom Svidníka (0:3 a 2:3). 29. februára po uzávierke 
vydania mesačníka Poprad Popradčania vycestovali do St. 
Ľubovne, 7. marca budú hostiť Revúcu a 21. marca budú hrať 
v Prešove s B-čkom Miradu.

V úvode februára sa darilo karatistom Karate klubu Shihan 
Poprad vo Zvolene. V súbornom cvičení kata vybojovala 

zlato medzi ml. žiačkami Karolína Kiššková, v kat. starších 
žiakov zvíťazil Daniel Nedoroščík. V športovom zápase kumi-
te vybojovala zlato v kat. do 28 kg Hana Hybenová. Poprad-
čania si tak za tri zlaté, štyri strieborné a dvanásť bronzových 
medailí pripísali do pohára 29 bodov a po druhom kole im 
patrí štvrté miesto.

FOTO: Marek Vaščura
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Vaša fotografia mesiaca
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lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené 
od pondelka do piatka od 18. h. do 22. h., 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. h.

Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia | Zlatý had - Juh (bl. Slnečnica) - Novomeského 3918 | Aduscentrum - Nám. sv. Egídia 
22/49 | Adus - Mnoheľova ul. 2 | Lekáreň - Nemocnica Poprad: Banícka 28 | Dr. Max  - Námestie sv. Egídia | Benu - Juh (Kaufland) 
- Moyzesova 3 | Limba - Západ - Podtatranská ul. 5 | Dr. Max (OC MAX) - Dlhé hony 1 | Avena - Karpatská 11 | Primula - Juh (pri 
Výkriku) - Dostojevského 12 | Victoria (pri AS) - Drevárska ul. | Tília - Poliklinika - Banícka ul. 28. | Cyprián - Juh (pri kostole) - Ul. L. 
Svobodu | Včela (pri nemocnici) - Tatranské nám. 1

MAREc
2. 3.  | PO Dr. Max - OC MAX
3. 3.  | UT  Ekolekáreň - OC FORUM
4. 3.  | ST Avena
5. 3.  | ŠT Primula - Juh (pri Výkriku)
6. 3.  | PI victoria - pri AS
7. 3.  | SO lekáreň – Nemocnica Poprad
8. 3.  | NE Aduscentrum – Nám. Sv. Egídia
9. 3.  | PO Adus - Poliklinika ADUS
10. 3.  | UT Avena
11. 3.  | ST lekáreň – Nemocnica Poprad
12. 3.  | ŠT Aduscentrum – Nám. Sv. Egídia
13. 3.  | PI Adus - Poliklinika ADUS
14. 3.  | SO Adus - Poliklinika ADUS
15. 3.  | NE Ekolekáreň - OC FORUM
16. 3.  | PO Tília - Poliklinika
17. 3.  | UT Dr. Max - OC MAX
18. 3.  | ST cyprián - Juh (pri kostole) 
19. 3.  | ŠT včela - pri nemocnici
20. 3.  | PI benu – Juh - Kaufland
21. 3.  | SO lekáreň – Nemocnica Poprad
22. 3.  | NE Tília - Poliklinika
23. 3.  | PO Dr. Max - OC MAX
24. 3.  | UT limba - Západ
25. 3.  | ST benu – Juh - Kaufland
26. 3.  | ŠT benu – Juh - Kaufland
27. 3.  | PI Adus - Poliklinika ADUS
28. 3.  | SO Dr. Max - OC MAX
29. 3.  | NE Ekolekáreň - OC FORUM
30. 3.  | PO Dr. Max – Nám. Sv. Egídia
31. 3.  | UT Zlatý had – Juh (bl. Slnečnica)

Pripravili sme pre vás sériu malých hádaniek z nášho 
mesta. Žiadne fotografie, iba slovný popis. Ale keď bu-
dete pozorne čítať a pozorne sa dívať okolo seba, uhád-
nete všetko, o čom tu píšeme.

Ten dom stojí medzi ostatnými domami na pravej 
strane. Teda - keď máte kostol za chrbtom a ten pekný 
priestor pred sebou, tak je to pravá strana. Dosť chátral, 
keď ho začali opravovať. Z tej fasády už celé kusy padali 
na chodník. A tak chlapi postavili lešenie a pustili sa do 
nej. Vtedy sa ukázalo, že pod touto vrstvou je ešte iná 
fasáda. Jej časť sa podarilo zachrániť a my ju teraz mô-
žeme obdivovať. Jemné kvety v jemných farbách, ktoré 
boli na nej namaľované, na pravom boku fasády kresba 
ozdobného muriva.

Keď si predstavím, že takto krásne boli ozdobené 

tieto domy v 16., možno 17. storočí, to muselo byť pre 
každého návštevníka a nakupujúceho (vieme, že na prí-
zemí týchto domov boli dielne a obchody) veľmi očaru-
júce. Obyvatelia z nich v nedeľu vychádzali do kostola 
na omšu. Po nej chvíľu postáli pred svojimi maľovanými 
fasádami a pri mestskej studni. Priateľsky spolu hovorili 
a potom sa rozišli domov na obed.

Dnes je opravená fasáda biela a len niektoré reštau-
rované časti sú odkryté a pripravené na to, aby sme ich 
mohli obdivovať.

A teraz naša otázka: kde sa nachádza tento dom? 
Napíšte, vedľa akého penziónu stojí. Ako sa dnes volá 
námestie, na ktorom sa dom nachádza?

Pomôcka: neveľký, ale pekný park bol založený až v 
19. storočí, oproti nemu stojí náš dom.

Jeden správne hádajúci dostane peknú odmenu: 
knihu Martin s krásnymi modrými očami od miestnej 
autorky Emy Straňákovej.

Správne odpovede posielajte najneskôr do 13. mar-
ca poštou alebo doručte osobne na adresu vydavate-
ľa: Mestská informačná kancelária, Námestie sv. Egídia 
43/86, 058 01 Poprad, prípadne mailom na adresu re-
ferátu redakcie: marek.vascura@msupoprad.sk. Neza-
budnite uviesť svoje meno, adresu, telefonický kontakt 
a heslo „Hádanka“.                (bk)

Hádanka na 
zamyslenie

Vyzerá to tak, že aj tohto roku 
bude jar. Napriek víchriciam, 
záplavám dažďa, chrípkovým 
epidémiám, ďalším 
epidémiám a zaručeným 
liekom na dobrú náladu a 
večnú mladosť. A jar - to je čas 
prechádzok.
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Redakcia mesač-
níka Poprad pri-
pravila pre svo-

jich čitateľov a úspeš-
ných riešiteľov švéd-
skej krížovky (hore) 
súťaž o  zaujímavé 
vecné ceny. Správne 
znenie tajničky z  mi-
nulého vydania bolo: 
Téryho chata a  Vila 
Solisko. Spomedzi 
množstva odpovedí 
sme vyžrebovali jed-
ného výhercu, ktorý 
získava hodnotný ba-
líček od MIK Poprad 
a  stal sa ním Patrik 
Kromka. Blahoželá-
me.

Zapojte sa do sú-
ťaže opäť. Správne 
znenie tajničky švéd-
skej krížovky a osem-
smerovky z aktuálne-
ho vydania posielaj-
te najneskôr do 13. 
marca poštou alebo 
doručte osobne na 
adresu vydavateľa: 
Mestská informačná 
kancelária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 058 
01 Poprad, prípadne 
mailom na adresu re-
ferátu redakcie: ma-
rek.vascura@msupo-
prad.sk. Nezabudnite 
uviesť svoje meno, 
adresu, telefonický 
kontakt a  heslo „Taj-
nička“. Vyžrebovaný 
úspešný lúštiteľ získa 
balíček od MIK Po-
prad: knihu Čarovné 
Slovensko, drobné 
prekvapenia pre deti 
a  2 voľné vstupen-
ky do kina Tatran na 
ľubovoľné filmové 
predstavenie. 

Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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1.  marec / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

KEĎ SA HĽADÁ KAMARÁT  
Hoki Poki Poprad
Vstupné:1,50 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

6.  marec / 18.00 / piatok / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

VOĽNIJ DON / KALINKA 2020
SÓLISTI DONSKÉHO KOZÁCKEHO CHÓRU
Hosťom koncertu je SVETLENA VADKO, ktorá 
maľuje obrazy pieskom.
Vstupné: 6 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

7.  marec / 18.00 / sobota / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

POSLEDNÁ HODINA 
FS MAGURA KEŽMAROK
Vstupné: 12 € / ZŤP a dôchodcovia 8 € 
Predpredaj: MIK 052/4361192
ONLINE: https://predpredaj.zoznam.sk

8.  marec / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

PEŤO A DRAK / UJO ĽUBO 
Z KOŠÍC
Vstupné: 1,50 € 
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

10.  marec / 17.00 / utorok / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

MIRO JAROŠ / ŤUKI TOUR
Miro sa vracia na pódiá, aby potešil všetky deti 
a k nemu sa pridáva aj kohútik Ťuki. 
Vstupné: 12 €
Predpredaj: Ticketportal.sk 
MIK 052/4361192, DK 052/7722255
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

15.  marec / 10.00 / nedeľa / klub Zóna Domu kultúry   
 v Poprade

MAREC - MESIAC KNIHY 
TVORIVÁ DIELŇA
Kreatívna dielňa pre deti s Naďou Nezvalovou.
Vstupné: 1 € 
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

15.  marec / 18.00 / nedeľa / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

RÓMEO + JÚLIA 
Slovenské divadlo tanca pod novým zriaďovateľom 
- SĽUK-om
Vstupné: 25 €
Predpredaj: MIK 052/4361192 a Ticketportal.sk

17. - 20. marec / 17.00 / utorok – piatok / klub Zóna   
 a divadelná sála Domu kultúry v Poprade

FESTIVAL JEDEN SVET 
STRATENÍ V SÚČASNOSTI
XX. medzinárodný festival dokumentárnych 
a nekomerčných filmov.
Vstupné: 2 € /
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

17.  marec / 17.00 / utorok /divadelná sála a klub Zóna  
 Domu kultúry

SAKAWA 
Belgicko / Holandsko, 2018, 81 min.
Vstupné: 2 € 
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

 

18.  marec / 17.00 / streda / divadelná sála a Klub Zóna  
 domu kultúry

HLUCHÉ DNI / Silent Days  
Slovensko / Česko, 2019, 81 min.
Vstupné: 2 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

19.  marec / 17.00 / štvrtok / divadelná sála a klub Zóna  
 domu kultúry

NA ČIERNEJ LISTINE 
The Blacklisted 
Srbsko, 2019, 73 min.
Vstupné: 2 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

20.  marec / 17.00 / piatok / divadelná sála a klub Zóna  
 domu kultúry

O OTCOCH A SYNOCH 
Of Fathers and Sons 
Nemecko, Libanon / Katar / Sýria, 2017, 98 min.
Vstupné: 2 € 
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

21.  marec / 15.00 / sobota / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

PETER PAN - Muzikál pre deti
Účinkujú: Ocko – M. Majeský / M. Kubovčík, mamka 
- L. Bosák / V. Mondočková, Hook – M. Labuda / 
R. Konečný, Peter Pan, Wendy, piráti, stratené deti 
- DDS Úsmev Šaľa.
Vstupné: 11 €
Predpredaj: Ticketportal.sk

22.  marec / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

DOROTKA A NEPORIADNY 
HIPHOP POTAMUS
Vstupné: 1,50 € 
Predpredaj : MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

23.  marec / 18.00 / pondelok / Tatranská galéria   
 v Poprade

PAMIATKA OBETÍ PRVÉHO 
TRANSPORTU ZO SLOVENSKA
DO KONCENTRAČNÉHO 
TÁBORA AUSCHWITZ
MÓZEROVCI – TEMNÉ ZÁBLESKY
Vernisáž výstavy.

25.  marec / 12.00 / streda / pamätná tabuľa 
 na budove Gymnázia na Kukučínovej ulici

KLADENIE VENCOV

25. marec / 15.00 / streda / Železničná stanica    
 v Poprade

KLADENIE VENCOV 
pri pamätnej tabuli obetí holokaustu

29. marec / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

ALADINOVÁ ZÁZRAČNÁ LAMPA 
divadlo Cliperton BB
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

30. marec / 19.00 / pondelok / divadelná sála Domu   
 kultúry v Poprade

NESKORO VEČER 
TALKSHOW PETRA MARCINA HOSTIA: 
PETER SKLÁR, TOMÁŠ BEZDEDA a VLASTA 
MUDRÍKOVÁ.
Vstupné: 17 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk

Od 5. marca do 24. apríla / Scherfelov dom, 
 Poprad – Veľká 

VEĽKÁ V MOJOM SRDCI 
JÁN HRONČÁK
 Vernisáž výstavy - štvrtok 5. marca o 17.00 hod.

Do 16. marca / foyer Domu kultúry v Poprade
DÔVODY NA RADOSŤ  
VÝSTAVA ZUŠ NA LETNEJ ULICI V POPRADE
Výstava k 10. výročiu založenia ZUŠ.

Od 17. marca / foyer Domu kultúry v Poprade
NEHA FARIEB 
VÝSTAVA ZUŠ NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI 
V POPRADE
Vernisáž výstavy 26. 3. 2020 o 17.00 hod.

Do 22. marca / Elektráreň - TG, Hviezdoslavova 12  
 Poprad

LEGO V GALÉRII  
BRICKLANDIA / VÝSTAVA A HERŇA Z LEGOKOCIEK
www.bricklandia.sk, www.tatragaleria.sk

PRIPRAVUJEME
22. apríl / 18.00 / streda / divadelná sála Domu kultúry  
 v Poprade

XXXXIV. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
SYMFONICKÝ ORCHESTER 
BREVIS / UKRAJINA
Koncert zostavený z najväčších hitov od interpretov 
ako sú Nazareth, Scorpions, Metallica, Queen, Pink 
Floyd, Depeche Mode, Bon Jovi a mnohí ďalší. 
Vstupné: 20 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk 

6.  máj / 18.00 / streda / divadelná sála Domu kultúry  
 v Poprade

XXXXIV. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
CIGÁNSKI DIABLI
Vstupné: 13 € 
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk 

19.  máj / 19.00 / utorok / divadelná sála Domu kultúry  
 v Poprade

CSABOVA POMSTA 
MAFIÁNSKE HISTORKY 2
Účinkujú: P. SKLÁR / S. MALACHOVSKÝ, 
P. BATTHYÁNY, M.VANEK, I. ADAMEC.
Vstupné: 18 €
Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255 
ONLINE: http://kultura.poprad.sk 

Zmena programu vyhradená !
Informácie, predpredaj: 

 MIK 052/4361192
Dom kultúry  Poprad  052/7722255

NOVINKA - ONLINE PREDAJ: 
 http://kultura.poprad.sk

www.poprad.sk
www.visitpoprad.sk
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