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aj tento rok
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Deviataci monitor nepodceňujú

Aprílové mestské zastupiteľstvo
o pozemkoch aj o názve ulice

Zajtra 11. apríla o 8. hod. sa v za-
sadačke Mestského úradu v Poprade 
na prízemí začne 3. plánované za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad. Po procedurálnych 
záležitostiach poslancov čaká ob-
siahly program.

Budú sa zaoberať návrhmi na prená-
jom nebytových priestorov v budove 
Zimného štadióna v Poprade pre All 
Sports Slovakia, návrhom na zmenu 
uznesenia týkajúceho sa Materského 
centra Bambino a niekoľkými návrh-
mi na prenájom a predaj jednoizbo-
vých bytov. V bode venovanom hos-
podáreniu a nakladaniu s majetkom 
mesta prerokujú množstvo návrhov 
na prenájom, predaj alebo zámenu po-
zemkov a zriadenie vecných bremien. 
Súčasťou tohto bodu bude tiež návrh 
na majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pre stavbu „Výstavba cyk-
listických komunikácií ČOV Matejov-
ce - Poprad Západ“, ktorá sa skladá zo 
štyroch etáp: Poprad - Západ - MsÚ, 
MsÚ - most Športová ul., most Špor-
tová ul. - štátna cesta I/66 (má dve čas-
ti od Športovej ul. k benzínovej stanici 
Oktan a od druhej strany štátnej cesty 

I/66 na ľavom brehu rieky poza areál 
Tatravagónky smerom k estakáde na 
diaľnici D1) a štátna cesta I/66 - most 
D1 Matejovce (navrhovaná je takisto 
v dvoch častiach so začiatkom na hra-
nici katastrálneho územia Stráže pod 
Tatrami popod diaľničnú estakádu k 
železničnej zastávke v Poprade - Ma-
tejovciach a po pravom brehu rieky. 
Druhá časť bude v rámci projektu 
Výstavba cyklistických komunikácií v 
euroregióne Tatry viesť od mosta D1 
Matejovce a končiť pri ČOV Matejov-
ce). 

MsZ bude ďalej rokovať o návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Poprad o určení názvu ulice. 
Nachádza sa pri zbernom dvore spo-
ločnosti Brantner a Donskej ul. vo 
Veľkej. Návrh názvu tejto ulice prero-
kovali poslanci volebného obvodu č. 1 
a Klub Veličanov a podporujú názov 
Potočná ul. 

Ďalší bod programu aprílového za-
sadania MsZ súvisí s realizáciou pro-
jektu s názvom Rozšírenie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľného odpa-
du (BRKO) v meste Poprad.

(Pokračovanie na str. 5)

Minulý týždeň od utorka 2. do štvrtka 4. apríla sa vo všetkých základných 
školách v pôsobnosti mesta Poprad konal zápis žiakov do 1. ročníka. Malých 
prváčikov by malo byť v našom meste v budúcom školskom roku približne 500, 
podobne ako každý rok. Zábavným zápisom prešli minulý týždeň aj deti v ZŠ 
s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej, kde škola plánuje otvoriť dve prvácke triedy.

Minulý týždeň v  stredu sa aj po-
pradskí deviataci pustili do celoploš-
ného testovania T-9 zo slovenského 
jazyka a literatúry a matematiky.

V stredu 3. apríla absolvovalo Tes-
tovanie 9 vyše 41 tisíc žiakov 9. roční-
ka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-roč-
ným vyučovacím programom. O deň 
neskôr sa do testov pustili aj deviataci 
v školách s vyučovacím jazykom ma-
ďarským a ukrajinským.

V Poprade je aktuálne približne 390 
deviatakov, no nie všetci sa testovania 
zúčastnili z rôznych dôvodov. Poctivo 

sa na Testovanie 9 pripravovali aj žiaci 
zo ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade 
(na foto), ktorí jeho vážnosť nepod-
ceňujú. „Výsledky Monitoru sú pre de-
viatakov dôležité preto, lebo si ich berú 
so sebou k  prijímacím skúškam na 
strednú školu. Ak žiak napíše testy zo 
slovenského jazyka a literatúry a z ma-
tematiky na 90 percent a viac, tak ho 
stredná škola prijme bez prijímacích 
pohovorov. To je veľká motivácia. Čas 
po monitore je štandardne aj obdobím 
príprav na prijímacie pohovory.“

(Pokračovanie na str. 7)

Popradčania si vybrali a dali v 
ankete najviac hlasov budúcej cyk-
lotrase smerom na Veľkú Lomnicu 
popri rieke Poprad.

Pre nové vedenie mesta to bol 
dôležitý podnet, aby zintenzívni-
lo svoje úsilie a vyšlo občanom v 
ústrety pri vybudovaní tohto cyk-
loúseku. Poprad sa ujal úlohy lídra 
výstavby cyklistických chodníkov 
a zvolal minulý piatok pracovné 
stretnutie zamerané na koordináciu 
pri výstavbe cyklotrás od Štrby cez 
Lučivnú, Svit, Veľkú Lomnicu až do 
Kežmarku a na Zamagurie. 

Viceprimátor Ondrej Kavka kon-
štatoval: „Na základe rozhodnutia 
občanov, že chcú cyklochodník do Veľ-
kej Lomnice, vyvolalo mesto Poprad 
v podtatranskom regióne stretnutie s 
PSK a obcami a mestami z nášho re-
giónu. V prvom rade sme si ozrejmili 
plány mesta a susedných obcí a zistili, 
v akej rozpracovanosti majú jednotlivé 
úseky cyklochodníkov. Chceme zosúla-
diť plány a ich výstavbu natoľko, aby 
sme boli vo vzájomnej súčinnosti a 
jednotlivé časti cyklochodníkov, ktoré 
už mestá a obce začali stavať, boli pre-
pojené.“

Poprad je lídrom
v budovaní cyklochodníkov

(Pokračovanie na str. 3)



Strana 2 10. 4. 2019

Stručne Stretnutie predstaviteľov piatich spišských miest
V Levoči sa v utorok 2. apríla 

2019 stretli primátori okresných 
spišských miest. Primátor mesta 
Levoča Miroslav Vilkovský privítal 
na pôde MsÚ viceprimátora mesta 
Poprad Štefana Pčolu, primátora 
mesta Kežmarok Jána Ferenčáka, 
primátora mesta Spišská Nová Ves 
Pavla Bečarika a primátora mesta 
Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka. 

Na pracovnom rokovaní disku-
tovali o trvalo udržateľnom rozvoji 
cestovného ruchu, o rešpektovaní a 
zhodnocovaní prírodného a kultúr-
neho dedičstva, posilňovaní miero-
vých a priateľských kontaktov. Roz-
právali sa aj o cielenom marketingu 
územia, či o tom, ako rozvíjať a pre-
hlbovať cestovný ruch na regionálnej 
úrovni, ako aj o organizovaní   spo-
ločných prezentačných podujatí. 
Dôležitou témou rokovania bola aj 
téma zvýšenia kvality dopravného 
prepojenia medzi mestami.  Hovo-
rili aj o zahraničnej spolupráci s 
Poľskom a Maďarskom. „Z Varšavy 

sa buduje diaľnica do Noweho Targu 
a tak sa natíska otázka, prečo by sme 
nespojili Nowy Targ s našimi mestami 
a to nie len diaľnicou, ale aj železnič-
ným spojením. Toto je téma  s ktorou 
by sme do budúcna chceli osloviť vlá-
du SR,“ ozrejmil viceprimátor mesta 
Poprad Štefan Pčola. 

Primátori spišských miest na ro-
kovaní tiež prisľúbili aktívnu pomoc 
mestu Poprad, ktoré sa chce uchá-

dzať o organizovanie Európskeho 
olympijskeho festivalu mládeže. 
V rámci participácie na organizo-
vaní festivalu mládeže poskytnú 
mesta na Spiši aj svoje športoviská 
a ubytovacie kapacity pre potreby 
uskutočnenia tohto podujatia v Po-
prade. Primátori sa plánujú stretá-
vať každý polrok.  Do dialógu chcú 
prizvať tiež zástupcov ďalších men-
ších spišských miest.  (jhl)

Už po 23-krát sa zajtra 11. apríla 2019 uskutoční Deň 
narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine.

Pripnutím tohto žltého kvietka a darovaním dobrovoľ-
ného príspevku dobrodinci vyjadria spolupatričnosť s 
onkologicky chorými. LPR použije získané finančné pros-
triedky na realizáciu projektov pre onkologických pacien-
tov. V minulom roku prekročil výnos zo zbierky na celom 
Slovensku miliónovú hranicu. 

Malé kvietky narcisov budú v Poprade pripínať študen-
ti z viacerých popradských stredných škôl a tiež členky 

pobočky LPR v Poprade. Počas zajtrajšieho dňa predpo-
ludním sa budú pohybovať v centre mesta, v obchodných 
reťazcoch, na staniciach a navštívia i rôzne inštitúcie. 
Ako nám povedala Elena Krauszová z popradskej po-
bočky LPR, dobrovoľníci budú oblečení v žltých tričkách 
a budú mať biele označené pokladničky. Narcisy budú 
rozdávať nielen v Poprade, ale aj v Tatrách, Svite a Kež-
marku. Tohtoročná kampaň sa nesie pod mottom Na 
koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Viac informácií je 
na webovej stránke Ligy proti rakovine.  (pmm)

Mesto Poprad sa po roku opäť 
zapojilo do celonárodnej cyklistic-
kej súťaže „Do práce na bicykli“. 
V minulom roku sa v Poprade do 
súťaže zapojilo 42 tímov a 147 sú-
ťažiacich, ktorí spolu najazdili vyše 
20 219 km a uskutočnili 3057 jázd 
do práce a z práce na bicykli.

„Na základe rastúceho záujmu 
o túto súťaž sme sa aj tento rok roz-
hodli opäť do nej prihlásiť. Pevne 
veríme, že sa zvýši počet súťažiacich 
ako aj kilometrov oproti vlaňajšku,“ 
uviedla lokálna koordinátorka súťa-
že v Poprade Zuzana Compelová.

Hlavným cieľom súťaže je podpora 
rozvoja nemotorovej, predovšetkým 
cyklistickej dopravy v mestách, kto-
rá chce inšpirovať k vytváraniu kva-
litných podmienok pre ekologické 
druhy dopravy. Je to zároveň výzva 
pre zamestnávateľov, aby budovali 
vo svojich sídlach vhodné podmien-
ky pre zamestnancov, ktorí dochá-
dzajú do práce na bicykli a moti-
vácia pre zamestnancov, aby viac 

používali túto formu alternatívnej 
dopravy pri každodennom cestova-
ní do práce. Vyhlasovateľom súťaže 
je Ministerstvo dopravy a  výstavby 
SR a národný cyklokoordinátor.

Do práce na bicykli je súťaž urče-
ná pre všetkých obyvateľov sloven-
ských miest, ktoré sa v termíne do 
18. apríla 2019 a v zmysle  štatútu 
súťaže  oficiálne zaregistrujú na in-
ternetovej  stránke  www.dopracena-
bicykli.eu.

Registrovať sa tak oficiálne môžu 
začať aj jednotlivé 2 až 4-členné 
tímy, ktoré vytvoria zamestnanci 
firiem, inštitúcií a organizácií. Tie 
budú počas mesiaca máj dochádzať 
do zamestnania na bicykli a budú si 
o tom viesť evidenciu na interneto-

vej  stránke    www.dopracenabicykli.
eu  v  zmysle  štatútu súťaže. Regis-
trácia tímov je možná až do 5. mája 
2019.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy 
študentov z rovnakej školy, ktorí sa 
do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, 
že budú v období od 1. do 31. mája 
2019 dochádzať do školy na bicykli a 
budú si o tom zapisovať výsledky do 
registračného systému na webovej 
stránke  www.dopracenabicykli.eu. 
Títo študenti musia v deň začiatku 
kampane, t.j. 1. mája 2019, dosiah-
nuť vek minimálne 15 rokov.

Jeden tím môže mať 2 - 4 členov, 
ktorí sú preukázateľne v čase trvania 
súťaže zamestnancami firmy, pod 
ktorej číslom IČO je tím do súťaže 
registrovaný. Z  jednej firmy môže 
pochádzať ľubovoľný počet tímov. 
Každý tím musí mať minimálne 2 
členov, najviac však 4 členov. Štu-
denti uvádzajú IČO školy. Každý 
súťažiaci sa môže do súťaže zaregis-
trovať iba 1x.   (jhl)

Narcis ako symbol boja proti rakovine

Poprad sa opäť zapojí do súťaže Do práce na bicykli

• VEĽKONOČNÉ prázdniny zač- 
nú školákom vo štvrtok 18. apríla 
a potrvajú do utorka 23. apríla.• PRÁVNE oddelenie MsÚ Poprad 
poskytuje pre obyvateľov mesta Po-
prad bezplatné právne poradenstvo 
v právnej poradni, ktorá je k dispo-
zícii pre občanov s trvalým pobytom 
v meste Poprad. Právne poraden-
stvo sa poskytuje každú prvú stre-
du v  mesiaci od 14. do 16. hod. vo 
vestibule mestského úradu. Najbliž-
šie právne poradenstvo sa z dôvodu 
štátneho sviatku (1. máj) presúva na 
štvrtok 2. mája. Do právnej poradne 
sa je možné objednať osobne v kan-
celárii prvého kontaktu alebo tele-
fonicky na č. t. 052/716 72 47 alebo 
052/716 72 48.• OBLASTNÁ organizácia politic-
kých väzňov v  Poprade organizuje 
pietnu spomienku pri príležitosti 
Dňa nespravodlivo stíhaných, kto-
rá sa uskutoční v  piatok 12. apríla 
o 14. hod. pri Pamätníku mučených 
a  umučených v rokoch totality na 
cintoríne vo Veľkej. • VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery 
na jarné upratovanie budú od 12. do 
18. apríla umiestnené na Hviezdo-
slavovej, Levočskej, Sadovej, Ba-
níckej, Bernolákovej, Murgašovej, 
Okružnej ulici (garáže) a na Ul. Po-
pradskej brigády a na sídlisku Juh III 
na Suchoňovej, Jesennej a Záborské-
ho ulici. • V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v Poprade na sídl. Západ sa vo štvr-
tok 11. apríla o  16. hod. uskutoční 
vernisáž výstavy s názvom Práca rúk 
troch generácií, na ktorej budú svoje 
práve prezentovať Zuzana Jančíková, 
rod. Blašková, Miloslava Slobodová, 
rod. Jančíková, Zuzana Blašková a 
Ján Jančík.• ČESKÝ pesničkár Tomáš Klus od-
štartoval v nedeľu 7. apríla v Bratislave 
slovenskú časť turné k albumu Spolu. 
Na siedmich slovenských koncertoch 
predvedie všetkých 21 skladieb z no-
vej štúdiovky aj svoje najväčšie hity. 
V Poprade vystúpi v nedeľu 14. apríla 
v športovej hale Aréna. • ZÁUJEMCOVIA o  darovanie 
krvi tak môžu urobiť aj na Pôstnej 
kvapke krvi, ktorá sa bude konať 
v  nedeľu 14. apríla od 8.30 do 12. 
hod. v  priestoroch rímskokatolíckej 
fary v Novom Smokovci. • NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia. Práce súvisia s  opravou 
a  pravidelnou údržbou distribuč-
nej sústavy.   (ppš)
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Krátke správyV Matejovciach stavajú nový výrobný areál
• STO rokov od založenia sloven-
skej Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania v Československu 
(2.4.1919) si minulú sobotu pripo-
menuli v Kostole Svätej Trojice vo 
Veľkej. Pri tejto príležitosti sa usku-
točnili slávnostné služby Božie za 
účasti 300 farníkov a hostí z ďalších 
evanjelických cirkevných zborov.

• VRTUĽNÍK VZZS z Popradu 
letel  8. apríla na pomoc 43-roč-
nému poľského skialpinistovi. Pri 
Zbojníckej chate si podvrtol koleno 
a nedokázal zostúpiť dole. Vrtuľník 
ho previezol do popradskej nemoc-
nice.

• V PONDELOK v ranných hodi-
nách pri cyklistickom chodníku v 
katastri mesta Svit našiel okoloidúci 
muž zo Šuňavy ležať v rieke Poprad 
nehybné telo ženy. Muž okamžite 
privolal rýchlu zdravotnú pomoc, 
no privolaný lekár napriek poskyt-
nutej pomoci a  resuscitácii mohol 
skonštatovať už len smrť. 

• TATRANSKÁ literárna jar sa 
začne vo štvrtok 11. apríla a  potr-
vá do nedele 14. apríla. Pre verej-
nosť je pripravený bohatý program. 
V  piatok 12. apríla o  10. hod. sa 
v obradnej sieni na Mestskom úra-
de v  Starom Smokovci uskutoční 
slávnostné prijatie spisovateľov Tat-
ranskej literárnej jari zo  siedmich 
krajín - Slovenka, Česka, Srbska, 
Poľska, Maďarska, Ukrajiny a  Ru-
munska. Presný program je uve-
rejnený na webovej stránke mesta 
Vysoké Tatry. 

• POKLEPANÍM základného ka-
meňa v  pondelok 1. apríla v Starej 
Ľubovni začali s výstavbou juhový-
chodného obchvatu mesta. Investí-
cia za približne 2,35 milióna eur 
má odľahčiť dopravné zaťaženie v 
centre mesta a zvýšiť bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky.

• VLÁDA SR v stredu minulého 
týždňa schválila návrh na vydanie 
osvedčenia o významnej investícii 
pre spoločnosť Mubea Automotive 
Slovakia. Firma chce v Kežmarku 
postaviť nový výrobný závod na vý-
robu automobilových komponen-
tov, konkrétne závesov stabilizáto-
rov a svoriek.  

• NEZNÁMU bielu penu zazna-
menali ostatnú sobotu na hladi-
ne potoka Mlynica v katastri obce 
Štrba. Penu prišli odstrániť hasiči 
za pomoci norných stien a s použi-
tím absorpčného materiálu, ktorý 
bráni ďalšiemu rozširovaniu látky. 
Podľa zistení namerané hodnoty 
pH boli v norme, životné prostre-
die nebolo ohrozené.  (ppš)

Na ploche 15 tisíc m2 vyrastá v Po-
prade - Matejovciach nový výrobný 
areál spoločnosti Tatrakon - kon-
zerváreň a výroba cereálií. Po 88 ro-
koch, kedy boli v roku 1931  posta-
vené budovy na Alžbetinej ulici, sa 
približne o rok presťahuje do novej 
lokality.  Termín kolaudácie je totiž 
stanovený už na marec 2020.

Slávnostné osadenie a poklopanie 
základného kameňa výstavby nové-
ho areálu Tatrakonu sa uskutočnilo 
v pondelok za účasti konateľov spo-
ločnosti, primátora mesta Poprad 
Antona Danka a ďalších hostí. Kameň 
požehnal dekan Rímskokatolíckej far-
nosti Poprad Ondrej Borsík. 

Konateľka spoločnosti Tatrakon Ka-
tarína Kacvinská zrekapitulovala: „Vý-
robný program sa obmieňal. Spočiatku 
to bola fabrika na spracovanie lesných 
plodov a húb, potom limonád a džúsov, 
delením sortimentu v rámci vtedajšieho 
štátneho podniku Frucona Košice sme 
dostali do vienka spracovanie mäsa na 
mäsové konzervy a hotové jedlá, ktoré 
vyrábame dodnes.“ V súčasnosti spo-
ločnosť zamestnáva 150 ľudí, ročne 
vyrobia 25 miliónov kusov produktov 
a dosahujú výnosy v objeme približne 
10 mil. eur. 1. novembra uplynie 25 
rokov od privatizácie tejto spoločnosti 
a dvaja konatelia - vlastníci ju dovied-
li až k dnešnej novej výstavbe. Za ten 
čas zvládli aj jedno z najnáročnejších 

období, ktoré ich zasiahlo po vstupe 
Slovenska do EÚ. Tatrakon dokázal 
úspešne splniť prísne požiadavky EÚ 
pre výrobu pasterizovaných a sterili-
zovaných mäsových výrobkov. Spo-
ločnosť už doteraz investovala približ-
ne 50 miliónov eur do modernizácie 
výrobných zariadení, zdokonalenia 
technologických postupov a inovácie 
výroby, ale po zrelej úvahe sa pustila 
i do novej výzvy v podobe svojho no-
vého komplexu na vlastnom pozemku 
v Matejovciach. Rozhodnutie nebolo 
jednoduché. K. Kacvinská povedala: 
„Dlho sme zvažovali, buď fabriku predať 
alebo sa odsťahovať, pretože starý areál 

je už nevyhovujúci a prekážame i roz-
voju mesta. Už v roku 2015 sme ohlásili 
náš zámer. Dlho sme otáľali, či to vôbec 
finančne zvládneme, ale hnacím moto-
rom pre nás oboch boli naše deti, ktoré 
pokračujú v tomto biznise. Naša značka 
je na Slovensku známa, konzervy sú ob-
ľúbené, preto sme si napokon trúfli na 
novú výstavbu.“ Konateľ Juraj Pisarčík 
sa pripojil: „Musím povedať za seba a 
zaiste aj za moju spoločníčku vo firme, 
že táto túžba trvala niekoľko desaťročí 
a teraz sa stane skutočnosťou. Chceme, 
aby sa udržala konzervárenská výroba 
a s tým i zamestnanosť v regióne. Som 
rád, že sa nám to darí.“  (mar)

Ozrejmil, že pozemky pre cyklo-
cestu do V. Lomnice sú už majetko-
vo vysporiadané na viac ako 95 per-
cent. Do konca tohto roka by mohla 
byť hotová projektová dokumentácia 
a na budúci rok budú pripravené fi-
nančné prostriedky na jej výstavbu. 
„Rok 2021 by mohol byť rokom, kedy 
bude táto cyklocesta hotová,“ verí 
O. Kavka. Na stretnutí sa vyjadrili 
jednotlivé obce a mestá, ako sú na 
tom s pripravenosťou resp. budova-
ním cyklochodníkov vo svojich ka-
tastroch.  Spoločnou víziou je, aby sa 
o 5-6 rokov dalo dostať na bicykli z 
Popradu resp. až zo Štrby do Ždiaru.

Peter Duda, starosta obce Veľká 
Lomnica privítal, že občania Popra-
du sa rozhodli pre trasovanie cyklo-
chodníka práve v smere na V. Lom-
nicu: „V súčasnosti máme pripravenú 
projektovú dokumentáciu a vydané 
stavebné povolenie na budovanie 
cyklochodníka zatiaľ v smere na Hun-
covce s pokračovaním na Kežmarok, 
ale máme vypracovanú aj projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie 
až na hranicu katastrálneho územia 
Poprad-Matejovce. Z tohto pohľadu 

je V. Lomnica pripravená. Chceme 
pokračovať ďalej v inžinieringu a prí-
prave stavebného povolenia pre cyklo-
chodník v smere na Poprad.“ Starosta 
vníma cyklotrasu V. Lomnica - Po-
prad viac z pohľadu cyklodopravy, 
než cykloturistiky. Je presvedčený, že 
by ju v prvom rade využívali zamest-
nanci firiem v okolí a študenti na 
cyklodopravu do zamestnania a škôl.

Cyklokoordinátor cyklistickej do-
pravy a cykloturistiky PSK Matúš 
Goga považuje Tatranský cyklook-
ruh za najatraktívnejší a doteraz i 

najviac vybudovaný. Povedal: „Som 
veľmi rád, že sa napĺňa idea veľkého 
Tatranského okruhu a dostáva reálnu 
podobu. Mnohí starostovia k tomu 
zodpovedne pristupujú a majú pro-
jekčnú prípravu. Vznikne ucelená sieť 
cyklotrás pod Tatrami v rámci Ko-
strovej siete cyklistických trás Prešov-
ského samosprávneho kraja. Tatran-
ský okruh je síce najviac pripravený, 
ale zároveň má aj najviac častí a po-
trebujeme, aby vznikol jednotný celok 
a ľudia zo Štrby prešli až na Osturňu 
po segregovanej cykloceste.“  (mar)

Poprad sa opäť zapojí do súťaže Do práce na bicykli
(Dokončenie zo str. 1)

Zľava primátor A. Danko, konatelia K. Kacvinská a J. Pisarčík a dekan RKF  
Poprad O. Borsík.     FOTO - Marta Marová
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Neobľúbený predmet si obľúbili a zvíťazili

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať 
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej 

dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018. 
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané 

finančné prostriedky použiť 
pre Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s., na 

spolufinancovanie zdravotníckej techniky EMG.

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich 
daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno – 

preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s. 
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na 

webovej stránke www.nemocnicapp.sk

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Ďakujeme!

Darujte 2% (3%) z Vašich daníDarujte 2% (3%) z Vašich daní

2% Nadácia Nádej pre vaše zdravie, 
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, 
právna forma: nadácia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Začala sa Popradská hudobná jar
V Dome kultúry sa v uto-

rok 2. apríla začal 43.ročník 
festivalu Popradská hudob-
ná jar. Bude to koncertná 
prehliadka skvelých umel-
cov, pri ktorej čakajú poslu-
cháčov štyri koncerty.  Na 
otváracom koncerte sa pred-
stavil Komorný orchester 
Sinfonietta Bratislava.

Orchester tvoria mladí, 
slovenskí, koncertní umelci, 
absolventi umeleckých vyso-
kých škôl na Slovensku a v za-
hraničí (Brno, Praha, Viedeň, 
Graz, Paríž), víťazi mnohých 
domácich aj medzinárodných 
súťaží. V DK sa predstavili so 
sólistkami Kristínou Miha-
likovou (husle) a Karolínou 
Zívalíkovou (violončelo). 

Členovia orchestra sú vyhľa-
dávanými komornými hráčmi 
v rôznych komorných zosku-
peniach ako napríklad Praž-
ská komorná filharmónia, 
Slovenský komorný orchester 
Bohdana Warchala, Quasars 
ensemble, Musica Mino-
re, prípadne ako prví hráči 
v  symfonických orchestroch 

(Slovenská filharmónia). 
Koncertný majster orchestra, 

husľový virtuóz Pavel Bogacz 
ml. (vľavo) uviedol: „Koncert 
bol jarnou prechádzkou sto-
ročiami. Zazneli skladby od 
obdobia baroka, klasicizmu, 
romantizmu až po hudbu 20. 
storočia. Keď sme rozmýšľali 
nad programom, rozhodli sme 
sa pre skladby od J. Haydna, W. 
A. Mozarta. Skladby, ako napr. 
„Err“ od J. S. Bacha nás nikdy 
neomrzia. Sme radi, že v našom 
repertoári je tento významný, 
avšak vo svojej dobe nedocene-
ný umelec. Máme ho veľmi radi, 
pretože Bach je považovaný za 
jedného z najvplyvnejších skla-
dateľov všetkých čias. Na jeho 
dielo sa možno pozerať ako na 
neprekonateľné finále hudobné-
ho baroka.“ 

Komorný orchester Sin-
fonietta Bratislava účinkuje 
v  klasickom komornom  ob-
sadení 10-12 hráčov. Podľa 
požiadaviek hraných skla-
dieb sa k orchestru pridá-
vajú hráči dychových a bi-
cích nástrojov.  (kpa)

Žiaci zo Základ-
nej umeleckej školy 
(ZUŠ) na Štefániko-
vej ulici v Poprade sa 
v polovici marca zú-
častnili v Hnúšti na 
finále XXI. ročníka 
vedomostnej súťaže 
v predmete hudobná 
náuka pod názvom 
Hnúšťanský akord. 
Minuloročný úspech 
ešte zvýraznili a  tí 
najlepší postúpili na 
Hudobnú olympiá-
du do Varšavy v roku 
2020. Minulý týždeň v  uto-
rok ich na pôde Mestského 
úradu v Poprade prijal prvý 
viceprimátor mesta Štefan 
Pčola.

Súťaž Hnúšťanský akord 
je vedomostnou previerkou 
žiakov I. stupňa ZUŠ s ce-
loslovenskou pôsobnosťou. 
„Hudobná teória je povinným 
predmetom ku hre na hudob-
nom nástroji, alebo k  spevu 
v základných umeleckých ško-
lách. Nebýva vždy obľúbeným 
predmetom, ale vďaka tejto 
hravej súťaži si deti k  nemu 
našli vzťah. Už pred tromi 
rokmi sme zaknihovali prvý 
väčší úspech, keď sme získali 
tretie miesto na celosloven-
skom kole. Minulý rok sme 
mali dve prvé miesta a  ten-
to rok sme získali dve prvé 
a  jedno tretie miesto. Veľmi 
významný je tohtoročný po-
stup na Hudobnú olympiádu 
do Varšavy v roku 2020. Býva 

raz za štyri roky a to je pre 
deti tá najväčšia odmena. Aj 
pre mňa je to nová výzva, na-
koľko budem musieť deti pri-
praviť na nové úlohy,“ uviedla 
učiteľka ZUŠ na Štefánikovej 
ulici v Poprade Gabriela Leš-
tachová Rošková.

Úspešných žiakov privítal 
prvý viceprimátor mesta Po-
prad Štefan Pčola, spoločne 
s  poslancom MsZ v  Poprade 
Mariánom Barillom, ktorý 
je súčasne aj zástupcom rady 
ZUŠ a rodičov. „Veľmi ma teší 
takýto úspech v  kultúrnej ob-
lasti. Sme zvyknutí na to, že na 
pôde mesta vítame úspešných 
športovcov, alebo zaslúžilých 
umelcov, ale tentokrát to boli 
deti, ktoré dosiahli vynikajú-
ci výsledok. Môžeme byť na 
ne právom hrdí,“ povedal Š. 
Pčola. „Žiaci s  pani učiteľkou 
dokázali, že aj hudobná náuka 
môže byť zábava. Nie je to me-
dzi žiakmi obľúbený predmet, 
ale vďaka výbornému vedeniu 
pani učiteľky a  objavenému 
talentu dokázali títo žiaci to, že 
aj v tomto predmete sa dá zožať 
veľa úspechov. Predchádzala 
tomu poctivá príprava aj celé 
mesiace,“ dodal M. Barilla.

V  kategórii A  sa tento rok 

darilo Natálii Šuňavskej, 
Barbore Bryjovej a  Tiboro-
vi Králikovi, ktorí obsadili 
na celoslovenskom kole 1. 
miesto a na medzinárodnom 
kole 2. miesto. V  kategórii B 
skončila trojica Alexandra 
Barillová, Liliana Sarah Pálo-
vá a Matej Bryja na 1. mieste 
v rámci celoslovenského i me-
dzinárodného kola a vybojo-
vala si postup na Hudobnú 
olympiádu 2020 do Varšavy. 
V  kategórii C sa Natália Ci-
mermanová, Ema Králiková 
a  Jana Králiková umiestnili 
na 3. mieste v  rámci celoslo-
venského kola. „Minulý rok 
sme celoslovenské kolo vyhrali 
v kategórii A a tentokrát to už 
bolo v  kategórii B. Je to veľký 
životný úspech a  máme ob-
rovskú radosť. My sme si tento 
teoretický predmet veľmi obľú-
bili, aj keď na samotnej súťaži 
je to oveľa náročnejšie. Máme 
výbornú pani učiteľku a  sme 
dobrý kolektív,“ prezradila 
A. Barillová. „Pani učiteľka 
nás dobre pripravila, ale mu-
seli sme sa učiť veľa aj doma. 
Možno aj vďaka úspechom nás 
tento predmet baví a  máme 
motiváciu navyše,“ uzav-
rel M. Bryja.  (mav)
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Aprílové mestské zastupiteľstvo o pozemkoch aj o názve ulice

Začať sa dá v akomkoľvek vekuZaujalo nás
S knižkou desiatich poviedok a piatich epizód na-

vštívila našu redakciu pani známa najmä zo sféry ces-
tovného ruchu. Mierila do blízkeho denného centra, 
aby svojim rovesníkom predstavila svoju prvotinu.

Prvotinu preto, že spisovateľsky písať začala až na dô-
chodku, hoci tvorivé pero jej nechýbalo ani v mladosti. 
Napriek dôchodkovému veku ešte pracuje v jednej z po-
pradských taxislužieb ako dispečerka, ale stále príleži-
tostne robí aj sprievodkyňu turistom. Píše pod pseudo-
nymom Ema Straňáková a jej prvý knižný počin nesie 
názov Martin s krásnymi modrými očami. Zaniesla ho i 
do popradskej mestskej informačnej kancelárie.

Autorka povedala: „Pseudonymom som chcela vzdať úctu 
svojej babičke z otcovej strany a zvolila som si jej meno za 
slobodna. Chcela som si ju pripomenúť, lebo mala veľmi ťaž-

ký život. Môjho otca, ktorý bol najmladší 
z deviatich detí, veľmi milovala a on mal 
k nej takisto vrúcny vzťah.“ Knižka je o 
večnej téme tém - láske. Ide síce o fik-
tívne príbehy, ktoré spája dvojica Eva a 
Martin, ale nič im neuberá na reálnosti. 

Nádejná spisovateľka je dôkazom, 
že dôchodkom sa nič nekončí, ba naopak viac voľného 
času vytvára priestor pre aktivity, na ktoré nebolo v pra-
covnom živote dosť času. E. Straňáková má napísanú 
aj druhú knižku a námetov má dostatok i na ďalšiu. Iste 
si nájde svojich čitateľov. Obrázok autorkinej tváre za 
zadnej strane knihy pochádza z mladších rokov, kedy ju 
namaľoval pouličný maliar na ulici v niekdajšom Lenin-
grade, dnes Sankt Peterburgu.   (mar)

Svet kníh je svetom fantázie, po-
učenia, dobrodružstva, poznania... 
Práve s týmto svetom, so šuchotom 
papierových knižných stránok, spo-
jila svoj pracovný príbeh Poprad-
čanka Monika Naštická. Na záver 
marca - Mesiaca knihy si prevzala 
z rúk ministerky kultúry SR Ľubice 
Laššákovej ďakovný list za celoživot-
ný prínos a prácu v oblasti knihov-
níctva.  Bola vyznamená medzi jede-
nástimi ženami, ktoré zasvätili svoj 
profesijný život knihovníctvu. 

Myšlienku čestného oceňovania 
knihovníčok iniciovala ministerka a 
jej cieľom bolo podporiť často nedoce-
nený status knižníc a jej pracovníkov. 
Listinu nominovaných knihovníčok z 
celého Slovenska pomohla pripraviť 
Únia žien Slovenska. 

M. Naštická sa knihovníckej práci 
venuje celý život: „Ku knihovníctvu 
som sa dostala už ako 9-ročné dieťa. 
Chodievala som pomáhať do pobočky 
knižnice vo Veľkej. Po základnej škole 
som odišla na vtedy jediné gymnázium 
v Poprade a pretože vtedajšia okresná 
knižnica mala problém s fungovaním 
pobočky vo Veľkej, stala som sa v nej 
popri štúdiu neprofesionálnou kni-
hovníčkou. Po maturite som sa rozho-
dovala, či pôjdem študovať učiteľstvo 
alebo knihovníctvo. Zhodou okolností a 
vtedy panujúcim spoločenským pome-

rom som na učiteľstvo nebola od-
porúčaná. Tak mi „prischlo“ kni-
hovníctvo. Keď som v roku 1983 
vysokoškolské štúdium v Bratislave 
ukončila, nastúpila som do okres-
nej knižnice v Poprade, v ktorej, 
dnes pod názvom Podtatranská 
knižnica, pracujem doteraz.“ Tre-
ba dodať, že v súčasnosti viac ako 
mesiac už na poste riaditeľky.

Mohlo by sa zdať, že práca v 
knižnici, to sú len výpožičky či ná-
kup nových kníh, ale nie je tomu tak. 
Je pestrá. Obsahuje besedy s autormi, 
zážitkové čítanie,  hodiny informačnej 
výchovy, recitačné súťaže a rozličné 
podujatia pre čitateľov, výstavy, rôz-
ne projekty atď. Dôraz kladú skôr na 
kultúrno-vzdelávaciu činnosť, pros-
tredníctvom ktorej chcú získať nových 
čitateľov, naučiť ľudí mať knihy rád, 
rozvíjať u detí čitateľskú gramotnosť a 
pod. V knižnici pripravujú podujatia 
pre všetky vekové kategórie od detí 
po seniorov. Majú vynikajúcu dlho-
ročnú spoluprácu s odborom školstva, 
mládeže a športu Mestského úradu v 
Poprade, so základnými i strednými 
školami, s mnohými spoločenskými 
organizáciami... „Je to veľmi rôznorodá 
práca, nie je jednotvárna, čo mne vyho-
vuje. Som dosť aktívny, akčný typ. Mám 
rada vôňu knihy, to prostredie, kde sa 
knihy nachádzajú, ale baví ma aj práca 

so všetkými čitateľmi od tých najmen-
ších po seniorov. Je to veľmi obohacujú-
ce,“ vyjadrila sa M. Naštická. Je zároveň 
druhý rok aj predsedníčkou okresnej 
organizácie Únie žien Slovenska, ktorá 
na území Popradu funguje 3 roky. 

M. Naštickú obklopujú knihy, kto-
rých majú v Podtatranskej knižnici 
vyše 150 tisíc, neustále. Svoje povola-
nie knihovníčky  berie ako poslanie a 
za takmer 36 rokov v tejto práci si nevie 
predstaviť život bez kníh. Tých, ktoré 
by chcela prečítať, je veľmi veľa. „Nestí-
ham, preto nemám obľúbené knihy, ku 
ktorým sa vraciam. Ale mám skôr obľú-
bené autorky alebo prostredie, v ktorom 
sa odohrávajú. Mám veľmi rada romá-
ny zo škandinávskeho prostredia, Škót-
ska, Austrálie, ktorá mi je veľmi blízka. 
Také trošku netradičné, trošku poučné. 
Sem-tam si prečítam aj diela súčasných 
slovenských autoriek, len ich je už veľmi 
veľa,“ dodala M. Naštická.  (mar)

Knihy a čitatelia obohacujú jej život Kino tatran
11. a 12. apríla o 19. hod.
TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
CZ, dokumentárny, česká verzia, 
MP12, FK
Posledná šialená výprava žltého cir-
kusu. Z Bengálskeho zálivu na sever 
Indie. Opäť do Uzbeckého Samar-
kandu z prvej cesty a späť domov. 
Mohli by tak povedať, že obišli celý 
svet… No bolo to tak?
Vstupné: 5 €   Vstupné FK, ŤZP: 3 €

13. a 14. apríla o 16.30 hod.
PRINC KRASOŇ 
CA, animovaný / rodinný, 90 min., 
dabing, MP
Čo majú spoločné Snehulienka, 
Šípková Ruženka či Popoluška? Sú 
do Krasoňa. Ako malého ho zlo-
myseľne zakliala zlá kráľovná, a tak 
sa doňho beznádejne zaľúbi každé 
dievča v kráľovstve.    
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

13. a 14. apríla o 19. hod.
CYNTORYN ZVIERATIEK
USA, horor, 100 min., titulky, MP15
Keď sa hráte so smrťou, môžete sa 
veľmi ľahko aj spáliť. Niekedy je 
lepšie, ak mŕtvi zostanú mŕtvymi. 
Adaptácia rovnomenného slávneho 
hororu S. Kinga.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

15. apríla o 19. hod.
MODLITBA 
FR, dráma, 107 min., titulky, MP15, 
FK
Thomas prichádza do katolíckeho 
rehabilitačného centra, aby  zabo-
joval so závislosťou od heroínu, kde 
vstupuje do (ne)dobrovoľnej rehole. 
Cena Najlepší herec na Berlinále 
2018.
Vstupné: 5 €   Vstupné FK, ŤZP: 3 €

www.noviny-poprad.sk

Poslanci sa budú zaoberať 
aj návrhom VZN o naklada-
ní s komunálnymi a drob-
nými stavebnými odpadmi 
na území mesta Poprad a 
návrhom VZN o vymedze-
ní úsekov miestnych komu-
nikácií na dočasné parko-
vanie motorových vozidiel. 
Navrhnuté sú úpravy ceny 
za parkovanie, za ročné par-
kovacie karty a čas parkova-
nia, ktoré sa nezvyšovali od 

roku 2009.
Nasledovať bude návrh 

Zmeny a doplnku ÚPN 
mesta Poprad 2018, návrh 
VZN o miestnej dani za uží-
vanie verejného priestran-
stva, v ktorom budú zakom-
ponované aj nové sadzby 
dane za umiestnenie sklád-
ky, predajného zariadenia 
a zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb. Po-
slanci prerokujú aj návrh 
VZN - trhového poriadku 

príležitostného trhu v rámci 
„Fanzóny“ na Uherovej ul. - 
pred Arénou Poprad, návrh 
na budúce prevzatie prvkov 
detského ihriska v rámci 
stavby Revitalizácia vnút-
robloku za ZŠ Jarná na Juhu 
III do majetku mesta. Do 
programu MsZ je zaradený 
i návrh na predloženie žia-
dosti o nenávratný finančný 
príspevok na projekt WIFI 
pre Teba, návrh na zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2019, 

návrh na vecnú náplň roz-
počtu mesta v programe so-
ciálna pomoc - podprogra-
moch dotácie a príspevky 
neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb a dotácie 
z rozpočtu mesta organi-
záciám poskytujúcim vše-
obecne prospešné služby. 
MsZ prerokuje aj návrh na 
schválenie obstarania dlho-
dobého hmotného majetku 
príspevkovou organizáciou 
Správa mestských komuni-

kácií Poprad formou opera-
tívneho leasingu - komunál-
neho vozidla na letnú a 
zimnú údržbu komunikácií 
s výmennými nadstavbami 
a osobné motorové vozidlo. 
Pred interpeláciami poslan-
cov bude ešte správa o vý-
sledkoch kontrol.

Zasadanie MsZ je verejné. 
Ďalšie podrobnosti a mate-
riály na MsZ sú uverejnené 
na www.poprad.sk/mestske 
zastupiteľstvo.  (pmm)

(Dokončenie zo str. 1)
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V Tatrách opäť horelo

120 rokov od narodenia uči-
teľa Jána HÖNSCHA (*1899 -† 
11. 12. 1941 Spišská Sobota).

Bol učiteľom v nemeckej škole 
v Spišskej Sobote, kde pôsobil 18 rokov. 
Zomrel ako 42 - ročný v  miestnej ne-
mocnici.

130 rokov od narodenia robotníka, 
účastníka protifašistického odboja 
Rudolfa HERINGA (*4. 4. 1889 Győr, 
Maďarsko - †18. 2. 1964 Batizovce).

V rokoch 1895 - 1901 navštevoval ľu-
dovú školu v  Poprade, v  rokoch 1901 
- 1905 sa vyučil v Spišskej Sobote za deb-
nára, kde aj neskôr ako debnár pracoval 
(1905 - 1910). V rokoch 1910 - 1918 slúžil 
ako poddôstojník z povolania v rakúsko 
- uhorskej armáde. Po návrate domov 
pracoval opäť ako debnár - živnostník 
v Poprade (1918 - 1941). Počas vojny v 
rokoch 1941 - 1943 žil v  ilegalite v  Po-
prade a okolí a v rokoch 1943 - 1944 bol 
väznený v Prešove. Pracoval ako robotník 
v tamojšej tehelni (1944 - 1945), skladník 
pivovaru v  Poprade (1945 - 1953), od 
roku 1953 bol na dôchodku. 

Spoluorganizoval boje pracujúcich 
v  spišskom regióne. Po rozbití 1. ČSR 
organizoval protifašistický odboj, zú-
častnil sa na vydávaní ilegálnych novín 
Svitanie (v slovenskom a nemeckom ja-

zyku). Po zrade Š. Handeru bol zatknu-
tý, po prepustení z väzenia organizoval 
protifašistický ozbrojený odboj v Prešo-
ve a v okolí. V roku 1958 bol vyzname-
naný Radom práce.

170 rokov od narodenia kňaza, pub-
licistu Juraja GOGOLÁKA IRIEVIČA 
(*3. 4. 1849 Slanica - †26. 5. 1901 Bu-
dapešť).

Pochádzal z rodiny oravského plá-
tenníka. Po gymnaziálnych štúdiách v 
Levoči a teologických v Spišskej Kapi-
tule, pôsobil ako kaplán v Poprade a v 
Lokci na Orave. Neskôr sa stal profe-
sorom v cirkevnom učiteľskom ústave 
v Spišskej Kapitule. Od roku 1882 až 
do smrti pôsobil ako vojenský kňaz a 
strávil istý čas v tejto funkcii aj v Dal-
mácii (Trebinje), odkiaľ písal články do 
chorvátskych a nemeckých časopisov. 
Informoval v nich najmä o národnom 
útlaku Slovákov. Používal pseudonym 
Irievič, pretože ako vojak nemohol ve-
rejne prezentovať svoje vlastenecké pre-
javy pod vlastným menom. Pochovaný 
je na budínskom vojenskom cintoríne. 

Ako sčítaný a rozhľadený kňaz analy-

zoval v publicistických statiach a člán-
koch uhorskú štátnu politiku a najmä jej 
liberalizmus. Odsudzoval súčasné myš-
lienkové prúdy nepriaznivo narážajúce 
na učenie cirkvi. No v jeho publicistike 
skoro niet článku, ktorý by sa aspoň 
okrajovo nedotýkal aj slovenskej národ-
nej myšlienky. Z tohto hľadiska Irievič 
vyzdvihoval význam materinského ja-
zyka, kládol dôraz na národnú výchovu 
slovenskej mládeže a na jej vzťah k ľudu, 
horlil za národnú hrdosť a jednotu, vy-
zýval k rozvíjaniu národnej spisby. Od-
sudzoval odrodilstvo, pomaďarčovanie 
a hanobenie, alebo potláčanie slovenči-
ny. Hoci dokonale ovládal viac cudzích 
jazykov a žil v cudzom prostredí, jeho 
sloh je napodiv plynulý, jazykovo čistý 
a vycibrený, nápadne sa obohacujúci z 
prameňov oravských nárečí.

250 rokov od narodenia kňaza Jána 
Daniela KRAMERA (*20. 4. 1769 Le-
voča - 21. 4. 1807 Spišská Sobota).

Jeho rodičia boli šľachticmi. Študo-
val v Levoči. V septembri v roku 1789 
prišiel do Bratislavy študovať teológiu, 
matematiku, filozofiu a dejiny. Po troch 

rokoch prešiel do Jeny. Vrátil sa 
v roku 1794 a v Levoči u Jána To-
tfalussyho účinkoval ako „Haus 
Informator“. 19. decembra 1797 

bol vysvätený za kňaza v Prešove Samu-
elom Nicolaiom. V Spišskej Sobote trpel 
biedou a núdzou, ochorel. V roku 1807 
sa chcel vzdať úradu a napísal rozlúčko-
vý list. Skôr než list odovzdal, zomrel.

50 rokov od úmrtia maliara Jozefa 
BRANNU (*10. 10. 1911 Veľké Traka-
ny, okr. Trebišov - †19. 4. 1969 Spišská 
Sobota). 

Študoval medicínu a učiteľskú aka-
démiu v Bratislave. Výtvarné vzdelanie 
si prehĺbil štúdiom u košického sakrál-
neho výtvarníka Vojtecha Gábora. Od 
roku 1951 sa venoval výlučne tvorbe 
oltárnych obrazov a nástenných malieb 
na Spiši.

Známe sú jeho nasledovné diela: ol-
tárne a nástenné maľby v  kostoloch 
košickej a spišskej diecézy, napríklad 
Oľša (1947), Krásna nad Hornádom 
(1952), Košické Oľšany (1953), Kave-
čany (1958), Nižný Slavkov (1959), Bre-
kov (1961), Svinica, Udavské, Slovenské 
Nové Mesto, Valaliky, Košice - Šaca, 
Košice - Ťahanovce (1968), Budimír, 
Remetské Hámre, Úpor (gr. k. kostol).

Zuzana Kollárová

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V apríli si pripomíname:

Na viac ako jedenásťti-
síc eur vyčíslili Štátne lesy 
TANAP-u škody, ktoré 
spôsobili tri lesné požiare 
počas troch dní koncom 
marca a  začiatkom aprí-
la na území v ich správe. 
Celkovo oheň zničil lesné 
porasty na ploche približne 
piatich hektárov. 

Ešte počas posledného mar-
cového víkendu horelo v okolí 
Strání pod Tatrami. Prvý po-
žiar vypukol v sobotu neďa-
leko rómskej osady, oheň sa 
z  trávnatých plôch rozšíril aj 
do lesných porastov v  sprá-
ve Štátnych lesov TANAP-u, 
pričom zasiahol plochu 3,17 
hektára. Rovnaká situácia sa 
v ochrannom obvode T. Mat-
liare zopakovala aj na druhý 
deň, kedy oheň atakoval lesné 
porasty o výmere 0,58 hektára. 
Oba požiare sa za asistencie 
pracovníkov Lesov mesta Kež-
marok, dobrovoľných hasičov 
z obce Stráne pod Tatrami a 
pracovníkov Hasičského a zá-
chranného zboru Kežmarok 
podarilo úspešne lokalizovať 
a uhasiť. Štátne lesy TANAP-u 
vyčíslili celkové škody na les-
ných porastoch na 8  450 eur. 
Ďalší požiar vypukol 1. aprí-
la pod Tatranskými Zrubmi, 
tentokrát už na pozemkoch 

v  správe ŠL TANAP-u, ktoré 
tam však v  tej chvíli nevyko-
návali žiadnu činnosť. Hasenie 
komplikoval vietor, na mieste 
zasahovala vyše štyridsiatka 
hasičov, ktorí mali k dispozícii 
dvadsať kusov techniky. Oheň 
zničil zhruba 1,3 hektára lesa, 
škody sa vyšplhali na takmer 
2 950 eur. 

V  piatok 5. Apríla vypukol 
požiar neďaleko rómskej osa-
dy opäť v blízkosti Strání pod 
Tatrami. Plamene sa z trávna-
tých plôch opäť rozšírili až do 
lesného porastu v ochrannom 
obvode T. Matliare. Zasiah-
li 3,38 ha lesa. ŠL TANAP-u 
predbežne odhadli škodu na 
približne 8 tisíc eur.

Štátne lesy TANAP-u žiada-
jú ľudí, aby boli v tomto počasí 
obzvlášť ohľaduplní a správali 
sa primerane k  prostrediu, 
v  ktorom sa nachádzajú. To 
znamená, nepoužívali otvo-
rený oheň a  neodhadzovali 
ohorky z  cigariet počas pre-
chádzok v prírode.  (mpe)

Azda ani netušil anglický 
historik H. Bockle, akú hlbo-
kú pravdu píše, keď sa z jeho 
pera zrodila myšlienka: „Lo-
komotíva prispela k zblíženiu 
ľudstva viac, ako k nemu od 
stvorenia prispeli filozofovia, 
proroci a básnici.“ A nielen k 
zblíženiu ľudstva, ale aj k roz-
voju dediniek na mestečká, 
mestečiek na mestá, zabud-
nutých kusov zeme na pro-
sperujúce regióny. A vždy to 
začal vlastne jediný deň.

Bol 26. jún 1866, keď bratia 
Richeovci a spol. dostali od ci-
sára Františka Jozefa I. koncesiu 
na stavbu a prevádzku parnej 
železnice z Košíc do Bohumína. 
V decembri 1869 sa začala stav-
ba úseku Poprad - Žilina.

Z neúplných správ vieme, že 
konzervatívni mešťanostovia 
Veľkej a ešte konzervatívnejší 
zo Spišskej Soboty o železni-
ci na svojom chotári nechceli 
ani počuť. Popradskí mešťa-
nostovia, túžiaci po rozvoji 
svojho, vlastne v súmestí naj-
bezvýznamnejšieho mestečka, 
zacítili príležitosť. A tak vlast-
ne budova stanice s nápisom 
Poprad-Felka nevyjadrovala 
skutočnosť, pretože mešťanos-

tovia Felkej predali až po trať 
svoj chotár Popradu. Akí len 
boli nepredvídaví. 8. december 
1871, deň, v ktorom oficiálne 
prišla do Popradu železnica, 
totiž stvoril mesto - a dovtedy 
slávnejší a bohatší susedia sa 
stali satelitmi.

Fragmenty z tohto dňa za-
chytil podľa dobových novín a 
iných prameňov aj Ivan Bohuš 
v knihe Osudy tatranských 
osád: „A potom to prišlo. Stanič-
ný dozorca rozhompáľal zvonec 
na drevenej „šibenici“ pri okraji 
nástupišťa, ozvala sa rezká ci-
gánska muzika a z teplej čakárne 
vykročila do treskúcej zimy dôs-
tojná skupina miestnej, okresnej 
i župnej honorácie. Panstvá v 
gala sa smrteľne vážne zoradili 

na neveľkom nástupišti, tlačiac 
do popredia pána mešťanostu, 
ktorý roztržito žmolil text pre-
javu v ruke s bielou rukavicou. 
Čudo prihrmelo s obrovským 
fučaním a v oblakoch dymu. 
Prv, ako sa zastavilo, hrozne 
zapískalo a na šokovaný zástup 
vychŕlilo prúd syčiacej pary. Od-
znel pripravený program, prejav 
pána mešťanostu, prejav pána z 
riaditeľstva Košicko-bohumín-
skej železnice, báseň, hymna, 
éljen. A ešte raz éljen!“

O štyri roky neskôr uviedli 
do prevádzky úsek z Popradu 
do Spišskej Novej Vsi. Zrazu 
bolo všade bližšie. Aj zovšadiaľ 
k nám. Cez dve oceľové nite 
koľajníc nás objavil a prijal svet. 
Z dediny vzniklo mesto.  (arg)

ReTRoNáVRATy XXX. ročník vychádzania novín Poprad nás primäl k 
spomínaniu. Na našich stránkach sme počas tohto ob-
dobia písali hádam o všetkom. Rozhodli sme sa pripo-
menúť si minulosť výberom zo starých vydaní Popra-
du. Tentoraz z čísla 42, vydaného 17. decembra 1991.

Deň, ktorý
stvoril mesto

ZDROJ - publikácia Poprad na starých pohľadniciach - 
hlavná staničná budova Košicko-bohumínskej železnice v 
Poprade (cca rok 1906).
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„Milujte jeden druhého, ale nerobte z lásky väzenie!“ 
Chalíl Džibrán

POVeDaLI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIka

V piatok 5. apríla 2019
vo Veľkej s

V sobotu 6. apríla 2019
v Novom Smokovci s

V sobotu 6. apríla 2019
v Spišskej Teplici so

V pondelok 8. apríla 2019
vo Veľkej s

Jozefom Lapšanským,
45-ročným

Máriou Ihringovou,
86-ročnou

Štefanom Kuzmiakom,
81-ročným

Annou Bizubovou,
80-ročnou

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Nejaká ne-
plánovaná 

vec vás poteší. Bude to návšteva 
alebo ponuka finančného prilep-
šenia.

Nedajte sa 
odradiť od 

nejakého vášho zámeru. Je vhod-
ný čas na nákup nehnuteľností 
alebo založenie novej firmy.

Budete mať 
veľa príleži-

tostí na zábavu a príjemné spo-
ločenské posedenia.

Nepremie-
ľajte nejakú 

záležitosť stále vo svojej hlave.

Zvážte si, s 
kým budete 

spolupracovať. Nie každý môže 
byť pre vás prínosom.

Budete mať 
radosť z 

práce aj z rodiny. Dostanete za-
ujímavú ponuku, ktorá bude pre 
vás prínosom.

Vaše žela-
nie sa splní. 

Budete naplnení spokojnosťou a 
optimizmom. Bude to priaznivý 
týždeň.

Kamkoľvek 
sa pohnete, 

všade nájdete podporu.

Venujte sa 
p o r i a d n e 

jednej veci a nie viacerým naraz 
a nedostatočne.

V úzadí ťa-
háte nitka-

mi, ale vaše zámery budú odha-
lené. Viete však, že priamo by sa 
presadiť nedali.

Po dlhých 
týždňoch si 

konečne vydýchnete. Zbavíte sa 
nejakej veľkej povinnosti.

Budete stáť 
pred váž-

nym rozhodnutím v pracovnej 
alebo študijnej oblasti.

V stredu 10. apríla - Dr. Max - OC Max, vo 
štvrtok 11. apríla - Limba, v piatok 12. 
apríla - Benu - Kaufland, v sobotu 13. 
apríla - Corrib, v nedeľu 14. apríla - 
Včela, v  pondelok 15. apríla - Benu 
- Kaufland a v  utorok 16. apríla - Adus.
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony, Limba: 

Podtatranská ul., Benu: Kaufland, Moyze-
sova ul., Corrib: Levočská ul., Včela: 
Tatranské nám., Adus: Mnoheľova ul. 
2. 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.

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Dnes 10. apríla má meniny - Igor, vo štvrtok 11. apríla - Július, 
v piatok 12. apríla - Estera, v sobotu 13. apríla - Aleš, v nedeľu 
14. apríla - Justína, v pondelok 15. apríla - Fedor a v utorok 16. 
apríla - Dana, Danica.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

30. marca 2019 - Alexandra Kanovitsová a  Valerii Klymenko, 
Ľudmila Deáková a Patrik Müller.

manŽeLStVO uZaVreLI

Budúci stredoškoláci by už mali mať jasno
Dodnes mali tohtoroční 

deviataci možnosť sa roz-
hodnúť, akú strednú školu 
si vyberú pre svoje ďalšie 
štúdium. Na nových stredo-
školákov je pripravených aj 
75 stredných škôl v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Prešov-
ského samosprávneho kraja.

V  zmysle vyhlášky mi-
nisterstva školstva a  po 
definitívnom určení poč-
tu miest pre prvákov na 
stredných školách ponúkajú 
školy v  Prešovskom samo-
správnom kraji 6 518 miest, 
z toho v školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti kraja je 
vytvorených 5 404 miest. Pre 
budúcich prvákov pritom 
župné školy od 1. septembra 
otvoria vyše 120 učebných 
a študijných odborov. 

Najväčší záujem opätovne 
očakávajú gymnáziá a  školy 
so zameraním na technické 

odbory. V  kraji sa perspek-
tívnymi po vzore predošlých 
rokov ukazujú elektrotech-
nika, strojárstvo i stavebníc-
tvo. Aj v budúcom školskom 
roku majú budúci študenti 
možnosť vzdelávať sa v zau-
jímavých učebných a  študij-
ných odboroch, z ktorých sú 
mnohé nedostatkové na trhu 
práce a zamestnávatelia majú 
záujem o absolventov týchto 
odborov. Dopyt je napríklad 
po operátorovi kožiarskej 
výroby, obchodnom pra-
covníkovi, biotechnológovi, 
farmakológovi, biochemiko-
vi, ale žiadanými sú i absol-
venti odborov krajčír, cukrár 
- pekár, mäsiar - lahôdkar či 
cukrár - kuchár.

Na župné gymnáziá je 
možné prijať 898 žiakov, štu-
dijné odbory s maturitou na 
školách PSK majú priprave-
ných 3 181 miest a  učebné 

odbory s výučným listom 
môže študovať 1 325 žiakov. 
Verejné stredné školy v kraji 
sú pripravené prijať aj 667 
žiakov, ktorí nemajú ukon-
čený deviaty ročník.

Školy, ktoré ponúkajú bi-
lingválne štúdium alebo 
vyžadujú špeciálne overenie 
zručností realizujú prijíma-
cie konanie podľa termínov 
stanovených odborom škol-
stva Okresného úradu v Pre-
šove. Ostatné odborné školy 
a gymnáziá sa na nápor de-
viatakov ešte len pripravujú. 
Uchádzač alebo zákonný zá-
stupca žiaka mohol pritom 
do dnešného dňa podať dve 
prihlášky na dve rôzne školy 
alebo dva odbory vzdeláva-
nia tej istej strednej školy. 
Prijímacie skúšky v  prvom 
termíne sa budú konať 
v dvoch dňoch, a to 13. a  16. 
mája 2019.  (daj)

„Každoročným problé-
mom je to, že žiaci, ktorí sú 
na strednú školu už prijatí 
alebo majú ľahšie prijíma-
cie pohovory, tak sa veľ-
mi nesnažia. Všetci sa ale 
v  našej škole pripravujú 

už od začiatku školského 
roka v  rámci doučovaní 
nielen na monitor, ale už 
aj na prijímacie pohovory. 
Žiaci, ktorí sa nezúčast-
nili testovania v  riadnom 
termíne, pôjdu na náhrad-
ný termín, ktorým je 16. 

apríl. Miestom konania 
pre Prešovský kraj je ten-
to rok ZŠ Kúpeľná v  Pre-
šove,“ uviedla poverená 
zástupkyňa riaditeľa pre 
druhý stupeň ZŠ s  MŠ na 
Jarnej ulici v Poprade Eri-
ka Lišková.  (mav)

Deviataci monitor nepodceňujú
(Dokončenie zo str. 1)

Princ Krasoň: o 13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend), o  15. hod. 
(hrá sa len 16.4.), o  15.40 hod. 
(nehrá sa 16.4.), After: Bozk: 
o  17.50 hod. (nehrá sa 16.4.), 
o  18.30 hod. (hrá sa len 16.4.), 
o  20.20 hod. (nehrá sa 16.4.) a 
o  20.45 hod. (hrá sa len 16.4.), 
Babská jazda - Zamilovaná 
Gloria: o  18. hod. (hrá sa len 
16.4.), Predpremiéra - Hľadá 
sa Yeti: o 13.50 hod. (hrá sa len 
cez víkend), My: o  15.30 hod. 
(nehrá a 16.4. a 17.4.), Shazam! 
2D: o 15.30 hod. (hrá sa len 16.4. 
a  17.4.), o  18.10 hod. (nehrá 

a 16.4. a 17.4.), Hellboy: o 20.50 
hod., Artmax filmy - Traban-
tem tam a zase spátky: o 18.20 
hod. (hrá sa len 17.4.), Ako si vy-
cvičiť draka 3 2D: o 13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Dumbo 
2D: o 15. hod. (hrá sa len 17.4.), 
o 16. hod. (nehrá sa 17.4.), Tero-
ristka: o 18.30 hod. (hrá sa 17.4.), 
Cyntoryn zvieratiek: o  17.20 
hod. (hrá sa 17.4.) a  o  20.40 
hod.  (nehrá sa 17.4.), Artmax 
koncert - Metallica - Fran-
cúzsko na jednu noc: o  19.30 
hod. (hrá sa len 19.4.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Program kina cInemaX Poprad
Od 11. apríla do 17. apríla

Dnes 10. apríla 2019 o 12.30 hod. bude v Kostole sv. Egídia 
v Poprade odhalená kópia obrazu Madona s anjelmi z Popra-
du pochádzajúceho z roku 1484. Autorom kópie je reštaurátor 
Ján Gildein z Popradu. Program organizuje Rímskokatolíc-
ka farnosť Poprad, mesto Poprad, Občianske združenie Pre 
mesto a Tatranská galéria. Vystúpi husľový orchester Tereza a 
jej deti a Peter Čapó na organe.   (ppp)

Odhalia kópiu vzácneho obrazu

Spomienka
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také ako 
predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas, mal si rád život, my 
teba a ty nás.“
V pondelok 15. apríla 2019 si pripomenieme
10. výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý

JÁN ŽEMBA z Popradu.
S láskou spomína manželka Alžbeta, syn Lukáš so snúbenicou, 
dcéra Lucia s rodinkou, švagriné, švagrovia a ostatná rodina.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
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• Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, perodrážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk  2/19-P
• Predám záhradu na Du-
bine 400 m2, elektrina, stud-
ňa, odpad urobené. Cena 

InZercIa

Redakcia  nezodpovedá  za  obsah  inzercie.

NA  PReNáJoM  NeHNUTeĽNoSTI
nebytového priestoru výmere 17,19 m2, ktorý sa nachádza v 
budove na ulici Joliota Curie 736/39 v Poprade, zapísanej na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Po-
prad, na liste vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výluč-
nom vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 600,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: obchodné, reprezentačné, kancelárske a ostatné 
priestory podobných úžitkových vlastností v súlade so živnosťou 
budúceho nájomcu.    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.4.2019 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297.    PP-38

MeSTo  PoPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

dohodou. Inf. č. t.: 0909 
174 873.   3-19-P
• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• Prenajmeme kancelárske 
priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. 
Inf.: č. t. 0905 563 836, e-mail: 
pabamke@gmail.com    12/19-R
• Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  19/19-R

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  pon-
delok ráno riešila hliadka 
mestskej polície oznam od 
obyvateľky Matejoviec, kto-
rej pozemok bol znečistený 
odpadkami. Mestskí policaj-
ti podozrivé osoby vypátrali. 
Išlo o susedov, ktorí po upo-
zornení hliadky odpadky 
pozbierali.• V TEN istý deň krátko po 
poludní bol na linke 159 pri-
jatý oznam ohľadom dvojice 
mužov, ktorí  pod vplyvom 
alkoholu slovne napadli 
okoloidúcich občanov pred 
nákupným centrom. Hliad-
ky mestskej polície podozri-
vých mužov vyriešili v blo-
kovom konaní.• V  STREDU 3. apríla 
podvečer bola hliadka MsP 
Poprad vyslaná na Ul. Po-
pradskej brigády, kde sa 
mala nachádzať osoba na-
rúšajúca verejný poriadok 
vulgárnym správaním. Išlo 
o ženu - bezdomovkyňu, 
ktorá bola pod vplyvom al-
koholu. Osoba bola riešená 
v zmysle zákona a následne 
vykázaná z miesta.• VO ŠTVRTOK 4. apríla 
podvečer zistili mestskí po-
licajti vo Veľkej osoby poží-
vajúce alkoholické nápoje na 
verejnom priestranstve. Za 

porušenie ustanovenia VZN 
o zákaze požívania alkoho-
lických nápojov na území 
mesta Poprad im boli ulože-
né blokové pokuty.• V  PIATOK 5. apríla po-
poludní hliadka mestskej 
polície prevzala od občana 
na Ulici J. Curie nájdené kľú-
če od motorového vozidla, 
ktoré našiel na neďalekom 
parkovisku. Mestskí policajti 
identifikovali vozidlo a kľúče 
boli odovzdané majiteľovi.• V  TEN istý deň večer 
mestskí policajti prijali ozná-
menie o fyzickom napadnutí 
skupiny osôb mužom, ktorý 
bol ozbrojený teleskopickým 
obuškom. Pri útoku došlo 
k  poraneniu mladej ženy na 
tvári. Útočník z miesta ušiel. 
Hliadka poskytla zranenej 
osobe predlekársku pomoc 
a  záchranka ju previezla na 
ďalšie vyšetrenie do nemoc-
nice. Svedkovia tohto útoku 
spoznali útočníka a vo veci sa 
vedie ďalšie konanie.• V NEDEĽU 7. apríla ráno 
bolo na linku 159 oznáme-
né, že na Francisciho ulici v 
blízkosti nákupného centra 
leží na zemi neznámy muž. 
Bol pod vplyvom alkoholu a 
privolaná sanitka ho odviez-
la do nemocnice.  (msp)

Začala sa jarná kampaň orálnej
vakcinácie líšok proti besnote

Štátna veterinárna a po-
travinová správa SR organi-
zuje už 39-tu sezónnu kam-
paň orálnej vakcinácie voľne 
žijúcich líšok proti besnote 
spôsobom, ktorý zodpovedá 
kritériám WHO.

Kampaň je spolufinanco-
vaná EÚ do výšky 75 percent 
nákladov na laboratórne 
testy a nákup a distribúciu 
očkovacej látky a jednora-
zovú platbu za voľne žijúce 
zviera, z ktorého sa odobrala 
vzorka. Ďalšími spolupra-
cujúcimi organizáciami sú 
Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, 
Slovenský poľovnícky zväz 
a jeho územné organizácie, 
Ministerstvo zdravotníctva 
SR a orgány miestnej samo-
správy SR.

Letecké pokladanie vakcín 
z letiska Poprad sa už začalo 
od 1. apríla 2019 na ploche 
približne 12 500 km2  a po-
trvá približne do 14. apríla 
v závislosti od vývoja poča-
sia.  Vakcinačná návnada sa 
z popradského letiska položí 

v Žilinskom kraji na území 
okresov Žilina, Bytča, Ky-
sucké Nové Mesto, Čadca, 
Námestovo, Tvrdošín, Dol-
ný Kubín, Liptovský Miku-
láš a na území celého Pre-
šovského a Košického kraja. 
Riaditeľ Regionálnej veteri-
nárnej a potravinovej sprá-
vy v Poprade Peter Žoldoš 
informoval: „Letecky bude 
celkovo roznesených 312 500 
dávok vakcinačnej návnady, 
pričom pri tomto spôsobe 
pokladania sa vynechávajú 
územia s nadmorskou výš-
kou nad 1200 metrov, vodné 
plochy, cestné komunikácie, 
mestá, osady a pásma ochra-
ny prírody, kde nie je možné 
lietať v požadovanej výške 
50 metrov nad terénom. Na 
týchto miestach bude polože-
ných približne 500 vakcinač-
ných dávok ručne s pomocou 
poľovníkov.“ 

Vakcinačná návnada je v 
tvare plastikových toboliek, 
ktoré sú obalené návnado-
vou hmotou s tetracyklí-
nom. Ako uviedol riaditeľ 

RVaPS v Poprade, vďaka ta-
kejto vakcinačnej kampani, 
ktorá sa koná dvakrát roč-
ne - na jar a opäť na jeseň, 
a tohto roku to bude už 20 
rokov, zaznamenali posled-
ný prípad besnoty líšok v na-
šom regióne pred trinástimi 
rokmi. Ojedinelý prípad bol 
v našej blízkosti v roku 2016 
v blízkosti poľských hraníc v 
okrese Stará Ľubovňa. 

P. Žoldoš konštatoval, že 
práve hraničné územia s 
naším severným a tiež vý-
chodným susedom sú ohro-
zenejšie výskytom besnoty 
líšok. Choré líšky k nám 
môžu migrovať z Poľska ale-
bo Ukrajiny. „Sú to však už 
dnes skutočne výnimočné prí-
pady. Orálna vakcinácia líšok 
proti besnote sa vykonáva u 
týchto zvierat práve preto, že 
sa pohybujú v blízkosti ľud-
ských obydlí a môže dôjsť k 
ich kontaktu s domácimi zvie-
ratami aj človekom. Tak by 
líška mohla preniesť nákazu 
besnoty napr. na psa a na člo-
veka. Psy sú v súčasnosti po-
vinne očkované proti besnote, 
ale nedá sa vylúčiť, či ich dajú 
zaočkovať všetci majitelia,“ 
dodal riaditeľ. Vakcinácia 
líšok je  vysoko účinná. (mar)

Pri maľovaní jej duša pookreje
V  Podtatranskej knižni-

ci v  Spišskej Sobote minulý 
štvrtok otvorili výstavu k ži-
votnému jubileu Joly Kün-
neovej (na foto vľavo).

Narodila sa na Horehroní - 
v  Heľpe, kde spev, vyšívanie, 
tkanie plátna a  ťažká práca 
na poli boli každodenným 
programom. Neskôr pracova-
la ako zdravotná sestra v po-
pradskej nemocnici. Odchod 
do dôchodku znamenal pre 
ňu čas na rozvíjanie jej záľub 
- vyšívanie a výtvarníctvo. Na 
začiatku jej umeleckej cesty 
bolo pár nadšencov pod vede-
ním Františka Žoldáka. Boli 
to výtvarníci - amatéri, kto-
rých spájala láska k výtvarné-

mu umeniu. Nezáväzne spolu 
debatovali o  umeleckej tvor-
be, o práci s farbami a zdoko-
naľovali sa. 

Obrazy J. Künneovej hý-
ria farbami. Pri maľovaní 
jej duša pookreje. Má rada 
prírodu, abstraktné, nereál-
ne výjavy, ženské tváre a po-
stavy.  Autorka uviedla: „Sú 
obdobia, niekedy prejde aj rok 
a nič nenamaľujem, a potom 
ani neviem prečo, dostanem 
chuť a  ide to. Maľovanie je 
láska, ktorá keď sa vám raz 
usadí v srdci, už ju z neho ne-
dostanete ani násilím. Aj keď 
vám okolnosti maľovať nedo-
volia, nosíte to v sebe, sníva sa 
vám o  tom, niekde vo vašom 

vnútri to vrie, a  chce to len 
pravý okamih, impulz a  ono 
to vypláva na hladinu. U nie-
koho celkom pokojne a u iné-
ho to vybuchne ako sopka. 
Je to moje hobby, aj keď som 
nemala to šťastie študovať, 
veď nie všetci môžeme byť 
akademici.“ Výstava J. Kün-
neovej potrvá v  knižnici do 
14. mája 2019.  (kpa)

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 

Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Novi-
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TATRANSKá  AKADÉMIA
získala ocenenie na pôde Cambridge Univerzity

Vážení občania, Slovenky, Slováci,

Na základe mimo-
riadne úspešných 
výsledkov z anglic-
kého jazyka na matu-
ritných skúškach sa 
vedenie Súkromnej 
strednej odbornej 
školy, Ul.29.augus-
ta v Poprade, ktorej 
zriaďovateľom je 
Tatranská akadémia, 
rozhodlo od školské-
ho roku 2013/2014 
implementovať do 
povinného predmetu 
anglický jazyk Cam-
bridge English štúdium s 
cieľom možnosti získania 
medzinárodných Cambrid-
ge certifikátov študentami 
školy už počas štúdia na 
strednej škole. 

V školskom roku 
2017/2018 sa na túto skúšku 
prihlásilo 39 študentov, 
Všetci  ju úspešne vykonali, 
dokonca 11 študentov do-
siahlo úroveň C1. Na základe 
týchto výborných výsledkov 

bolo škole oficiálne povolené 
používanie značky Cambrid-
ge Assessment English.

Tento rok sa konal druhý 
ročník súťaže o najlepšie 
Prípravné centrum študen-
tov na skúšky Cambridge 
English. Do súťaže sa za-
pojili účastníci zo siedmich 
krajín (Cyprus, Francúzsko, 
Holandsko, Poľsko, Česká 
republika, Slovenská republi-
ka, Rumunsko). Súťažilo sa v 

troch kategóriach a víťazi jed-
notlivých kategórií z každej 
krajiny si prevzali ocenenie 
na pôde Cambridge Univer-
zity. Medzi ocenenými bola 
aj Súkromná stredná odbor-
ná škola z Popradu a cenu za 
účasti zástupcov Cambridge 
Assessment English a Cam-
bridge University Press si 
29. marca 2019 prevzala uči-
teľka anglického jazyka Mgr. 
Gabriela Knížová.  PP-39

dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí ste ma pod-
porovali počas volebnej kampane a ktorí ste v 1. kole 
prezidentských volieb vložili do volebnej urny lístok 
s mojím menom. Vážim si každý jeden z 307. 823 zís-
kaných hlasov, vážim si túto obrovskú podporu a vní-
mam ju ako silnú výzvu pre Slovensko.

Možno mnohí cítite rozčarovanie z výsledkov volieb, 
mnohí sme si to predstavovali inak. No tieto voľby uká-
zali, že čoraz viac ľudí prestáva veriť mediálnym lžiam 
a že národné sily sú čoraz silnejšie. To vnímam ako po-
zitívnu správu a verím, že Slovensko sa prebúdza. 

To, že som nepostúpil do 2. kola, neznamená, že 
náš boj za Slovensko, tradície a právny štát končí. 
Budem naďalej vystupovať proti liberálnej, protiro-
dinnej agende, budem brániť naše kresťanské tradí-
cie a dohliadať na dodržiavanie práva a Ústavy SR. 

V Poprade sa v nedeľu 14. 
apríla uskutoční podujatie 
gréckokatolíckej cirkvi pre 
mladých Kvetná nedeľa s 
vladykom Jánom 2019. Or-
ganizujú ho protopresbyte-
ráty Poprad, St. Ľubovňa a 
Orlov a komisia pre mládež 
Prešovskej archieparchie. 
Stretnutie sa začne o 10.30 
hod. v chráme sv. Petra a 
Pavla v Poprade archijerej-
skou svätou liturgiou, ktorej 
hlavným slúžiteľom bude 

otec arcibiskup metropolita 
Ján Babjak. Po svätej liturgii 
bude vladyka Ján odovzdá-
vať certifikáty absolventom 
Animátorskej školy animáto-
ra - dobrovoľníka. Podujatie 
bude popoludní pokračovať o 
13.30 hod. v Dome kultúry v 
Poprade stretnutím mládeže 
s vladykom Jánom, progra-
mom Mladí mladým, vystúpi 
gospelová kapela Lámačské 
chvály a pripravených je i 
mnoho iných aktivít.  (ppp)

Kvetná nedeľa s vladykom Jánom

Štvrtok 11. apríl 2019 o 18. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
XXXXIII. ročník Poprad-
skej hudobnej jari
LENTO AD ASTRA
Erik Rothenstein / saxofón, 
Zita Slavíčková / klavír, Pavol 
Bereza / gitara.
Vstupné: 4 €/2 €

Nedeľa 14. apríl o 10. hod./ 
divadelná sála DK v Poprade
ČERTOVSKÁ

ROZPRÁVKA
Bábkové divadlo Lineka.
Rozprávka opisuje príbeh ma-
lého čertíka Luciusa. Vstupné: 
1,50 €

Pondelok 15. apríl o 19. hod. / 
divadelná sála DK v Poprade
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
Francúzska situačná komédia.
Predpredaj: MIK 052/4361 
192, DK 052/7722255, ticket-
portal.
Vstupné: 18 €

Vážení občania, Slovenky, 
Slováci, každému z vás želám 
veľa optimizmu a viery,  každý 
z vás má totiž moc meniť veci 
okolo seba už tým, že si vší-

ma nespravodlivosť, klamstvo 
a účelovú propagandu zvráte-
ných ideológií.  Viem, že vám 
rovnako ako mne záleží na 
tom, aby Slovensko ostalo také, 

aké ho poznáme a aké ho mi-
lujeme.  Sme opäť na začiatku, 
ale silnejší o  skúsenosti. Slo-
vensko vstáva, putá si strháva!

JUDr. Štefan Harabin  PP-39

Kultúrny program mesta Poprad
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Dôležitý futbalový víkend bol pre Poprad úspešný

Z kuchyne HK ŠKP Poprad
Juniori (Finále): v stredu 3. apríla Trenčín - Poprad 3:1 (Konečný 
stav série 4:2, Poprad získal striebro). Kadeti (o majstra): v sobo-
tu 6. apríla Poprad - Košice 4:11, v nedeľu 7. apríla Poprad - Pre-
šov 3:1 (Poprad obsadil konečné 10. miesto). Ml. žiaci 6.r. (Nad-
stavba 1-5): v sobotu 6. apríla Poprad - Trebišov 19:1. Ml. žiaci 
5.r (Nadstavba 1-5): v sobotu 6. apríla Poprad - Trebišov 16:0.

Kamzíci skončili na konečnom štvrtom mieste

   Z V R P S  B

1. Pohronie 22 13 7 2 31:17 46

2. Skalica 22 12 4 6 36:23 40

3. L. Mikuláš 22 12 4 6 41:29 40

4. FK Poprad 22 12 3 7 43:32 39

5. Komárno 22 10 5 7 34:24 35

6. Dubnica n. V. 22 9 6 7 43:30 33

7. Petržalka  22 8 7 7 27:27 31

8. Žilina B 22 8 4 10 40:48 28

9. Šamorín 22 7 6 9 34:33 27

10. B. Bystrica 22 6 9 7 29:28 27

11. Bardejov 22 5 9 8 29:37 24

12. Inter BA 22 7 3 12 32:41 24

13. Lokomotíva KE 22 6 6 10 24:33 24

14. Prešov 22 6 5 11 25:26 23

15. Trebišov 22 6 5 11 17:32 23

16. Lipany 22 6 3 13 17:42 21

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v  nedeľu 7. apríla Poprad B - Sp. Podhradie 1:0. 
St. dorast U19: v sobotu 6. apríla Žilina - Poprad 2:4. Ml. 
dorast U17: v sobotu 6. apríla Poprad - Žilina 1:3. Ml. do-
rast U16: v  sobotu 6. apríla Poprad - Žilina 0:5. St. žiaci 
U15: v  sobotu 6. apríla Poprad - FC Košice 2:1. St. žiaci 
U14: v  sobotu 6. apríla Poprad - FC Košice 0:2. Ml. žiaci 
U13: v  sobotu 6. apríla Lokomotíva KE - Poprad 1:8. Ml. 
žiaci U12: v  sobotu 6. apríla Lokomotíva KE - Poprad 
3:25. Ženy: v  nedeľu 7. apríla Poprad - Sp. N. Ves 0:0.

Nielen druholi-
gisti, ale i juniori, 
dorastenci a  ženy 
z FK Poprad odo-

hrali cez víkend dôležité zá-
pasy, ktoré mohli veľa v  ich 
súťažiach naznačiť.

Futbalisti A-tímu po dvoch 
nezdaroch na ihriskách sú-
perov potrebovali bodovať 
v  piatok 5. apríla na domá-
cej pôde proti rezerve Žiliny 
(na foto vľavo), aby si udr-
žali kontakt so špicou tabuľ-
ky. Podarilo sa im zvíťaziť 
1:0, keď o  všetkom rozhodol 
Stanislav Šesták gólom v  81. 
minúte. „Som spokojný hlav-
ne s  výsledok a  čiastočne aj 
s predvedenou hrou. Víťazstvo 
sa nerodilo ľahko. Boli sme 
dominantní v  realizácii štan-
dardných situácií. Jedna z nich 
nám našťastie vyšla a rozhodla 
zápas,“ uviedol tréner FK Po-
prad Marek Petruš.

Zápas sezóny majú za se-
bou netradične v  NTC pred 
peknou diváckou kulisou aj 
juniori z  FK Poprad B, ktorí 
sa v nedeľu v priamom súboji 
o  prvú priečku v  IV. lige Se-
ver stretli doma s  lídrom zo 

Spišského Podhradia (na foto 
vpravo). Aj v  tomto prípade 
bol rozhodujúci jediný gól, 
ktorý strelil v 17. minúte Šte-
fan Holiš a domáci vyhrali 1:0, 
čím sa posunuli na 1. miesto 
o jeden bod práve pred svojho 
súpera. „Začali sme dobre, ale 
po dvadsiatich minútach u nás 
nastalo isté uspokojenie. Dô-
ležitým momentom bola naša 
nepremenená penalta a trápili 
sme sa až do konca. Nebu-
de jednoduché udržať si prvé 
miesto,“ zhodnotil tréner FK 
Poprad B Stanislav Koch. 

Stúpajúcu formu na jar po-
tvrdili aj dorastenci v  I. lige 
kategórie U19. V sobotu pre-
kvapili na ihrisku obhajcu ti-

tulu v Žiline a v boji o záchra-
nu po výhre 4:2 skresali stratu 
na predposledný Prešov už 
iba na šesť bodov.

Dôležitý zápas v boji o pos- 
tup do najvyššej súťaže odohra-
li v nedeľu aj ženy FK Poprad, 
ktoré vo Veľkej vyzvali v derby 
o  prvé miesto Spišskú Novú 

Ves. Po bezgólovej remíze 0:0 
sa v tabuľke II. ligy sk. C zatiaľ 
nič nemení a  oba tímy majú 
zhodne po 20 bodov.

Výsledok: 22. kolo II. ligy 
v piatok 5. apríla FK Poprad 
- MŠK Žilina B 1:0 (0:0), gól 
Popradu: 81. Stanislav Šesták.
Program: 23. kolo II. ligy v so-

Popradskí ho-
kejisti putovali 
v tejto sezóne do 
play-off z  piate-
ho miesta a  cez 
Košice sa prebo-

jovali do semifinále. Tam už 
však nestačili na lídra súťaže 
a  obhajcu trofeje z  Banskej 
Bystrici, keď prehrali 2:4 na 
zápasy. O všetkom rozhodol 
posledný zápas série minulý 
týždeň v utorok, keď kamzíci 
prehrali v šiestom zápase na 
domácom ľade 0:2.

Hrdinom zápasu bol ka-
nadský útočník baranov 
Brock Higgs, ktorý strelil oba 
góly hostí v úvode prvej a tre-
tej tretiny. „Bol to výborný zá-
pas, v  ktorom odviedli všetky 
štyri formácie maximum. Už 
úvod zápasu bol veľmi dôležitý 
a  napokon prvý gól aj rozho-
dujúci. Hrali sme s Popradom 
náročnú semifinálovú sériu 
a tak si potrebujeme poriadne 
oddýchnuť a pripraviť sa zod-
povedne na finále,“ uviedol B. 
Higgs. Kvality súpera vyzdvi-
hol aj zastupujúci kapitán B. 
Bystrice Ivan Ďatelinka. „Bola 
to veľmi náročná séria, v ktorej 
sme vyhrávali vždy o  gól, no 

teraz sa to podarilo o dva. To 
svedčilo o vyrovnanosti oboch 
tímov. Poprad hral dobre celú 
sezónu a  my sme s  ním mali 
veľké problémy. Dlho sme tu 
nevyhrávali, ale teraz sme to 
pustili z  hlavy a  podarilo sa 
to,“ povedal obranca B. Bys-
trice, ktorá sa o  majstrovský 
hetrik pobije s  Nitrou. Séria 
sa začala už v utorok 9. apríla.

Pre Popradčanov sa po se-
mifinálovej prehre sezóna 
skončila a  na popradskom 
zimnom štadióne zavládol 
smútok, no zároveň aj spo-
kojnosť s tým, kam sa kamzí-
ci v tejto sezóne dostali. Mali 
vyššie ambície, ale fanúšiko-
via ich odmenili neutícha-
júcim potleskom. „Ťažko sa 

hľadajú slová, keď máme po 
sezóne. Celý zápas sme boli 
v hre a bolo to opäť o jednom 
góle. Nám sa ho nepodarilo 
dať a  preto končíme. O  pár 
dní, keď si to nechám uležať 
v  hlave, však budem určite 
hrdý na toto mužstvo. Počas 
celej sezóny sme nemali veľké 
výkyvy. Celý čas sme bojova-
li o  špicu a  podarilo sa nám 
postúpiť do semifinále. Mali 
sme potenciál na to, aby sme 
išli ďalej a preto je to pre nás 
teraz veľké sklamanie. Robili 
sme všetko pre úspech, boli 
sme stále pozitívne naladení, 
ale v konečnom dôsledku nám 
nepomohlo nič,“ skonštatoval 
najskúsenejší obranca a kapi-
tán Popradu Štefan Fabian. 

Sklamaný bol aj útočník 
Martin Belluš, ktorý práve 
v  Banskej Bystrici hrával a 
začal aj túto sezónu, no po 
štyroch odohratých zápasoch 
zamieril pod Tatry, kde chcel 
dosiahnuť úspech. „Zažil som 
krásne časy v Banskej Bystrici 
a  myslel som si, že niečo po-
dobné zažijem aj s Popradom. 
Mrzí ma to, pretože som mal 
o  to väčšiu motiváciu. Bola 
to vyrovnaná séria, kde nik-
to nevyčnieval. Rozhodovali 
maličkosti. Sezóna bola ná-
ročná, ale zdolali sme Košice, 
čo je veľmi silný tím. Nakop-
lo nás to, no Banská Bystrica 
potvrdila, že jej výhodou je 
šírka kádra. Veľmi sme vďač-
ní fanúšikom za to, že nás 
počas celého play-off parádne 
povzbudzovali. Hrali sme pre 
nich a ja si želám, aby to takto 
bolo v každom zápase. Škoda, 
že sme neprešli do finále, bola 

by to nádhera,“ zamyslel sa 
M. Belluš.

Tréner HK Poprad Roman 
Stantien vyžmýkal zo svojho 
tímu maximum a na hráčov je 
hrdý. „Veľmi ma mrzí, že sme 
cez Banskú Bystricu nepre-
šli, lebo sme si verili. Chlapci 
sa však nemajú za čo hanbiť, 
pretože séria bola vyrovna-
ná. Postupom času nám však 
ubúdali sily, pretože nemáme 
taký široký káder ako súper. 
Ku koncu hralo viacero hrá-
čov so zraneniami, s  ktorými 
by bežne v základnej časti ne-
nastúpili. Chcem poďakovať 
fanúšikom, že nás podporovali 
a teší ma aspoň to, že sme ho-
kej v  Poprade opäť zviditeľni-
li,“ uzavrel.

Výsledok play-off: 6. kolo 
semifinále v utorok 2. apríla 
HK Poprad - HC ´05 iClinic 
B. Bystrica 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) - 
konečný stav série 2:4.

botu 13. apríla o 16. hod. KFC 
Komárno - FK Poprad. (mav)
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Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v  sobotu 6. aprí-
la Slovan BA - Poprad 65:42. 
St. žiačky: v  sobotu 6. aprí-
la Poprad - Ružomberok 
51:54. Ml. žiačky: v  sobotu 
6. apríla Poprad - Barde-
jov 53:23 a  59:32. Ml. Mini 
žiačky: v  nedeľu 7. apríla 
Poprad - St. Ľubovňa 24:50.

BAM Poprad

Krátko zo športu

Klobučník so Záborskou ovládli memoriál aj tento rok
Od piatka do nedele sa v poprad-

skom bazéne AquaCity konal už 24. 
ročník Ceny Popradu v plávaní a zá-
roveň 12. ročník Memoriálu Filipa 
Lutza.

Podujatia sa zúčastnilo takmer 
500 plavcov z  58 klubov z  Maďar-
ska, Ukrajiny, Rakúska, Čiech, Poľ-
ska a  Slovenska. V  tejto konkurencii 
dosiahlo 53 plavcov z domáceho KP 
AquaCity Poprad spolu 307 osobných 
rekordov z 367 štartov. Samuel Sopko 
zaplával klubový rekord na 100 met-
rov znak a v celkovom poradí klubov 
sa Poprad umiestnil na 30. mieste. Do 
bodovanej šestky sa dostali Tomáš 
Želikovský, Barbora Pitoňáková, So-
fia Hudžíková, Júlia Ivanová a  Nina 
Švarcová. Jedinú medailu vyplávala 
Natália Králová v disciplíne 200 met-
rov voľný spôsob, keď skončila na tre-
ťom mieste. Najúspešnejším klubom 
sa stala bratislavská ORCA z 29 me-
dailami. Celkovo sa plavcom poda-
rilo prekonať sedem rekordov Ceny 
Popradu. „Cena Popradu a Memoriál 
Filipa Lutza je jedným z  najväčších 
plaveckých mítingov v krajine a určite 

najväčší medzinárodný míting na vý-
chodnom Slovensku. Každoročne sem 
chodieva veľa seniorských i juniorských 
reprezentantov. Aj tento rok padali re-
kordy, takže sme spokojní. Je pre nás 
tiež veľkou cťou, že si môžeme každo-
ročne pripomínať pamiatku skvelého 
plavca Filipa Lutza, ktorý vyrastal 
medzi nami v tomto bazéne,“ uviedol 
riaditeľ pretekov a  viceprezident KP 
AquaCity Poprad Jozef Pavlík.

V  hlavnej disciplíne Memoriálu F. 
Lutza na 200 metrov prsia zvíťazil slo-

venský reprezentant a člen ŠK Dukla 
B. Bystrica Tomáš Klobučník (na foto 
vpravo), ktorý v týchto pretekoch ne-
našiel premožiteľa piatykrát po sebe 
a celkovo si pripísal už siedmy triumf 
od roku 2008. „Išiel som sem v plnom 
tréningu a v závere mi dochádzali sily. 
Pre mňa sú tieto preteky najobľúbenej-
šou povinnou jazdou sezóny. Vždy sa 
tu zíde skvelá partia trénerov a  špor-
tovcov,“ povedal. Do finále sa prebojo-
val aj popradský talent Marek Koreň, 
ktorý skončil siedmy. „Veril som si, ale 

na posledných pretekoch som ochorel 
a  nemohol som naplno trénovať. Do-
siahol som aspoň na finále a preto som 
spokojný,“ priznal. V ženskej kategórii 
bola prvá reprezentantka Slovenska 
a členka STU Trnava Miroslava Zábor-
ská. Tá si pripísala už tretie víťazstvo v 
rade. „Tento míting je mojou srdcovou 
záležitosťou. Poprad je mojím druhým 
domovom a strávila som v tomto bazé-
ne veľmi veľa času. Mám tu veľa kama-
rátov a aj vo voľnom čase tu chodievam 
relaxovať,“ prezradila.  (mav)

Baske tb a l istky 
BAM Poprad 
vstúpili do po-
slednej fázy súťa-

že úvodným zápasom série 
o konečné piate miesto v Ex-
tralige v sobotu na palubov-
ke Nitry.

Zverenkyne Ľuboslava Ko-
valského prehrali 48:73 a v sé-
rii na dva víťazné zápasy sa 
ujala vedenia Nitra. Už dnes, 
t. j. v  stredu 10. apríla, je na 
programe druhý zápas o 17.30 
hod. v Aréne Poprad. Bude to 
posledný zápas Popradčaniek 
v  tejto sezóne a  v  ňom budú 
hrať o možnosť vynútiť si roz-
hodujúci duel opäť v Nitre.

Výsledok play-off: 1. zápas 
série o  5. miesto v  sobotu 6. 
apríla BKM Junior UKF Nitra 

- BAM Poprad 73:48 (39:28), 
najviac bodov BAMP: Micha-
ela Grigerová - 14.

Program: 2. zápas série 
o 5. miesto v stredu 10. aprí-
la o 17.30 hod. BAM Poprad 
- BKM Junior UKF Nitra, 
prípadný 3. zápas série o  5. 
miesto v  sobotu 13. apríla 
o 19. hod. BKM Junior UKF 
Nitra - BAM Poprad. (ppv)

Víťazná trofej pre majstrov sveta v hokeji IIHF Ice Hockey World 
Championship Trophy sa v nedeľu 7. apríla zastavila počas svo-
jej tour po slovenských mestách aj v Poprade. Fanúšikovia, ale 
i okoloidúci sa mohli na námestí s originálnou trofejou odfo-
tiť a stať sa tak zároveň súčasťou mozaiky Trophy Tour 2019.

Hádzaná pod holým nebom
Minulý týždeň v  piatok 

sa po chlapcoch konalo aj 
okresné kolo v  hádzanej 
dievčat základných škôl. 
Vďaka výborným podmien-
kam v rámci športového are-
álu ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote 
sa hádzaná hrala po rokoch 
opäť pod holým nebom.

„Toto podujatie bolo dôka-
zom toho, že v Poprade máme 
školský šport mimoriadne 
pestrý. V  Poprade nemáme 
hádzanársky klub a  napriek 
tomu sa tomuto športu v ško-
lách venujú, aj keď nie je 
bežne zaradený do školského 
vzdelávacieho programu. Po 
mnohých rokoch sa unikát-

ne toto okresné kolo odohralo 
na vonkajšom ihrisku, vďaka 
nádhernému športovému are-
álu v Spišskej Sobote,“ uviedol 
Jozef Pavlík z  odboru škol-
stva, mládeže a  športu MsÚ 
v Poprade.

Dievčenskej časti okres-
ného kola sa zúčastnili štyri 

družstvá. Z víťazstva sa tešila 
ZŠ s  MŠ Dostojevského Po-
prad, pred ZŠ s  MŠ Komen-
ského Poprad, ZŠ s MŠ v Spiš-
skej Sobote a  ZŠ s  MŠ Jarná 
Poprad. Víťaz postupuje na 
krajské kolo, ktoré bude už vo 
štvrtok 11. apríla vo Vranove 
nad Topľou.  (mav)

• FUTBALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad - Stráže odohrali 
v  nedeľu 7. apríla zápas 16. 
kola 6. OMV ligy PFZ a  na 
domácom ihrisku sa potešili 
z  víťazstva 2:1 nad Liptov-
skou Tepličkou. O  týždeň 
v  nedeľu 14. apríla privítajú 
o 16. hodine Huncovce.• BASKETBALISTI BK 
Iskra Svit odštartovali štvrťfi-
nále play-off SBL v sobotu 6. 
apríla domácim víťazstvom 
nad Žilinou 87:67. Druhý zá-
pas série hranej na tri víťazné 

zápasy sa odohrá dnes, t. j. 
v stredu 10. apríla o 18. hodi-
ne v Žiline a tretí zápas je na 
programe opäť v Iskra Aréne 
v sobotu 13. apríla o 18. ho-
dine.• V SOBOTU 13. apríla sa 
v  telocvični Spojenej školy 
na Letnej ulici uskutoční 
39. ročník veľkonočného 
stolnotenisového turnaja, 
ktorý pravidelne organi-
zuje Stolnotenisový oddiel 
Poprad - Veľká. Otvorenie 
turnaja je naplánované na 9. 
hodinu.• V SOBOTU 13. apríla sa 
od 9. hodiny v  priestoroch 

ZŠ na Dostojevského ulici 
v  Poprade uskutočnia dva 
turnaje Ligy mládeže Spiša 
v  Rapid šachu jednotlivcov 
Open a GPX. Prvý turnaj 
Open je pre hráčov bez ob-
medzenia veku a  hráčov, 
ktorí majú menej rokov, ale 
kvôli vyššiemu osobnému 
koeficientu nemôžu hrať 
v GPX.• BEŽECKÝ klub Poprad 
je organizátorom cross co-
untry a trialového behu pod 
názvom Kozí trial 2019, kto-
rý sa uskutoční v sobotu 13. 
apríla od 10. hodiny v Spiš-
skom Bystrom a okolí. (ppv)
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odvoz
starého lístia

Tancovali s radosťou a plným nasadením
Dom kultúry v Poprade 

minulý štvrtok ovládli ta-
nečníci od predškolákov do-
konca až po seniorov. Prišli 
predviesť svoje najkrajšie 
choreografie v krajskej sú-
ťaži nefolklórneho tanca pre 
Prešovský kraj. Zopár sú-
borov sa zúčastnilo i z Ko-
šického kraja. Výkony vyše 
600 súťažiacich z 28 klubov 
so 72 choreografiami hod-
notila trojčlenná odborná 
porota a najlepší postúpili 
do celoštátnej súťaže, ktorá 
bude 14. mája v Žiari nad 
Hronom.

Juraj Švedlár z Podtatran-

ského osvetového strediska 
v Poprade, ktoré bolo hlav-
ným organizátorom krajskej 
súťaže, zosumarizoval: „Mali 
sme niekoľko vekových ka-
tegórií od najmenších detí do 
6 rokov, až po seniorov nad 50 
rokov. Porota hodnotila rôzne 
tanečné žánre ako disko, hip-
-hop a break dance, scénické 
a show, open choreografie, 
mažoretky a roztlieskavačky 
aj tance iných národov. Šlo o 
súťaž všetkých nefolklórnych 
druhov tanca. Sme radi, že za 
tie roky organizovania krajskej 
súťaže pod názvom Deň tanca, 
sa úroveň posúva čoraz vyššie. 

Porota mala skutočne ťažkú 
úlohu, jedna choreografia bola 
krajšia ako druhá.“ Svoje za-
stúpenie mali i tanečníci z 
okresov Poprad a Kežmarok, 
ktorí sú veľmi úspešní. Súťa-
žiaci z nášho regiónu sa na 
Slovensku nestratia a dosahu-
jú čoraz vyšší level. 

Z Popradu v kat. Deti II. 
od 6 do 10 rokov, sólo-duo si 
Zlaté pásmo odniesol súbor 
TK Love Movement zo ZUŠ 
Štefánikova Poprad za choreo- 
grafiu Čaro svetla a takisto v 
kat. Mládež od 15 rokov, malá 
choreografia Zlaté pásmo za 
Sama proti sebe. V kat. Deti II 

od 6 do 10 rokov, malá choreo-
grafia získala Zlaté pásmo So-
lus Dance Academy Poprad za 
choreografiu Rebelky a takisto 
Zlaté pásmo v kat. Juniori 10-
15 rokov, malá choreografia 
za Zimnú náladu. Zlatým 
pásmom porota ocenila v kat. 
Mládež od 15 rokov, sólo, duo 
TS BOW SŠ Letná z Popradu 
za choreografiu Give me a sing 
a Strieborným pásmom TK 
Cadence Komenského Poprad 
za Unik z tmy. TS BOW SŠ 
Letná Poprad dostal aj Strie-
borné pásmo v kat. Mládež 
od 15 rokov, malá choreo-
grafia za Ove the sea. (mar)

Tanečníčky zo Solus Dance Academy Poprad s choreografiou Rebelky (na foto vpravo), a zo SZUŠ Fantázia Svit s choreografiou Biela 
múka (na foto vľavo). Obe choreografie získali Zlaté pásmo v kat. Deti II od 6 do 10 rokov, malá choreografia. FOTO - Marta Marová

Do tridsať dobrovoľníkov sa 
zišlo minulú sobotu na Kvet-
nici. Vzali so sebou vrecia 
a hlavne odhodlanie urobiť 
niečo pre životné prostredie 
a zveľadenie tejto mestskej 
časti. Predovšetkým v kvet-
nickom parku, od jazierka až 
ku kostolíku, vyzbierali rôzny 
bežný odpad po turistoch ako 
použité servítky, plasty, pa-
pieriky a pod. Našla sa však 
aj jedna stará pneumatika a 
sedačka z auta. Dokopy vy-
zbierali až do tridsať vriec od-
padkov. O ich odvoz sa posta-
rala firma Brantner.  (ppm)

Mesto Poprad informuje 
občanov, že v prípade po-
hrabania okolia ich bytových 
domov na sídliskách, za-
bezpečí odvoz nahrabaného 
lístia. Stačí ho uložiť voľne 
na kopy a nahlásiť záujem o 
odvoz na oddelenie život-
ného prostredia, tel. číslo 
052/716 72 58.  (pmp)

Upratovali
v Kvetnici

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY 
NA KVALITNÉ UMIESTNENIE  V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY. VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ 
SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 14 . 6. 2019  V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY  

A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

KASTINGKASTING
23. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA: ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   

25. 4. 2019 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

26. 4. 2019 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA 20192019UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

PP-43

Minulý týždeň v piatok sa po po-
pradskom ľade preháňali desiatky 
detí z okolia Starej Ľubovne, ktoré 
sú zapojené do projektu Inštitú-
tu hokejových štúdií pod názvom 
Školská hokejbalová a  hokejová 
liga.

Po tom, čo deti v  Novej Ľubovni 
navštívili počas tréningovej jednot-
ky v  januári hokejisti HK Poprad, 
si mohli všetci spoločne zatrénovať 
i  na popradskom zimnom štadióne. 
„Tento projekt funguje na Slovensku 
deväť rokov a v okolí Starej Ľubovne 
je už štvrtý rok. Máme približne 60 
základných škôl a  v  každej z  nich je 
učiteľ - tréner, ktorý sa o  deti stará. 
Tieto deti hrávajú väčšinou hokej-
bal a hokej na prírodnom ľade už od 
roku 2015, keď sme v ľubovnianskom 
regióne postavili malý štadión. Keď 
sa týmto deťom predstavili popradskí 
hokejisti na ukážkovom 
tréningu pod holým ne-
bom v  Novej Ľubovni, tak 
množstvo z  týchto detí sa 
stalo fanúšikmi HK Poprad. 
Preto vznikla myšlienka 
pozvať ich zatrénovať si 
na popradskom zimnom 
štadióne aj s  kamzíkmi. 
V  prípravkách Popradu 
už z  tohto projektu pôsobí 

viacero detí a našou ambíciou je pri-
praviť pre ne pôdu tak, aby sa rodičia 
nemuseli sťahovať do Popradu, ale aby 
mohli čo najdlhšie trénovať doma,“ 
skonštatoval Peter Žifčák z  Inštitútu 
hokejových štúdií. Deťom sa v  Po-
prade počas tréningu okrem trénerov 
venovali aj traja „kamzíci“ - Samuel 
Takáč, Jindřich Abdul a  Peter Kun-
drik. „Aj ja som začínal podobne, ale 
toľko možností nebolo. Veľmi sa mi to 
páči, pretože je to pre tieto deti atrak-
tívnejšie,“ povedal S. Takáč. „Sme 
radi, že sme mohli tomuto projektu 
trochu pomôcť. Pre deti je to príjemné 
spestrenie. Poprad patrí k top tímom, 
čo sa týka podmienok a zázemia. Je to 
výborné, ak niekto dokáže pritiahnuť 
deti z celého regiónu na tento štadión. 
Deti potrebujú nejakú motiváciu, aby 
športovali a  nesedeli doma,“ dodal J. 
Abdul (na foto vľavo).  (mav)

Deti z okolia na popradskom ľade


