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Bohoslužby 
v popradských 
chrámoch 
počas 
veľkonočných 
sviatkov

Celá
Alžbetina
ulica bude
hlavnou

S novými
trénermi
za novou
sezónou

Viac na str. 5Viac na str. 3 Viac na str. 10

Redakcia novín Poprad 
oznamuje čitateľom, že 
vzhľadom na veľkonoč-
né sviatky od 19. do 22. 
apríla a 1. máj - Sviatok 
práce, vyjde najbližšie 
číslo novín Poprad až 
vo štvrtok 2. mája 2019. 

Našim čitateľom pra-
jeme príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov.

Parkovné sa v Poprade mierne zvýši

Vnútroblok na Jarnej ulici sa bude revitalizovať

Minulý týždeň vo štvrtok 
riešili poslanci MsZ v Popra-
de aj zmeny v  spoplatnení 
parkovania v  našom meste. 
Návrh nového Všeobecne 
záväzného nariadenia schvá-
lili. Poplatky sa po desiatich 
rokoch zvýšia vo všetkých 
troch zónach na parkovis-
kách v správe mesta.

Parkovanie v Poprade bude 
drahšie, ale o  veľké rozdiely 
nepôjde. V zóne 1 v blízkos-
ti centra sa doteraz platilo 
80 centov za hodinu, no po 

novom to bude jedno euro. 
„Bude aj možnosť polhodino-
vého platenia, čiže 50 centov. 
V  zóne 2 sa parkovné zvýši 
z 50 na 60 centov za hodinu, 
ale tiež bude platiť možnosť 
polhodinového platenia. O de-
sať centov sa zvýši parkovné 
aj v  zóne 3, čiže pri nemoc-
nici na uliciach Banícka, J. 
Curie či Tatranskom námestí. 
Takisto aj na kaskádach, kde 
bolo doteraz parkovné na dve 
hodiny zadarmo. Po novom 
bude bezplatné parkovanie 

iba hodinu,“ uviedol riaditeľ 
Správy mestských komuni-
kácií v Poprade Peter Fabian. 
Zvýšenie cien súvisí s  vyšší-
mi nákladmi na prevádzku 
parkovísk. „Ceny za parko-
vanie sa nezvyšovali od roku 
2009. Náklady na prevádzku 
a údržbu sa neustále zvyšujú. 
Výška parkovného nezodpove-
dá tomu, čo by sme chceli par-
kujúcej verejnosti priniesť, a to 
je zvýšenie štandardu a  vyšší 
príjem napríklad na údržbu, 
či modernizáciu celého pako-
vacieho systému,“ povedala 
vedúca odboru výstavby MsÚ 
v Poprade Kristína Horáková.

Problémy s parkovaním sú 
najmä na sídliskách a  preto 
sa poslanci rozprávali aj o 
vypracovaní generelu do-
pravy, pretože tento dôležitý 
dokument mestu stále chýba. 
Hľadá sa komplexné riešenie 
problémov v statickej dopra-
ve. „Bolo by potrebné zaviesť 
rezidenčné parkovanie na síd-

liskách a dať prednosť parko-
vania obyvateľom, ktorí tam 
majú trvalý pobyt a  vlastnia 
nehnuteľnosť. Takéto mode-
ly sa zavádzajú aj v  iných 
mestách,“ prezradil poslanec 
MsZ v Poprade Igor Wzoš.

V  Poprade boli hlavne 
v centre mesta zaužívané dva 
zvýhodnené režimy dvakrát 
do roka. Od 15. júna do 15. 
septembra sa platilo len od 
pondelka do štvrtka od 8. do 
14. hodiny. Tento letný režim 
sa v  novej verzii VZN ruší. 
„Tieto parkoviská boli väčši-
nou obsadené zamestnanca-

Zmena začiatku zasadania Mest-
ského zastupiteľstva v Poprade z 9. 
na 8. hod. vyburcovala k absolút-
nej dochvíľnosti a už pred ôsmou 
hodinou boli minulý štvrtok po-
slanci, vedenie mesta aj kompe-
tentní zamestnanci MsÚ na svo-
jich miestach.

Do programu boli doplnené návrhy 
viceprimátora Štefana Pčolu - návrh 
na zmenu vecnej náplne kapitálových 
výdavkov na úseku školstva a  ná-
vrh na zmenu uznesenia týkajúceho 
sa tvorby sociálneho fondu na rok 
2019, a tiež návrh poslankyne Aleny 
Madzinovej na súhlas so zaradením 
Súkromnej základnej školy Centra 
pre rodinu do siete škôl a  školských 

zariadení SR od 1. septembra 2020.
Návrh predsedu poslaneckého 

klubu Poprad22 Petra Dujavu, aby 
boli v  popradskej Mestskej rade 

zastúpení i  poslanci z  tohto klubu, 
MsZ neschválilo, takisto ako ani 
jeho návrh na stiahnutie materiá-
lov týkajúcich sa zmien v parkovaní 

a o miestnej dani za užívanie verej-
ného priestranstva.

Primátor mesta Poprad Anton 
Danko pri voľbe návrhovej komisie 
podotkol, že bude iba dvojčlenná. 
Pri minulých zasadaniach MsZ to-
tiž väčšina z opozičných poslancov 
pre rôzne dôvody nechcela „sedieť“ 
v návrhovej komisii.

Po prodecurálnych otázkach po-
slanci postupne schválili viacero 
návrhov na prenájmy nebytových 
priestorov, prenájmy a  predaje by-
tov a  prenájmy, predaje a  zámeny 
pozemkov (podrobne na www.po-
prad.sk, v časti mestské zastupiteľ-
stvo). 

(Pokračovanie na str. 2)

mi a  nemalo to želaný efekt,“ 
zdôraznil P. Fabian s  tým, že 
bezplatné parkovanie bude 
prebiehať už len v  zime a  to 
v  upravenom čase. „Návrh 
bol od 20. decembra do 1. ja-
nuára vrátane. Zmení sa aj čas 
spoplatnenia a to od 8. do 18. 
hodiny, pričom pôvodne bolo 
spoplatnené parkovanie do 16. 
hodiny,“ doplnila K. Horáková.

Na základe schválené-
ho VZN sa mierne zvýšia 
aj ceny za ročné parkovacie 
karty. Všetky zmeny nado-
budnú platnosť od 2. mája 
2019.   (mav)
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Stručne Vrátili sa k modelu letných terás spred štyroch rokov

Vnútroblok na Jarnej ulici sa bude revitalizovať

• V  RÁMCI TÝŽDŇA MILOSR-
DENSTVA od 23. do 28. apríla sa 
bude pri Konkatedrále Sedembolest-
nej Panny Márie v Poprade rozdávať 
v sobotu 27. apríla od 10. do 14. hod. 
Polievka milosrdenstva.
• V PIatok 26. apríla o 17. hod. sa 
v  Tatranskej galérii v Poprade usku-
toční vernisáž výstavy medzinárodne 
známej francúzskej architektky, urba-
nistky a vysokoškolskej pedagogičky 
Odile Decq, ocenenej Zlatým levom 
na Bienále architektúry v Benátkach. 
Výstava je súčasťou projektu Synesté-
zia miesta a miest a má názov Hori-
zonty.
• V utoRok 30. apríla o 9.30 hod. 
sa v zasadačke Mestského úradu v Po-
prade uskutoční XXV. kongres Zdru-
ženia Euroregión Tatry. Účastníci 
budú hodnotiť činnosť a projektové 
aktivity združenia za posledný rok, 
prijmú plán činnosti na rok 2019, 
oboznámia sa s informáciou na tému 
Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce Tatry s ručením obmedze-
ným a s jeho úlohou v novej perspek-
tíve 2021-2027 vrátane problematiky 
riadenia Fondu malých projektov na 
území Euroregiónu Tatry a ďalšie. 
• DEŇ HISTÓRIE A TRADÍCIÍ - 
Návrat ku koreňom usporiada OZ 
Môj princ a Slovenská turnajová spo-
ločnosť v stredu 1. mája od 10. do 
17. hod. vedľa OC Výkrik v Poprade. 
Pripravené sú šermiarske vystúpe-
nia, výkon útrpného práva, streľba z 
luku, historická kuchyňa a historické 
zbrane, sokoliarstvo, historické tance 
a móda a stredoveká hudba. Súčasťou 
bude i trhovisko so slovenskými re-
meselníkmi a tradičnými slovenský-
mi výrobkami.
• VEŽa Kostola sv. Egídia bude od 
5. mája 2019 sprístupnená pre verej-
nosť. Do tejto 26 metrov vysokej do-
minanty námestia vedie 89 schodov. 
• NEDEĽNÉ tvorivé dielne sa v Tat-
ranskej galérii budú opäť konať v ne-
deľu 28. apríla od 14. do 16. hod. 
• oD 26. apríla do 3. mája budú 
VOK-y umiestnené na sídlisku Západ 
na Ul. 29. augusta, pred bytovým do-
mom Šípka, za cestnými stavbami, pri 
garážach (pri hoteli Olympia) a v Ma-
tejovciach na Ul. Puškinovej, Bezru-
čovej/J. Kráľa, v Továrenskej štvrti, Ul. 
Allendeho pri garážach, na Matejov-
skom námestí a na Lidickej ul.  
• Na webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v  ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená distri-
búcia elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napätia. 
Práce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy.  (ppš)

Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v  Poprade schválili na aprílovom 
zasadaní niektoré zmeny Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Poprad 
o  miestnej dani za užívanie verej-
ného priestranstva. Predovšetkým 
sa týkajú exteriérového sedenia na 
terasách rôznych reštaurácií, kaviar-
ní, cukrární a pod. Pretože zo strany 
prevádzkovateľov bol minimálny zá-
ujem o dlhodobé užívanie verejného 
priestranstva na takéto sedenie počas 
celého roka, bola táto časť z pôvod-
ného VZN vypustená. Sadzba dane 
ostáva pôvodná 0,20 € za m2 a deň. 

V  minulosti sa otázke vonkajšieho 
sedenia na verejných priestranstvách 
venoval viceprimátor Štefan Pčola. 
Ozrejmil: „V minulom volebnom ob-
dobí sme dali možnosť celoročných 
terás, ale v  súčasnosti sa vraciame 
naspäť k  prevádzke, ktorá bude tohto 
roku ohraničená dátumom od 1. júna 
(prevádzkovatelia tak budú mať čas 
na prípravu, inak od 1. apríla) do kon-
ca októbra. Keď sme totiž vyhodnotili 
predchádzajúce obdobie, zistili sme, že 
počet prevádzkovateľov celoročných te-
rás bol veľmi nízky a zároveň estetické 
vyhotovenie nebolo také, aké sme oča-
kávali.“ Niektoré terasy boli neestetic-
ky opláštené a zastrešené. 

Vedúca odboru výstavby MsÚ Kris-
tína Horáková vysvetlila: „Mesto Po-
prad sa vracia k  regulatívom letných 
terás na verejnom priestranstve, k mo-
delu spred roka 2015. To znamená, že 
naším cieľom je umiestňovať na verej-
ných priestranstvách ozaj len dočasné 
letné sedenia s  vyhradenou plochou 
na umiestnenie stolov, stoličiek s veľmi 
ľahkými konštrukciami, a to slnečníkmi 
a markízou. Nie je prípustné umiestňo-
vať veľké strešné konštrukcie, nakoľko 
by už mohlo ísť o stavby ako také a stra-
til by sa charakter ľahkosti a dočasnosti 
letného sedenia.“ V minulosti jestvova-
li aj snahy o  jednotnosť letných terás 

z dôvodu estetiky, ale táto myšlienka sa 
nestretla s pochopením a mesto nemô-
že až do takej miery diktovať prevádz-
kovateľom napr. čo sa týka farebnosti.

Prevádzkovateľov sa zastala poslan-
kyňa Helena Mezenská a  povedala 
svoje výhrady: „Mám vedomosť, že 
niektorí prevádzkovatelia investovali do 
terasy až polovicu ročného zisku a teraz 
sú demotivovaní. Mesto s nimi malo ná-
vrh zmeny prerokovať, takto boli posta-
vení pred hotovú vec. Navyše vystabili-
zované pódia s piliermi a prestrešením 
sa mi zdajú byť v našich podmienkach 
stabilnejším a  bezpečnejším riešením 
ako len stolíky so slnečníkmi.“  (mar)

Osobitne dôležitým bolo schválenie 
majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pre výstavbu cyklistic-
kých komunikácií ČOV Matejovce 
- Poprad-Západ, ktoré umožní po-
kračovať v  budovaní ďalšieho úseku 
cyklochodníkov. MsZ ďalej schválilo 
názov novej ulice vo Veľkej - Potoč-
ná, VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN o nakladaní 
s  komunálnymi odpadmi 
a  drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta 
Poprad, VZN o  vyme-
dzení úsekov miestnych 
komunikácií na dočasné 
parkovanie motorových 
vozidiel a VZN o miestnej 
dani za užívanie verejného 
priestranstva.

Pri schvaľovaní zmeny 
rozpočtu mesta Poprad na 
rok 2019 sa poslanci živo 
zaujímali o  revitalizáciu vnútrobloku 
na Jarnej ul. na Juhu III a  podporia 
v  budúcnosti i  revitalizáciu ďalších 
vnútroblokov. Vedúca odboru výstav-
by MsÚ Kristína Horáková uviedla: 
„Na februárovom zasadaní mestského 
zastupiteľstva boli na túto akciu schvá-
lené finančné prostriedky vo výške 180 
tisíc eur, ale v rámci investičnej prípra-

vy sme zistili, že na uvedenú akciu bola 
vyhotovená projektová dokumentácia 
vo väčšom rozsahu a  táto suma bola 
len časťou riešenia celej lokality. Vyňa-
tá bola rekonštrukcia verejného osvet-
lenia, chodníka, odvodňovacieho rigo-
la, časť pre seniorov. Ďalej sme zistili, 
že projektová dokumentácia nezahŕňa 
kamerový systém a  spôsob odvedenia 

dažďových vôd. Požiadali sme preto 
o navýšenie rozpočtu spolu na viac ako 
400 tisíc eur. Celá revitalizácia vnút-
robloku na Jarnej bude zahŕňať mul-
tifunkčné detské ihrisko, multifunkčnú 
športovú plochu a senior park.“ Mestu 
navyše ponúklo spoluprácu občianske 
združenie, ktoré už v Poprade spolu-
financovalo detské ihriská na Podja-

vorinskej a na sídlisku Západ a dekla-
rovalo svoj záujem zakúpiť prvky na 
detské ihrisko za približne stotisíc eur. 

Proces verejného obstarávania na 
investičnú akciu revitalizácia vnút-
robloku na Jarnej potrvá približne 2,5 
mesiaca. Následne sa bude môcť začať 
realizácia.

Poslanci ďalej schválili 5 200 eur na 
umývačku riadu v ZŠ s MŠ 
na Francisciho ul., preto-
že doterajšia je v  havarij-
nom stave. Súhlasili tiež 
so zaradením súkromnej 
základnej školy Centra 
pre rodinu do siete škôl 
a  školských zariadení SR. 
Toto centrum prevádzkuje 
v  Poprade 14 rokov Súk-
romnú materskú školu na 
Tajovského ulici a  využíva 
vo svojom vzdelávacom 
programe prvky pedago-
giky Márie Montessori. 

Zriadením novej súkromnej ZŠ by 
absolventi tejto materskej školy mohli 
pokračovať v alternatívnej forme vzde-
lávania. Zaradením do siete škôl SR 
bude môcť získať finančné prostriedky 
zo štátneho rozpočtu na osobné a pre-
vádzkové náklady.

Podrobné uznesenia MsZ sú uverej-
nené na www.poprad.sk.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správy
• VÝStaVa Popradčana Františka 
Žoldáka je sprístupnená v  Mestskej 
knižnici vo Svite. Výstava kresieb 
s názvom Dedinské motívy je pre ve-
rejnosť otvorená v  pracovné dni od 
10. do 18. hod. okrem stredy a v so-
botu od 8.30 do 11.30 hod. Potrvá do 
konca apríla. 

• JaRNÉ smokovecké trhy sa budú 
konať počas veľkonočného víkendu 
od 19. do 21. apríla od 10. do 18. 
hod. v Starom Smokovci na nádvorí 
pred Kaviarňou a čajovňou U Vlka. 
Predstaví s na nich 15 umelcov a re-
meselníkov z  rôznych umeleckých 
odvetví ako napr. kováči, šperkári, 
keramikári i rezbári. Súčasťou trhov 
bude v sobotu 20. apríla aj Veľkonoč-
né mestečko. V rámci neho budú od 
13. do 16. hod. pripravené sprievod-
né podujatia a tvorivé dielne pre deti. 

• ŽELEZNICE SR realizujú dnes 
17. apríla od 8.25 do 14.25 hod. výlu-
kové práce v úseku trate TEŽ Poprad 
- Starý Smokovec. Cestujúci budú 
prepravovaní náhradnou autobuso-
vou dopravou.

• ĽuBoVNIaNSkE múzeum - 
hrad v Starej Ľubovni v piatok 12. 
apríla spustil predaj nulovej euro-
bankovky s motívom Ľubovnian-
skeho hradu, ktorá vyšla v náklade 
13-tisíc kusov. Eurobankovka slúži 
len ako suvenír a predáva sa priamo 
na hrade a v skanzene v nominálnej 
hodnote tri eurá. 

• Na minulotýždňovom mimo-
riadnom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku poslanci 
schválili prijatie bezúročnej návrat-
nej finančnej výpomoci z Minister-
stva financií SR vo výške 3,5 milióna 
eur. Dva milióny eur mesto použije 
na dobudovanie zimného štadióna a 
na vybudovanie Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti použije 1,5 
milióna eur.

• autoBuSoVÝ dopravca Fli-
xbus v spolupráci so spoločnosťou 
Turancar zavedú od mája pravidelné 
medzinárodné autobusové spojenia 
z Košíc do Berlína. Na linke budú au-
tobusy jazdiť päťkrát týždenne, a to v 
pondelok, vo štvrtok, v piatok, sobo-
tu a nedeľu. Z Košíc budú odchádzať 
o  16.45 hod., pokračovať budú cez 
Prešov,  Poprad, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok, Vrútky a Žilinu. Ďalej 
pôjdu cez Ostravsko, poľské Gliwi-
ce a do Berlína majú príchod o 7.50 
hod. 

• ZELENÝ štvrtok bol v roku 
2004 vyhlásený za Medzinárod-
ný deň boja proti hluku. Cieľom 
je zvýšiť povedomie o dôsledkoch 
hluku na zdravie ľudí.  (ppš)

Minulý týždeň v piatok sa v Pop- 
rade konalo regionálne kolo vedo-
mostnej súťaže o Európskej únii pre 
stredné školy pod názvom Mladý 
Európan. Desať družstiev z okresov 
Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, 
kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská 
Nová Ves súperilo o  postup do ná-
rodného kola, ktoré bude 13. júna 
v košiciach.

Organizátorom regionálnej súťaže 
v Poprade bolo Regionálne poraden-
ské a  informačné centrum Europe 
Direct Poprad. „Súťaž Mladý Európan 
je organizovaná na dvoch úrovniach. 
Najskôr sú regionálne kolá v rámci sie-
te desiatich centier Europe Direct, ktoré 
pokrývajú až desať regiónov. Tieto kolá 
budú prebiehať až do konca apríla. Tí 
najlepší postupujú do národného kola, 
ktoré bude 13. júna v Košiciach. Každý 
rok sa zameriavame na dôležité uda-
losti, medzníky, dátumy v  rámci EÚ. 
V  tomto roku si pripomíname naprí-
klad 15. výročie členstva SR v  EÚ, či 
10. výročie prijatia euromeny v  SR. 

Naše centrum plánuje aj oslavy Dňa 
Európy a to 9. mája v SOŠ elektrotech-
nickej v Matejovciach so zaujímavým 
programom. Ďalším kľúčovým dátu-
mom je pre nás 25. máj, keď v sobotu 
budú voľby do Európskeho parlamen-
tu. Je potrebné vyzývať všetkých obča-
nov a predovšetkým mladých ľudí, aby 
sa iniciatívne zapojili,“ uviedol riaditeľ 
Europe Direct Poprad Peter Litavec.

Z  desiatich tímov sa v  piatok po 
vedomostnom teste a  jazykovej krí-
žovke prebojovali do finále tri školy, 
ktoré si vyberali otázky z okruhov do-
minanty, osobnosti a symboly. S veľ-
kým náskokom zvíťazilo družstvo 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku (na foto) pred Súkromným 
gymnáziom v  Poprade a  Obchod-
nou akadémiou Poprad.  (mav)

Druhého mája dôjde k zmene or-
ganizácie dopravy v križovatke ulíc 
alžbetina a Hviezdoslavova.

Vedúca odboru výstavby MsÚ 
Kristína Horáková upozornila: „Do-
chádza ku zásadnej zmene - hlavná 
ulica bude Alžbetina, vedľajšia Hvie-
doslavova, kde bude osadená značka 
Stop, daj prednosť v jazde! Karpatská 
ulica ostáva v nezmenenom stave. 
Všetky smery budú označené aj do-
časným dopravným značením, ktoré 
bude v tejto lokalite umiestnené mi-
nimálne 3 mesiace a bude upozor-
ňovať na zmenu.“ Do 2. mája ešte 
platí, že hlavná cesta je z Alžbetinej 
na Hviezdoslavovu. Po tomto termí-
ne samospráva žiada motoristov a 
iných účastníkov cestnej premávky, 
aby pri prechádzaní týmto úsekom 
zvýšili pozornosť.

Podnet k zmene organizácie do-
pravy dal Okresný dopravný in-

špektorát v Poprade. K. Horáková 
vysvetlila, že dôvodom bola nepre-
hľadnosť tejto križovatky, hlavne čo 
sa týka výjazdu z Hviezdoslavovej 
ul. a tiež aj to, že prevažná časť áut 
a najmä autobusov vychádzajúcich 
z autobusovej stanice prechádza len 
cez Alžbetinu ulicu smerom na veľ-
ký kruhový objazd. Dodala: „Očaká-
vame, že dôjde k zníženiu kolíznych 

situácií a k menším zápcham v tejto 
križovatke.“ 

Popradská samospráva má vy-
pracovaný plán dopravnej ob-
služnosti mesta, v ktorom sú 
navrhnuté zmeny i pre ďalšie križo-
vatky, avšak radnica ich chce pod-
robiť hlbšej analýze a na základe 
výsledkov rozhodne o zmenách aj 
v iných dopravných uzloch.  (mar)

Celá Alžbetina ulica bude hlavnou

Deň Zeme - 22. apríl vznikol ako reakcia na rastúce 
poškodzovanie životného prostredia a podnecuje snahu 
zvyšovať jeho ochranu. Iniciátorom vyhlásenia bol envi-
ronmentálny aktivista a senátor Gaylord Nelson z uSa 
a pripomíname si ho od roku 1970. 

Samospráva mesta Poprad zareagovala na tohtoročný 
Deň Zeme a pri tejto príležitosti vyzýva obyvateľov ku 
skrášleniu okolia svojich bytových i rodinných domov. 
Vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková po-
vedala: „Deň Zeme neznamená, že k upratovaniu svojho 
okolia pristupujeme len v tento jediný deň, ktorý v tomto 
roku pripadá na Veľkonočný pondelok. Vzhľadom na blí-
žiacu sa Veľkú noc môžu občania svoje okolie upratovať 

už tento týždeň. Môžu v ktorýkoľvek deň v tomto týždni 
nahlásiť v prípade potreby záujem napr. o vrecia alebo o 
odvoz vyzbieraného odpadu a požiadať o to buď mesto 
Poprad (odbor výstavby, odd. životného prostredia), alebo 
spoločnosť Brantner, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu.“ 

Tiež upozornila, že vzhľadom na veľkonočné sviatky 
dochádza k úprave vývozu komunálneho a triedené-
ho odpadu. Vo veľkononočný piatok 19. apríla budú 
oba druhy odpadu vyvážané podľa harmonogramu. 
Vo Veľkonočný pondelok 22. apríla sa vývoz odpadu 
nebude vykonávať. Komunálny odpad bude vyvážaný 
v priebehu týždňa od 23. do 26. apríla ako náhrada 
za 22. apríl.     (mar)

Občania môžu skrášliť svoje okolie ku Dňu Zeme

Stredoškoláci prevetrali vedomosti o Európe
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Kupón

Madona s anjelmi zdobí kostol na námestí
Verná kópia obrazu Madona s an-

jelmi z Popradu zdobí od minulej 
stredy stenu kostola sv. Egídia na 
rovnakom mieste, na ktorom kedysi 
visel originál. Maľba pochádzajúca 
od neznámeho autora z roku 1484 
bola v tomto chráme umiestnená po 
stáročia, až do roku 1927, kedy bola 
zapožičaná na zreštaurovanie ako de-
ponát cirkevnej správy kostola. Ces-
tičkami osudu sa obraz v roku 1957 
ocitol v SNG, ktorej odvtedy patrí. 
No tatranskej galérii sa podarilo zís-
kať ho aspoň nakrátko a dva mesiace 
koncom minulého roka vystavovať 
originál v jej priestoroch v Poprade.

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková 
vtedy ani netušila, že udalosti nabe-
rú rýchly spád a Poprad sa tak neča-
kane skoro - za štyri mesiace - dočká 
bravúrne spracovanej kópie Madony 
s anjelmi. Obávala sa, že nájsť vhod-
ného reštaurátora bude ťažké. Stal sa 
však, sťaby zázrakom, pravý opak. 
Prihlásil sa mladý rodák z Popradu - 
reštaurátor a maliar Ján Gildein (na 
foto vpravo). Bolo jeho dlhoročnou 
túžbou a výzvou namaľovať tento ob-

raz. Uviedol: „Ešte ako študent som 
originál Madony s anjelmi z Popradu 
videl v Slovenskej národnej galérii a 
chcel som ho maľovať v rámci štúdia. 
Ale expozíciu, ktorej bol súčasťou, za-
vreli a dlhodobo nebol k dispozícii. Až v 
Poprade. Preto som využil šancu a po-
núkol som sa, že vytvorím kópiu. Som 
Popradčan a chcel som prispieť ku kul-
túre v meste a priniesť obraz takýmto 
spôsobom do Popradu.“ 

Práca bola náročná, pretože, ako 
podotkol J. Gildein, celá technológia 
tvorby v 21. storočí je úplne iná, než to 
bolo u autorov v 15. storočí. Napr. pri 
výrobe drevenej dosky bolo veľmi ťaž-
ké vytvoriť originálny typ dreva ako 
u pôvodiny. Poznamenal: „Čo sa týka 
technológií, snažil som sa dodržiavať 
to, čo sa používalo v dobovej praxi pod-
ľa traktátov starých umelcov. Ako tvor-
ca kópie som dostal príležitosť pochopiť 
odkaz dávnych majstrov, ktorí tu boli a 
zanechali nám významné pamiatky a 
hodnotné umelecké diela.“ Spomenul, 
že zvlášť náročné bolo tzv. brokáto-
vanie a zlátenie takmer 24 karátovým 
zlatom. Pigmenty pre maľbu si často 

vyrábal na základe starých techník a v 
tvorbe použil žĺtkovú vaječnú tempe-
ru, ktorá je charakteristická pre maľby 
z daného obdobia. 

Na začiatku príbehu obrazu stálo 
občianske združenie Pre mesto, ktoré 
po ňom začalo pátrať. Ondrej Kavka 
(druhý sprava) z OZ Pre mesto, záro-
veň viceprimátor Popradu, povedal: 
„Chceli som pozdvihnúť genius loci a to, 
aby boli ľudia všetkých generácií hrdí 
na našu históriu. Tento obraz je jeden z 
prvých v stredoeurópskom regióne, kto-
rý je samostatne visiaci, dovtedy boli 
obrazy len súčasťou oltára.“ 

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková 

na odhalení kópie poďakovala všet-
kým darcom a donorom, ktorí sa za-
slúžili o túto udalosť: „Mám už viacero 
osobných skúseností, že vždy nad nami 
bdie vyššia moc a zrejme v tomto prí-
pade to bola samotná Panna Mária, 
pretože nám všetko zapadalo jedno 
do druhého, od výstavy až po hľadanie 
reštaurátora. Je to dôkazom toho, že ak 
sú dobré úmysly, dobré zámery, ak to 
robíte so srdcom, tak sa dielo podarí.“

Dekan rímskokatolíckej farnosti Po-
prad Ondrej Borsík (prvý zľava) pri 
posvätení obrazu vyjadril nádej, že 
tento bude inšpiráciou k väčšej láske 
k Bohu a Panne Márii.  (mar)

Redakcia novín Poprad 
pripravila v  tomto vyda-
ní súťaž pre čitateľov súťaž 
o  vstupenky do aquaCity 
Poprad.

AquaCity Poprad je svetom 
zábavy, relaxu a oddychu. Sú-
časťou aquaparku je 13 von-
kajších a vnútorných bazénov 
s  termálnou vodou s  teplo-

tou 28°C - 38°C, tobogany a 
viac ako 350 vodných atrak-
cií.  Voda v  AquaCity pochá-
dza z prírodného podzemné-
ho zdroja. Voda v termálnych 
bazénoch pramení z hĺbky 
1300 m a obsahuje viac ako 20 
rôznych minerálov priaznivo 
pôsobiacich na zdravie člove-
ka.  Pomáha pri problémoch 
s  pohybovým a  dýchacím 
ústrojenstvom, krvnému obe-
hu, nervovej sústave a  má aj 
priaznivé kozmetické účinky. 

Dvaja vyžrebovaní čitate-
lia získajú jednu celodennú 
vstupenku do vodného sveta 

v  našom meste. Podmien-
kou zaradenia do súťaže je 
vystrihnúť kupón, ktorý je 
súčasťou tejto súťaže a  zaslať 
ho do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do piatka 26. 
apríla 2019. Na súťažný lístok 
je potrebné uviesť aj číslo te-
lefónu. Mená vyžrebovaných 
čitateľov budú uverejnené 
v Novinách Poprad vo štvrtok 
2. mája 2019. Zapojením sa 
do súťaže súhlasia súťažiaci so 
spracovaním osobných úda-
jov pre účel súťaže a s uverej-
nením osobných údajov v prí-
pade výhry.  (ppš)

Súťaž o vstupenky do AquaCity V prvú aprílovú 
sobotu sa konali 
v kostole ECAV 
vo Veľkej sláv-
nostné Služby 
Božie pri príle-
žitosti 100. vý-
ročia zriadenia 
Slovenskej evan-
jelickej cirkvi 
au g s bu rského 
vyznania na 
Slovensku.   Šek na sumu 
tisíc eur zo zbierky z tejto 
slávnosti prevzal z rúk Ja-
roslava Mervarta, predsedu 
Asociácie Slobodných zbo-
rov ECAV na Slovensku (na 
foto vpravo) a zborového 

farára ECAV v Poprade-
-Veľkej Jozefa Vereščáka 
(vľavo) MUDr. Juraj Beniak 
(na foto uprostred), primár 
oddelenia klinickej onkoló-
gie v Poliklinike ADUS Po-
prad. FOTO - archív ECAV

Minulý štvrtok sa aj Poprad 
žltel kvietkami narcisov. 
Skupina dobrovoľníkov z 
popradskej pobočky Ligy 
proti rakovine prišla cez 
prestávku aj na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Primátor ich privítal a ako 
prvý prispel do pokladnič-
ky na pomoc onkologicky 
chorým. Nezaostávali ani 
poslanci, viceprimáto-
ri či riaditelia mestských 
organizácií a zamest-
nanci  mestského úradu. 
Tohtoročný 23. ročník 
Dňa narcisov bol v Poprade 
úspešný. Dobrodinci celko-
vo darovali LPR pri zbierke 
v Poprade, Svite, Vysokých 

Tatrách a v Kežmarku vyše 
11 tisíc eur, čo je približne 
o 700 eur viac ako vlani.  
FOTO - Marta Marová

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY TAJOVSKÉHO
bude prebiehať od 29. apríla do 31. mája 2019

Ťažiskové obdobie zápisu bude od 29.4.2019 do 10.5.2019
Naša MŠ poskytuje variabilnú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov:

• Škola zameraná na zdravý životný štýl - HRAVO - ZDRAVO • Zážitkové učenie • Hra-
vá angličtina • Hejneho matematika hravou formou • Popoludnia s rodičmi • Diskusné 
kluby • Zaujímavé akcie pre deti a rodičov • Športové a súťaživé hry • Plavecký výcvik 
• Lyžiarsky výcvik • Korčuľovanie detí na zimnom štadióne • Možnosť výberu krúžkov

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si vyzdvihnite v materskej škole u zástupkyne riaditeľky ZŠ 
s MŠ, alebo stiahnete  na www.mstajovskeho.sk, a po vyplnení a potvrdení detskou lekárkou 
o zdravotnom stave dieťaťa doručte späť do MŠ. Informácie na tel. č.: 0910890469  PP-49
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Bohoslužby v popradských chrámoch počas veľkonočných sviatkov

Do Popradu priniesli radosť a entuziazmus viery

RÍMSkokatoLÍCkE SVä-
tÉ oMŠE:
PoPRaD
konkatedrála Sedembolestnej 
Panny Márie:
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 18. hod., bdenie od 20. hod. 
do 24. hod., 
19. apríla - Veľký piatok - la-
mentácie o 7. hod., obrady o 15. 
hod., detská krížová cesta o 10. 
hod. a krížová cesta o 20. hod.
20. apríla - Biela sobota - la-
mentácie o  7. hod., obrady 
o 19.45 hod.
21. apríla - Veľkonočná nede-
ľa - o 6.30, 8., 10. a 18.30 hod. 
sv. omše, požehnanie jedál 
o  6. hod., slávnostné vešpery 
o 17.45 hod., 
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 6.30, 8., 9.30, 11. a 18.30 
hod. sv. omše.

kostol sv. Cyrila a Metoda:
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 18. hod., bdenie od 20. hod. 
do 7. hod., 
19. apríla - Veľký piatok - ran-
né chvály o 8. hod., obrady o 15. 
hod., krížová cesta o 20. hod. 
20. apríla - Biela sobota - ranné 
chvály o  8. hod., obrady o  20. 
hod.
21. apríla - Veľkonočná nede-
ľa - o 7.,  9. a 11. hod. sv. omše, 
požehnanie jedál o  6.30 hod, 
modlitby za mesto o 18.30 hod., 
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 7., 9. a 11. hod. sv. omše.

kostol sv. Egídia:
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 6. a 17. hod. sv. omše, požeh-
nanie jedál o 6.45 hod.,
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 6. a 17. hod. sv. omše.

kVEtNICa
kostol sv. Heleny:
19. apríla - Veľký piatok - krí-
žová cesta o 9. hod.

21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o  10. hod., požehnanie jedál 
po sv. omši.

SPIŠSkÁ SoBota 
kostol sv. Juraja:
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 18. hod.
19. apríla - Veľký piatok - ob-
rady o  15. hod., krížová cesta 
o 19. hod.,
20. apríla - Biela sobota - obra-
dy o 20. hod., požehnanie jedál 
po obradoch
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 8. a 10. hod. sv. omše  
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 8. a 10. hod. sv. omše.

VEĽkÁ 
kostol sv. Jána Evanjelistu:
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 18.30 hod.
19. apríla - Veľký piatok - ran-
né chvály o  7. hod., krížová 
cesta o  15. hod., krížová cesta 
v  Kvetnici o  12. hod., obrady 
o 16. hod., bdenie celú noc 
20. apríla - Biela sobota - ranné 
chvály o  7. hod., obrady o  20. 
hod, požehnanie jedál po ob-
radoch
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 7., 9.30, 11. a 18.30 hod. sv. 
omše, požehnanie jedál o  6.45 
hod.  
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 7. a 9.30 hod. sv. omše.

MatEJoVCE 
kostol sv. Štefana kráľa:
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 18. hod.
19. apríla - Veľký piatok - krí-
žová cesta o  10 hod., obrady 
o 17. hod. 
20. apríla - Biela sobota - obra-
dy o 19.30 hod. 
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 8. a 10. hod. sv. omše,  o 6.45 
hod. požehnanie jedál 
22. apríla - Veľkonočný ponde-

lok - o 8. a 10. hod. sv. omše
StRÁŽE 
kostol sv. Jána krstiteľa:
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 18. hod. 
19. apríla - Veľký piatok - krí-
žová cesta o 14.30 hod., obrady 
o 15. hod. 
20. apríla - Biela sobota - obra-
dy o 20. hod., požehnanie jedál 
po obradoch  
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 9. hod. sv. omša
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 9. hod. sv. omša.

NEMoCNICa
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 15.45 hod. 
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 15.45 a o 18.10 hod. sv. omša
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - o 15.45 hod. sv. omša.

BoHoSLuŽBY GRÉCko-
katoLÍCkEJ CIRkVI:
PoPRaD  
Chrám svätých apoštolov Pet-
ra a Pavla:
18. apríla (Svätý a veľký štvr-
tok) o 17. hod. - Liturgia sv. Ba-
zila Veľkého s večierňou, Utie-
reň a  sväté a  spasiteľné strasti 
nášho Pána Ježiša Krista 
19. apríla (Svätý a veľký piatok) 
o 7.30 hod. - Kráľovské hodin-
ky, o 15. hod. Večiereň s ulože-
ním plaščenice do hrobu
20. apríla (Svätá a veľká sobo-
ta) o 7.30 hod. - Jeruzalemská 
utiereň, o 17. hod. Liturgia sv. 
Bazila Veľkého s večierňou
21. apríla (Svätá a veľká nedeľa 
Paschy) o 4.30 hod. - Utiereň 
vzkriesenia (požehnanie po-
krmov), Sv. ligurgia (hneď po 
utierni) + myrovanie, o 10.30 
hod. Sv. liturgia + požehnanie 
pokrmov + myrovanie, o  15. 
hod. Paschálna večiereň
22. apríl (Svetlý pondelok)  o 

8.30 hod. a o 10.30 hod. -  Svätá 
liturgia 
23. apríl (Svetlý utorok) o 7.30 
hod. a o 17.30 hod. -  Sv. liturgia .

VEĽkÁ 
Chrám sv. Jána:
21. apríla (Svätá a veľká nedeľa 
Paschy) o 8. hod. - Sv. liturgia + 
požehnanie pokrmov + myro-
vanie
22. apríla (Svetlý pondelok) o 
8. hod. -  Svätá liturgia.

SLuŽBY BoŽIE EVaNJE-
LICkEJ CIRkVI, a. V.:
PoPRaD, kostol sv. trojice 
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o  17.30 hod. Služby Božie so 
sviatosťou Večere Pánovej
19. apríla - Veľký piatok - o 9. 
hod. pašiové Služby Božie, o 10. 
hod. sviatosť Večere Pánovej
21. apríla - Prvá slávnosť veľko-
nočná o 9. hod.
22. apríla - Druhá slávnosť veľ-
konočná o 9. hod. 

StRÁŽE 
21. apríla - Prvá slávnosť veľko-
nočná o 10.30 hod.

VEĽkÁ 
18. apríla - Zelený štvrtok - Veče-
ra Pánova so spoveďou o 18. hod.
19. apríla - Veľký piatok - Veče-
ra Pánova so spoveďou o 9. hod., 
pašiové Služby Božie o 10. hod.
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- slávnostné veľkonočné Služby 
Božie o 10. hod. 
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok - veľkonočné Služby Božie o 
10. hod.

MatEJoVCE 
18. apríla - Zelený štvrtok - 
o 17. hod. služby Božie s veče-
rou Pánovou
19. apríla - Veľký piatok - o 8.30 
hod. pašie s večerou Pánovou

21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- o 8.30 hod. slávnostné Služby 
Božie
22. apríla - Veľkonočný pon-
delok - o  8.30 hod. slávnostné 
Služby Božie.

SVätÁ LItuRGIa PRaVo-
SLÁVNEJ CIRkVI:
Chrám Povýšenia sv. kríža
25. apríla - Veľký štvrtok - o 8. 
hod. liturgia Vasilija Veľkého 
s Večerňou, o 17. hod. Strasti
26. apríla - Veľký piatok - o 8. 
hod. cárske časy, o 17. hod. Veľ-
kopiatočná Večerňa s výnosom 
Plaščenice
27. apríla - Veľká sobota – o 14. 
hod. sv. liturgia Vasilija Veľkého 
s Večerňou
28. apríla - Veľkonočná nedeľa, 
Vzkriesenie, Pascha - o 6. hod. 
Utreňa, sv. liturgia s posvätením 
paschálnych pokrmov, o  16. 
hod. Večerňa
29. apríla - Svetlý pondelok - 
o 9. hod. Sv. liturgia, o 17. hod. 
Večerňa
30. apríla - o  8. hod. Svätá li-
turgia.

BRatSkÁ JEDNota BaP-
tIStoV:
Modlitebňa vo Veľkej 
18. apríla - Zelený štvrtok o 18. 
hod.
19. apríla - Veľký piatok Veľko-
nočné pašiové pásmo o 10. hod. 
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
o 10. hod.
22. apríla - Veľkonočný ponde-
lok o 10. hod.

aPoŠtoLSkÁ CIRkEV Na 
SLoVENSku:
Zbor Poprad, poslucháreň 
okresného úradu v Poprade  
19. apríla - Veľký piatok - bo-
hoslužby s  Večerou Pánovou 
o 16. hod. 
21. apríla - Veľkonočná nedeľa 
- bohoslužby o 10. hod.

archijerejskou svätou liturgiou 
v Chráme sv. Petra a Pavla v Popra-
de  na kvetnú  nedeľu vyvrcholilo 
stretnutie mládeže Prešovskej ar-
chieparchie. V  tento deň sa biskupi 
po celom svete stretávajú s mladými 
zo svojich diecéz. tradícia stretnutí 
mládeže na kvetnú nedeľu siaha do 
pontifikátu svätého Jána Pavla II., 
ktorý v roku 1985 vyhlásil kvetnú 
nedeľu za Svetový deň mládeže a od-
vtedy sa organizujú stretnutia nepre-
tržite.

 Mladých v  Poprade privítal otec 
arcibiskup a  metropolita Ján Babjak. 
V úvode kázne vladyka Ján  poďako-

val mladým, že boli ochotní nájsť 
si čas a  prísť na Kvetnú nedeľu 
do Popradu a  vyzval ich, aby 
neboli závislí na materiálnych 
veciach, mobiloch a počítačoch, 
ale aby boli závislí na Kristovi. 
Po skončení liturgie sa odovzdá-
vali certifikáty o ukončení Školy 
animátora - dobrovoľníka. „Pre 
mňa je stretnutie s mladými veľmi 
obohacujúce. Bez animátorov si 
ani neviem predstaviť prácu s mladý-
mi ľuďmi a som im za to veľmi vďačný“ 
uviedol otec arcibiskup Ján.

Tohtoročné stretnutie mládeže sa za-
čalo už v piatok 12. apríla v Gréckoka-

tolíckom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli. Téma víkendu sa niesla 
v intenciách slov Presvätej Bohorodič-
ky: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova.“. 

Popoludní stretnutie pokračo-
valo v  Dome kultúry v  Poprade. 
Pre mladých tu bol pripravený 
bohatý program, ktorý otvorila 
známa skupina Lámačské chvá-
ly. Ďalej nasledovali katechézy, 
prezentácia workshopov a  vy-
stúpenia dobrovoľníkov z  celej 
Prešovskej archieparchie. Po 
prvýkrát sa záverečné stretnu-
tie neuskutočnilo v  Prešove, ale 

v  inom meste. Organizátori týmto 
krokom chceli preniesť radosť mlá-
dežníkov a  entuziazmus ich viery 
aj do iných kútov Prešovskej ar-
chieparchie.   (gbu)
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POPRAD

Popradská hudobná jar 
pokračovala minulý  štvrtok  
v  poradí druhým koncer-
tom. V Dome kultúry vystú-
pilo hudobné teleso Lento ad 
astra (Pomaly ku hviezdam).

 Duo má v repertoári kla-
sické diela vážnej hudby, ale 
aj originálne skladby napí-
sané pre barytónový a altový 
saxofón. Dôležité miesto na 
ich koncertoch má aj impro-
vizácia a prispôsobenie skla-
dieb pre potreby tohto dua. 
Teleso tvoria členovia Erik 
Rothenstein - hrá na barytó-
nový a  altový saxofón a  kla-
viristka Zita Sopková. Pri 
vystúpeniach spolupracujú s 

viacerými hosťami. V Popra-
de sa predstavili s gitaristom 
Pavlom Berezom - rodákom 
z  Popradu, ktorý sa skôr sú-
streďuje na džezovú a  po-
pulárnu hudbu, ale v  Dome 
kultúry sa prispôsobil spolu-
hráčom a  prešiel na klasiku.

Saxofonista E. Rothenstein 
uviedol: „Aj keď saxofón ne-
patrí medzi často využívané 
nástroje v  klasickej hudbe, 
svojím zvukom je zaujíma-
vým partnerom pre ostatné 
hudobné nástroje. Barytónový 
saxofón má podobný zvuk aj 
rozsah ako violončelo. Pre-
to často robíme transkripcie 
z  tohto sláčikového nástroja.“ 
(Transkripcie - zo skladby pre 
violončelo urobia skladbu pre 
saxofón).

Duo pravidelne spolupracu-
je so skladateľmi súčasnej váž-
nej hudby. V roku 2013 vyšiel 
ich profilový album „Playing 
Šach with Mr.Bach“.   (kpa)

PHJ pokračovala Pomaly ku hviezdam

Žijeme v dobe zmien, 
ktoré sa neustále zrýchľujú. 
to, ako dokážeme praco-
vať s mladými ľuďmi, veľmi 
ovplyvní, akú spoločnosť 
budeme spoločne tvoriť. 
S  mladými a  ich výchovou 
potrebujeme držať krok a 
snažiť sa pritom porozumieť 
svetu, v ktorom žijú. V tat-
ranskej galérii sa konala 9.-
10. apríla 2019 konferencia 
o nových prístupoch k mla-
dej generácii - YoDel, kde v 
strede záujmu stojí mladý 
človek a výzvy, ktoré práca s 
mladými ľuďmi prináša.                     

Menia sa okolnosti, v  kto-
rých mladí žijú a preto by sa 
mal meniť aj prístup ľudí, kto-
rí s mladými pracujú. Dnes už 
neplatí to, čo platilo pred 20-
timi rokmi. Nie preto, žeby 
bola mladá generácia lepšia 
alebo horšia, ale preto, že je 
iná. Organizátor konferencie 
Braňo Kožuch uviedol: „Od-
borné vedomosti si mladí náj-
du na internete, je k nim ľahký 
prístup. Najväčšou potrebou 
mladých je, aby mali sprievod-
cov, ktorí s nimi budú kráčať, 

a  pri ktorých budú rásť, ako 
ľudia. Mladí hľadajú spôsoby 
a prostriedky ako byť sami se-
bou. V tom potrebujú podporu 
u tých, ktorí s nimi pracujú.“

V Tatranskej galérii odzneli 
prednášky odborníkov z  rôz-
nych oblastí. Priniesli rôzne 
inšpirácie aj overené postupy. 
Jeden z prednášajúcich Matúš 
Horváth (na foto) prednášal 
o slobode a o zodpovednosti. 
Uviedol: „Veľa mladých sa bije 
za svoju slobodu, chcú si robiť, 
čo chcú, ale zabúdajú pritom aj 
na druhú stranu a  to na zod-
povednosť. Tieto dva aspekty 

by mali byť v rovnováhe. Tak, 
ako je Socha slobody na vý-
chodnom pobreží New Yorku, 
na západnom pobreží by mala 
byť socha zodpovednosti.“

Na konferencii boli prítom-
ní aj ľudia, ktorí dlhé roky 
pracujú s mládežou. Učiteľka 
Patrícia Bujňáková dodala: 
„Najdôležitejšími vo vzťahu 
učiteľ-žiak je láska, dôvera, 
pochopenie. Dieťa, mladý člo-
vek by mali vedieť, že existujú 
isté hranice, na ktorých učiteľ, 
rodič trvajú nie preto, že die-
ťa nemajú radi, ale chcú, aby 
išlo po správnej ceste.“  (kpa)

Mladá generácia potrebuje pochopenie i dôveru

Minulý týždeň v stredu sa v Dome 
kultúry v  Poprade uskutočnilo 
okresné kolo speváckej súťaže Slá-
vici z  lavice, ktorej sa zúčastnilo 
34 súťažiacich. Na krajské kolo, 
ktoré bude 26. apríla v Prešove sa 
z I. kat. prebojovala Aurora Torozi 
zo ZŠ s  MŠ Komenského Poprad, 
z  II. kat. Sophia Maria Grich zo 
ZUŠ Tatranská Lomnica, z  III. 
kat. Jasmine Cehulová zo ZŠ s MŠ 
Francisciho Poprad a  zo IV. kat. 
Kristína Očvárová zo SŠ Miero-
vá Svit. FOTO - Marek Vaščura

Pri príležitosti 30. roč-
níka vydávania novín Po-
prad sa redakcia v  spolu-
práci s  odborom školstva, 
mládeže a  športu MsÚ 
v  Poprade a  Podtatran-
skou knižnicou v  Poprade 
rozhodla usporiadať súťaž 
pre žiakov druhého stupňa 
základných škôl a  prísluš-
ných kategórií 8-ročných 
gymnázií v  meste Poprad 
o najlepší článok do novín 
na tému „30 rokov píšeme 
o Poprade“.

Súťaž v publicistickom pre-
jave bola vyhlásená minulý 
týždeň v  stredu a  vyhodno-
tená bude vo štvrtok 6. júna 
v  priestoroch Podtatranskej 
knižnice v  Poprade. Žiaci 
súťažia v dvoch kategóriách - 
od 5. do 7. ročníka a od 8. do 
9. ročníka ZŠ. Vo svojich prí-
spevkoch by sa mali zamerať 
na vydávanie novín Poprad, 
ich význam pre obyvateľov 
mesta, zmeny v  meste, sle-

dovanie života na sídliskách 
a v centre mesta, sledovanie 
kultúrnych, spoločenských 
či športových podujatí. Na 
škodu nebude ani fotogra-
fia zhotovená autorom, nie 
stiahnutá z internetu.

Každá škola vyberie zo 
svojich radov maximálne 
troch finalistov v  oboch ka-
tegóriách a  ich príspevky 
doručí elektronicky, poštou 
či osobne na mailovú či ko-
rešpondenčnú adresu redak-
cie novín Poprad najneskôr 
do 17. mája. Víťazov vyberie 
odborná porota zložená zo 
zástupcov všetkých troch or-
ganizačných zložiek. Každý 
príspevok je potrebné ozna-
čiť menom a  priezviskom 
žiaka, kategóriou, triedou 
a adresou školy.

Traja najlepší získajú zaují-
mavé vecné ceny a bonusom 
bude uverejnenie ich člán-
kov priamo v  novinách Po-
prad.   (ppp)

Nepriazeň počasia aktivovala cestárov

Redakcia vyhlásila výročnú súťaž

Redakcia  nezodpovedá  za  obsah  inzercie.

Vzhľadom k výraznému ochladeniu a predpokladanému sne-
ženiu aktivovala Správa a údržba ciest Prešovského samospráv-
neho kraja, oblasť Poprad od minulého štvrtka 11. do pondel-
ka 15. apríla 2019 výkon zimnej údržby ciest. Riaditeľ SaÚC 
PSK, oblasti Poprad Marián Barilla zrekapituloval: „Najhoršia 
situácia bola zo štvrtka na piatok a celý piatok, kedy sme mu-
seli zasahovať kvôli snehu najmä ha horských priechodoch Ver-
nár a Tatranská Javorina a na cestách v oblasti Vysokých Tatier. 
Pluhovali sme aj vykonávali posyp.“ V nižších polohách boli 
cesty vyhriate, sneh sa rýchlo topil a zásah nebol nutný. Riadi-
teľ doplnil, že vývoj počasia monitorujú a ak sa v apríli a máji 
vrátia mínusové teploty a nepriaznivé poveternostné pod-
mienky, znovu sú pripravení aktivovať zimnú údržbu.   (mar)

• 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 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
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„Keď stretneš v živote naozajstnú lásku, nezavrhni ju, lebo 
keď ju stretneš druhýkrát, vyhne sa ti.“          Marcus Aurelius

pOVeDaLI SLÁVnI

SpOLOčenSKÁ KrOnIKa

V piatok 12. apríla 2019
vo Veľkej s

V piatok 12. apríla 2019
v Tatranskej Lomnici s

V piatok 12. apríla 2019
v Novom Smokovci s

V pondelok 15. apríla 2019
v Spišskej Sobote s

V utorok 16. apríla 2019
v Matejovciach s

Ing. Petrom Pribylincom,
61-ročným

Mgr. Stanislavou otčenášovou,
51-ročnou

Vierou Reitmayerovou,
90-ročnou

katarínou Homovou,
77-ročnou

Irmou Žigovou,
87-ročnou

naVŽDY Sme Sa rOzLÚčILI

HOrOSKOp OD StreDY DO StreDY
Samé dob-
ré správy 

v rodine, akurát na pracovisku 
budú rušné chvíle.

D o p r a j t e 
si oddych, 

ktorý vás pomôže nazbierať nové 
sily do náročného mája.

N e z a n e -
d b á v a j t e 

svoje zdravie. Z maličkosti sa 
môže vyvinúť závažný zdravot-
ný problém.

V posled-
nom čase 

by ste najradšej posunuli čas. V 
súčasnosti sa cítite byť zaseknutý 
na jednom mieste.

Dbajte o 
svoje zdra-

vie a neprepínajte svoje sily. Tre-
ba si aj oddýchnuť.

Berte veci 
tak ako prí-

du a nemudrujte nad nimi. Bude 
to pre vás najlepšie.

Rozmýšľate 
nad neja-

kou zmenou, ale počkajte ešte 
do leta. Vtedy bude vhodnejší 
čas.

Budete po-
ciťovať úna-

vu a nad niečím váhať. Nechajte 
to „plávať“, veci ešte nedozreli. 
Váš priaznivý čas ešte len príde.

Rozhodnu-
tie pohnúť 

sa v nejakom vzťahu ďalej je ro-
zumné a správne. Bude pre vás i 
prospešné.

Zvážte si 
ďalšie svoje 

kroky v určitej veci. Konajte opa-
trne a s chladnou hlavou.

Nedajte sa 
zlákať ľah-

kým ziskom, nemuselo by sa 
vám to vyplatiť. V rodine nasta-
nú menšie starosti.

N i e k t o 
uzná, že 

máte pravdu. Budete z toho pre-
kvapení, lebo ste to neočakávali.

V stredu 17. apríla - Dr. Max - námestie, vo 
štvrtok 18. apríla - Zlatý had, v piatok 
19. apríla - Adus, v  sobotu 20. apríla 
- Limba, v  nedeľu 21. apríla - Styrax, 
v  pondelok 22. apríla - Lekáreň Ne-
mocnice Poprad, v  utorok 23. apríla - Dr. 
Max - Kaufland, v stredu 24. apríla - Včela, 
vo štvrtok 25. apríla - Dr. Max - Monaco, v 
piatok 26. apríla - Ekolekáreň, v sobotu 27. 
apríla - Avena, v nedeľu 28. apríla - Ekole-
káreň, v pondelok 29. apríla - Aduscentrum, 
v utorok 23. apríla - Adus, v stredu 1. mája 
- Dr. Max - trhovisko. Dr. Max - námestie: 

Nám. sv. Egídia, Zlatý had: Novomeského ul., 
adus: Mnoheľova ul. 2., Limba: Podtat-
ranská ul., Styrax: L. Svobodu, Lekáreň 
Nemocnice Poprad: Banícka ul., Dr. 
Max - kaufland: Wolkerovau ul., Vče-

la: Tatranské nám., Dr. Max - Monaco: Fran-
cisciho ul., Ekolekáreň: OC Forum, Nám. 
sv. Egídia, avena: Karpatská ul., aduscen-
trum: Nám. sv. Egídia, Dr. Max - trhovis-
ko: Ul. 1. mája. Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

pOHOtOVOSť V LeKÁrňacH

4. apríla 2019 - Miroslava Chomová a Michal Dlugoš, 5. apríla 
2019 - Kristína Švajková a Peter Šimko.

manŽeLStVO uzaVreLI

Pietna spomienka pri Pamätníku obetí komunizmu

Deň advokácie s bezplatným poradenstvom

program kina cInemaX poprad
od 11. apríla do 17. apríla

Výročie likvidácie rehoľných rádov 
tzv. barbarskej noci si 12. apríla 2019 
pripomenuli účastníci kladenia vencov 
na cintoríne v  Poprade pri Pamätníku 
obetiam komunizmu. V  príhovoroch 
vystúpili predsedníčka Konfederácie po-
litických väzňov Slovenska Anna Gre-
ňová (na foto) a viceprimátor Popradu 
Ondrej Kavka. Báseň predniesla členka 
výboru Svetového združenia bývalých 
politických väzňov (SZBPV) Elena Bač-
korová. Na záver predseda SZBPV František 
Bednár informoval o  pripravovanom od-
halení pamätnej tabule Popradčanovi An-
tonovi Mačugovi, ktorý zomrel 31. marca 
1952 ako 30 ročný na následky brutálneho 
vyšetrovania Štátnou bezpečnosťou a  sa-
leziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi, ktorý ako 
správca farnosti v Poprade, napriek zákazu, 

mal na jeho pohrebe kázeň. V roku 1953 bol 
odsúdený k 15 rokom väzenia. Pamätná ta-
buľa bude odhalená v  spolupráci s mestom 
Poprad, RKC farnosťou a  Ústavom pamäti 
národa pri príležitosti 30. výročia Dňa boja 
za  slobodu a  demokraciu na budove Peda-
gogickej fakulty Katolíckej univerzity v Po-
prade na Nábreží Jána Pavla II.  (fbe)

Slovenská advokátska ko-
mora pri príležitosti Dňa 
advokácie 2019 organizuje 
v Poprade bezplatné právne 
poradenstvo pre občanov. 

V  stredu 24. apríla 2019 
pozýva občanov, v spolupráci 
s  primátorom mesta Anto-

nom Dankom, do priestorov 
Mestského úradu na Námestí 
Jána Pavla II. 2802/3, kde im 
regionálni advokáti poradia 
v  oblastiach pracovného, ro-
dinného, civilného i  trestné-
ho práva. 

Poradenstvo sa uskutoční 

v čase od 9. do 14. hod. 
Viac informácií o  tom, 

ako si správne vybrať advo-
káta, ako si s  ním dohodnúť 
odmenu a  v  akých prípa-
doch ho vyhľadať, nájdete na 
stránke www.advokatinava-
sejstrane.sk.  (sak)

V stredu 17. apríla 2019
o 11.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 17. apríla 2019
o 13.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 17. apríla 2019
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 18. apríla 2019
o 13. hod. v Tatranskej Lomnici s

Vo štvrtok 18. apríla 2019
o 14. hod. v Matejovciach s

Vo štvrtok 18. apríla 2019
o 15. hod. v Spišskej Teplici s

tiborom Budickým,
95-ročným

Margitou Maleckou,
93-ročnou

Helenou Hanákovou,
84-ročnou

alžbetou Czaykowskou,
78-ročnou

otíliou Polhošovou,
62-ročnou

Dušanom Mandákom,
74-ročným

naVŽDY Sa rOzLÚčIme

Princ krasoň: o  14.20 hod. 
(hrá sa štvrtok až utorok), 
o  15.40 hod. (hrá sa len 
24.4.), o 16.30 hod. (nehrá sa 
24.4.),  kliatba kvíliacej ženy: 
o 17.50 hod. (hrá sa len 24.4.), 
o 18.40 hod. (nehrá sa 24.4.), 
o 20.20 hod. (hrá sa len 24.4.), 
o 20.50 hod. (nehrá sa 24.4.), 
Predpremiéra - avengers: 
Endgame 2D: o 20. hod. (hrá 
sa len 24.4.), Predpremiéra - 
Mia a biely lev: o 13.30 hod.  
(hrá sa len 20. a 21.4.), ako si 

vycvičiť draka 3 2D: o 13.30 
hod. (nehrá sa 20. a  21.4.), 
Hľadá sa Yeti: o  15.50 hod.,  
after: Bozk: o 18. hod., Cyn-
torín zvieratiek: o 20.20 hod. 
(nehrá sa 24.4.), Shazam! 2D: 
o 13.20 hod. (hrá sa štvrtok až 
utorok), teroristka: o  16.10 
hod., Zamilovaná Gloria: 
o 18.20 hod., Hellboy: o 20.40 
hod. (nehrá sa 23.4.), art-
max filmy - Je mi fajn, s.r.o.: 
o 20.30 (hrá sa len 23.4.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Od včera 16. apríla sa začala 
rybárska sezóna na pstruho-
vých vodách. Medzi prvé úlov-
ky na rieke Poprad patril včera 
37 cm pstruh potočný, ulovený 
neďaleko AquaCity. Sezóna 
na pstruhových vodách trvá 
do konca septembra.   (ppm)

Rybári už lovia
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zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad, a to pozemky parc. č. kN-C 
2595/5 a parc. č. kN-C 3006/54 za účelom ich užívania pod už 
existujúcimi reklamnými zariadeniami povolenými predchádza-
júcimi vlastníkmi alebo správcami predmetných pozemkov.

Výška nájmu je minimálne 330,- €/ks/rok za pozemky v oboch 
zónach na účel osadenia billboardov a panelov s prenájmom 
plôch na propagáciu a reklamu, pričom pri viacstranných pane-
loch sa za kus považuje jedna strana panelu, t. j. vo výške 990,- €/
rok za celý predmet nájmu. (Mainimálna výška nájmu je určená v 
súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Po-
prad, schválenými Uznesením MsZ č. 49/2019 zo dňa 28.2.2019.)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových 
priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 26.4.2019 o 12. 
hod.      PP-45

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Týždeň s mestskou políciouKultúrny program
mesta Poprad • MINuLÝ týždeň v pondelok večer mest-

skí policajti preverili oznam na Ulici MPČL 
ohľadom horiacej plastovej nádoby na ko-
munálny odpad. Zistili, že požiar bol spô-
sobený horením starého matraca. Príslušní-
kovi MsP Poprad sa podarilo horiaci matrac 
vybrať a privolaní hasiči požiar uhasili.• V  tEN istý večer bola mestská polícia 
požiadaná o pomoc majiteľom reštaurácie 
odkiaľ odišiel hosť bez zaplatenia. Podozri-
vá osoba bola podľa popisu hliadkou náj-
dená neďaleko od prevádzky. Za spáchaný 
priestupok proti majetku jej bola uložená 
bloková pokuta.• V  utoRok 9. apríla podvečer bolo na 
linku 159 oznámené, že v jednej z prevádzok 
na Levočskej ulici sa nachádza osoba pod 
vplyvom alkoholu, ktorá narúša verejný po-
riadok a obťažuje ostatných zákazníkov. Išlo 
o ženu, ktorá bola následne predvedená za 
účelom zistenia totožnosti. Vec je v riešení 
MsP Poprad.• Vo ŠtVRtok 11. apríla popoludní pri-
jala MsP Poprad oznam ohľadom neznámej 
osoby ležiacej na zemi za budovou školy na 
Francisciho ulici. Muž bol pod vplyvom al-
koholu a  nebol schopný pohybu. Hliadkou 
mu bola poskytnutá predlekárska starostli-

vosť a následne bol privolanou sanitkou pre-
vezený do nemocnice.• V  tEN istý podvečer boli mestskí poli-
cajti privolaní do kostola na Ulici L. Svobo-
du, kde muž pod vplyvom alkoholu narúšal 
priebeh bohoslužby. Z kostola bol vykázaný, 
no v noci ho hliadka našla na zastávke SAD, 
kde ležal bosý na zemi. Keďže javil známky 
podchladenia bol prevezený privolanou po-
sádkou RZP do nemocnice na ošetrenie.• V  PIatok 12. apríla večer zasahovali 
hliadky MsP v nákupnom centre na námes-
tí, kde dochádzalo k vzájomnému fyzickému 
napádaniu dvoch mladých mužov z neďa-
lekej obce. Mestskí policajti dostali situáciu 
pod kontrolu.• V  SoBotu 13. apríla dopoludnia boli 
mestskí policajti privolaní na Rázusovú ulicu. 
Na balkóne jedného z bytov sa nachádzala 
mladá žena, pravdepodobne pod vplyvom 
omamných látok, ktorá sa odmietala vrátiť 
do bytu a jej správanie vzbudzovalo obavy, že 
sa pokúsi o samovraždu. Osobu sa hliadkam 
podarilo dostať do bytu a na miesto bola pri-
volaná posádka RZP. Po naložení do sanitky 
sa žena pokúsila o útek, no hliadky jej v tom 
zabránili a bola odvezená na vyšetrenie jej 
zdravotného stavu do nemocnice.  (msp)

Kino tatran
18. apríla o 10. hod.
HĽaDÁ Sa YEtI
- PRÁZDNINoVÉ kINo 
USA, animovaný, 95 min., da-
bing, MP. Výška 2 metre a 40 
centimetrov, hustá srsť, váha 
280 kg, ale nedajte sa oklamať 
jeho vzhľadom.... je neuveriteľ-
ne milý a srší vtipom. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

18. apríla o 19. hod.
GREEN Book
- oSCaR 2019 
USA, komédia/dráma, 130 
min., titulky, MP12. Film in-
špirovaný pomermi v 60-tych 
rokoch v Amerike, ocenený 3 
Oscarmi.  Vstupné: 5 €, Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

23. apríla o 10. hod.
SPIDER-MaN: PaRaLELNÉ
SVEtY- PRÁZDNINoVÉ
kINo- oSCaR 2019  
USA, animované akčné fantasy, 
117 min., dabing, MP7. Po tom, 
čo tínedžera Milesa Moralesa 
pohryzie rádioaktívny pavúk, 
musí sa naučiť, ako sa stať Spi-
der-Manom. Vstupné: 3 €

23. apríla o 16.30 hod.
HĽaDÁ Sa YEtI 
USA, animovaný, 95 min., da-
bing, MP. Vstupné: 5 €, Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-

niori, ŤZP): 4 €

25. apríla o 19. hod.
HELLBoY
USA, akčný/fantasy, 120 min., 
dabing, MP15. Pod hlavičkou 
ÚPVO (Úradu pre paranor-
málny výskum a obranu) sa 
vydáva do Londýna, kam sa 
zo záhrobia vrátila obávaná 
čarodejnica Nimue. Vstupné: 5 
€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

26. apríla o 19. hod.
aFtER: BoZk
- RoMaNtICkÁ FILMoVÁ
JaZDa PRE PÁRY 
USA, romantický, 106 min., 
titulky, MP12. Usporiadaná 
študentka sa zamiluje do rebela 
s temnou minulosťou i tajom-
stvom. Podľa rovnomenného 
knižného bestselleru. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

27. a 28. apríla o 16.30 hod.
MIa a BIELY LEV 
FR, rodinný/dobrodružný, 98 
min., dabing, MP. Keď ale tro-
chu podrastú a prestanú byť 
mláďatá, musia spolu utiecť 
do africkej divočiny, aby leva 
zachránili pred lovcami trofejí. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP: 4 €

27. a 28. apríla o 19. hod.
kLIatBa kVÍLIaCEJ ŽENY 
USA, horor/triler, 104 min., 

titulky, MP15. V záchvate žiar-
livosti utopila svoje deti, no vzá-
pätí sa za nimi so žalostným pla-
čom vrhla do rozbúrenej rieky. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

29. apríla o 13.30 hod.
LEto S GENtLEMaNoM
- PRE SENIoRoV+ 
CZ, romantická komédia, 98 
min., česká verzia, MP12. Anna 
prežíva so svojím manželom 
každé leto v chate za Prahou. 
Sú spolu celú večnosť, ich vzťah 
skĺzol do rutiny. Vstupné: 3 €

29. apríla o 19. hod.
NIkDY NEoDVRaCaJ
ZRak 
DE/IT, dráma, 188 min., ti-
tulky, MP15, FK. Maliar K. 
Bartnert prežil detstvo v na-
cistickom Nemecku. Životné 
traumy sa mu stanú inšpirá-
ciou, obrazy odrážajú nielen 
jeho osud, ale aj pocity povoj-
novej generácie. Vstupné: 5 €, 
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

30. apríla o 19. hod.
CEStoVatEĽSkÉ kINo:
tRaNSSIBÍRSka
MaGIStRÁLa
Vlaková legenda a cesta, ktorú 
treba zažiť aspoň raz za život! 
Spoznajte nevšedné cesto-
vateľské dobrodružstvo me-
nom Transsibírska magistrá-
la. Vstupné v predpredaji: 4€ 
Vstupné na mieste: 5 €

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, pozemok časť parc. č. kN-E 
7600/1, o výmere 1 m2 za účelom osadenia informačnej tabule.

Výška nájmu je minimálne 25,- €/ks/rok za pozemky v zóne B za 
účelom osadenia informačných tabúľ s plochou tabule 1 m² a viac, 
t. j. 25,- €/rok za celý predmet nájmu.

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznese-
ním MsZ č. 49/2019, zo dňa 28.2.2019.)

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

Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 26.4.2019 o 
12. hod.      PP-44

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Streda 17. apríl o 17. hod./
klub Zóna Dk v Poprade
FEStIVaL
PotÁPaČSkÝCH FILMoV
Budú premietané tri filmy, 
ktoré boli na festivale ocene-
né Grand Prix. Prvý s názvom 
Pramene života (35 min.) 
vytvoril nemecký autor so 
slovenskými koreňmi Milan 
Czapay. Druhým je film Me-
andre Hrona (22 min.) auto-
ra Pavla Svitaneka, predsedu 
Potápačského klubu Vodnár a 
tretím Carcharias - Velký bílý 
(51 min.) českého autora Steve 
Lichtaga oboznámi divákov so 
životom jedného z najatraktív-
nejších morí. Vstupné: 1 €

Nedeľa 21. apríl o 10. hod./

divadelná sála Dk v Poprade
ZaBuDNutÝ ČERt
Divadlo na predmestí
Rozprávka o starom zabud-
nutom dome, v ktorom žije už 
dlho čert Trepifajkse.
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 28. apríl o 10. hod./
divadelná sála Dk v Poprade
HaNIČka a MuRko
Koncertné turné jar 2019
Populárne bábky - malá spe-
váčka Hanička a jej kocúrik 
Murko vyrážajú na svoje jarné 
koncertné turné! 
K zakúpenej vstupenke do-
stane každé dieťa ako darček 
Murkove čokoládové lízatko!
Predpredaj - Ticketportal.sk
Vstupné: 5 €
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Študenti Obchodnej akadémie Poprad
na odbornej stáži v Londýne

Drevené kostolíky bodovali

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

17. apríla – v stredu od 9,00 do 11,00 hod.

DEŇ otVoRENÝCH DVERÍ
Môžete sa pozrieť, ako v našej materskej škole prebiehajú edukačné aktivity a hry vo 
všetkých triedach – od tých najmenších LIENOK, MEDVEDÍKOV, MOTÝLIKOV, až po 

predškolákov v triede ZAJKOV a KURIATOK . 
Vaše deti sa môžu spoločne zahrať s našimi škôlkármi, zaspievať si, zatancovať a zašpor-
tovať....  tešíme sa na spoločne strávené chvíle     PP-50

pozývame všetkých rodičov so svojimi deťmi,
ktorí chcú v budúcom školskom roku navštevovať našu MŠ na

Vo viacúčelovej hale aré-
na v Poprade sa od 26. do 
28. apríla 2019 uskutočnia 
Podtatranské výstavné trhy 
tatra Expo (denne od 10. do 
18., v posledný deň do 14. 
hod.) - 20. jarná podtatran-
ská výstava bývania s medzi-
národnom účasťou. 

Obsahuje časť Postav dom 
- stavebníctvo, stavebné ma-
teriály, technické zariadenia 
budov, ďalej Domov a vkus - 
nábytok, doplnky, interiérové 
prvky, Domov a žena - textil, 
odevy, obuv, kozmetika, do-
plnky, Dvor a záhrada - sadba, 
okrasné rastliny, záhradná 
architektúra a Auto - paráda - 
podtatranský autosalón. Časť 
Tatra-con pozostáva z Czech 

and Slovak PhotoGirl 2019 a 
prednášok o zdravom život-
nom štýle, ktoré budú 26. a 27. 
apríla vždy od 16. do 18. hod. 

V rámci Tatra Expo 
bude v sobotu 27. apríla 
o 11. hod. Deň poľskej 
kultúry s goralskou mu-
zikou a ochutnávkou 
poľskej gastronómie. 
Deň predtým v piatok 26. 
apríla o 14. hod. usporia-
da Občianske združenie 
Polonus a Podtatranská 
knižnica Festival poľskej 
kultúry v priestoroch 
knižnice na sídlisku Zá-
pad. Zaznie prednáška 
poľské veľkonočné tradí-
cie v literatúre. Tento pro-
jekt je spolufinancovaný 

V  rámci projek-
tu Erasmus+ sa 13 
študenti Obchodnej 
akadémie Poprad 
zúčastnili vo februá-
ri 2019 na odbornej 
stáži v  Londýne. Pro-
jekt bol financovaný 
z  prostriedkov Európ-
skej únie. Počas dvoch 
týždňov študenti pra-
covali v účtovníckych 
firmách, realitných 
agentúrach, cestovných kance-
láriách,  ale aj v školách v Lon-
dýne. Mali možnosť vyskúšať 
si administratívnu prácu a po-
rovnať pracovné podmienky 
na Slovensku a  v  zahraničí. 
Život v multikultúrnom pros-
tredí poukázal na rozmanitosť 
a  jedinečnosť. O  svoje zážit-
ky a  postrehy sa s  ostatnými 
študentmi podelili 27. marca 
na projektovom informač-
nom dni Erasmus+. Študenti 

si pripravili veľmi zaujíma-
vé prezentácie s  množstvom 
vlastných fotografií doplnené 
hovoreným slovom a často 
aj vtipnými a zaujímavými 
postrehmi.  Najčastejšie spo-
mínanými prínosmi bolo 
zdokonalenie si komunikácie 
v anglickom jazyku, nadobud-
nutie odborných zručností 
a získanie cenných kontaktov. 
Študenti zároveň porozprávali 
o zaujímavých miestach, ktoré 

navštívili v  Lon-
dýne a o  rodinách, 
v ktorých boli uby-
tovaní. Zároveň si 
prevzali aj certifiká-
ty o absolvovaní za-
hraničnej odbornej 
stáže. Všetci účast-
níci hodnotili po-
zitívne, že sa mohli 
na stáži v Londýne 
zúčastniť a  zhodli 
sa, že by ju radi ab-

solvovali znova. Svojich mlad-
ších spolužiakov motivovali 
k  uchádzaniu sa o  túto príle-
žitosť na budúci školský rok. 
Obchodná akadémia Poprad 
v tomto roku podala opäť dve 
prihlášky do projektov Era-
smus+, a to v rámci kľúčových 
akcií odborné vzdelávanie 
a príprava a školské výmenné 
partnerstvá. 

Karolína Voláková,
študentka OA Poprad

Podtatranské výstavné trhy Tatra Expo

V  celoslovenskej súťaži Najkrajší kalendár Slovenska Pre-
šovský samosprávny kraj opäť zabodoval. V kategórii regióny 
získal druhé miesto za nástenný kalendár Drevené kostolíky 
Prešovského kraja 2019. Odborná porota zložená z  vysoko-
školských pedagógov, grafikov, fotografov i novinárov v tomto 
roku hodnotila dovedna 45 nástenných a stolových kalendárov 
od 33 vydavateľov. Kalendár zaujal sériou fotografií, ktorých 
autorom je uznávaný fotograf Ján Štovka. V  kalendári majú 
svoje miesto chrámy v Šemetkovciach, Miroli, Príkrej, Miku-
lášovej, Dobroslave, Jalovej, Potokoch či v Bodružali. Zobraze-
né sú tam aj sakrálne stavby z Matysovej, Novej Sedlice a No-
vej Polianky, ktoré je možné obdivovať v skanzenoch v Starej 
Ľubovni, Humennom a  vo Svidníku. Osobitnú pozornosť si 
vyslúžila aj kópia chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
s vyhliadkovou vežou v Ľutine.   (ppš)

Senátom PR v rámci podpory 
poľskej diaspóry a Poliakov v 
zahraničí a Poľským inštitú-
tom v Bratislave.  (ppm)

PP
-4

7

Vstupenky
na kinotatran.sk

Kino
Tatran
30. 4.

PP-48
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Z kuchyne BaM Poprad
kadetky: v sobotu 13. apríla Poprad - YA U16 KE 30:66 a v ne-
deľu 14. apríla Poprad - YA U17 KE 25:73. Žiačky: v sobotu 
13. apríla St. Ľubovňa - Poprad 37:73 a 25:68. St. Mini žiač-
ky: v  sobotu 13. apríla St. Ľubovňa - Poprad 42:51 a  40:34.

FK Poprad Basketbalistky skončili šieste

S novými trénermi za novou sezónou

   Z V R P S  B

1. Pohronie 23 13 7 3 31:19 46

2. Fk Poprad 23 13 3 7 44:32 42

3. Skalica 23 12 4 7 36:24 40

4. L. Mikuláš 23 12 4 7 42:31 40

5. Komárno 23 10 5 8 34:25 35

6. Petržalka 23 9 7 7 29:28 34

7. Dubnica n. V.  23 9 6 8 43:32 33

8. B. Bystrica 23 7 9 7 31:28 30

9. Šamorín 23 8 6 9 35:33 30

10. Žilina B 23 8 4 11 41:51 28

11. Bardejov 23 6 9 8 32:38 27

12. Lokomotíva KE 23 7 6 10 27:34 27

13. Prešov 23 7 5 11 26:26 26

14. Trebišov 23 7 5 11 19:32 26

15. Inter BA 23 7 3 13 32:42 24

16. Lipany 23 6 3 14 18:45 21

tabuľka II. ligy

Z kuchyne Fk Poprad
Juniori: v  nedeľu 14. apríla Soľ - Poprad B 1:0. St. dorast 
u19: v  sobotu 13. apríla Poprad - Michalovce 2:0. Ml. do-
rast u17: v  sobotu 13. apríla Michalovce - Poprad 3:1. 
Ml. dorast u16: v  sobotu 13. apríla Michalovce - Poprad 
1:2. St. žiaci u15: v  sobotu 13. apríla B. Bystrica - Poprad 
1:2. St. žiaci u14: v  sobotu 13. apríla B. Bystrica - Po-
prad 2:1. Ml. žiaci u13: v  nedeľu 14. apríla Poprad - Pre-
šov 2:7. Ml. žiaci u12: v  nedeľu 14. apríla Poprad - Pre-
šov 4:21. Ženy: v  nedeľu 14. apríla L. Mikuláš - Poprad 
0:4. Dorastenky: v  sobotu 13. apríla Bardejov - Poprad 
17:0. Žiačky: v  sobotu 13. apríla Bardejov - Poprad 7:0.

Horúca správa vyšla 
minulý týždeň v piatok 
z kuchyne popradského 
hokejového klubu. ten 
predstavil nový reali-
začný tím tipsportligis-

tu pre ďalšiu sezónu. Hlavným tré-
nerom sa po Romanovi Stantienovi 
stal jeho doterajší asistent František 
Štolc, ktorý bude spolupracovať 
s  Pavlom Paukovčekom a  šéftréne-
rom mládeže Jánom Šimkom. tré-
nerom brankárov ostáva Stanislav 
Salát.

Štvrtý tím aktuálnej sezóny už skôr 
informoval o  predĺžení kontraktu 
s  brankárom Tomášom Vošvrdom, 
či útočníkom Samuelom Takáčom 
a  ďalšie mená budú postupne pri-
búdať. V pondelok sa prvým novým 
členom seniorského mužstva HK 
Poprad stal 29-ročný obranca Lukáš 
Matejka. Po odchode trénera Ro-
mana Stantiena však bolo prioritou 

nájsť nového kormidelníka. Minulý 
týždeň v piatok sa ním stal doterajší 
asistent František Štolc. „Po viace-
rých debatách sme sa v klube rozhodli 
takto. Chceli sme dať priestor nášmu 
trénerovi. František Štolc odviedol 
počas troch rokov ako asistent skvelú 
prácu,“ uviedol riaditeľ HK Poprad 
Ľudovít Jurinyi. Ponuku asistenta 
prijal ostrieľaný kouč Pavel Paukov-
ček, ktorý už v  minulosti Poprad 
trénoval ako hlavný tréner. Druhým 
asistentom sa stal Ján Šimko, ktorý 
ostáva v  pozícii šéftrénera mláde-
že ovenčený juniorským striebrom 
z  ostatnej sezóny. „Som pri mužstve 
tretí rok a tak som nad touto ponukou 
neváhal. Premýšľal som iba nad tým, 
aký tím si okolo seba zvolím. Vedel 
som, že klub chce potiahnuť domácich 
trénerov a  Ján Šimko mal dlhodo-
bo veľmi dobré výsledky pri mládeži. 
K  nám mladým trénerom sme však 
potrebovali skúsenosť a preto som rád, 

že ponuku prijal Pavel 
Paukovček,“ povedal F. 
Štolc. „Bol som oslove-
ný klubom, ktorý mi je 
blízky. Musíme vytvoriť 
jednoliaty tím a  nebu-
de záležať na tom, kto 
je hlavný tréner a  kto 
asistent. Neprišiel som 
sem vytvárať konku-
renciu, ale pomôcť 
klubu,“ pokračoval P. 
Paukovček. „Budeme sa snažiť dávať 
čo najväčší priestor našim juniorom 
hlavne v  predsúťažnom období. Tí 
najlepší dostanú možnosť ostať v  A-
-tíme. Ostatným budeme hľadať mož-
nosti na to, aby ostali pri seniorskom 
hokeji,“ doplnil J. Šimko.

V  HK Poprad je snahou udržať 
kostru tímu pokope. „Oslovili sme 
v  prvom rade hráčov, ktorí tu hrali 
v aktuálnej sezóne, ale už som sa roz-
prával aj s Popradčanmi, ktorí hrajú 

vonku. V  druhej fáze budeme kon-
taktovať slovenských hráčov z  iných 
miest a  ak bude priestor na doplne-
nie kádra, tak sa budeme obzerať aj 
po zahraničí,“ prezradil nový tréner 
kamzíkov F. Štolc. Ambície tímu 
budú aj tentokrát vysoké. Pripravo-
vať sa na svoje ciele budú Popradča-
nia od 13. mája do konca júna na su-
chu. Na ľad by mali vykorčuľovať 22. 
júla v  závislosti od termínu prvého 
ligového zápasu.   (mav)

Zaujímavý ví-
kend majú za 
sebou futbalisti 
Fk Poprad. Po 
tom, čo zvíťazili 

v sobotu v komárne 1:0 a ich 
konkurenti na špici tabuľky 
II. ligy zaváhali, sa vyšplhali 
už na druhé miesto, iba štyri 
body za vedúce Pohronie.

V sobotu v Komárne v rám-
ci 23. kola II. ligy o všetkom 
rozhodol jediný gól Vladi-
míra Kukoľa z  56. minúty. 
V  tomto kole prehralo Po-
hronie, Skalica i  Liptovský 
Mikuláš a tak sa Popradčania 
posunuli zo štvrtej pozície na 
druhú priečku.

Zmena nastala v  programe 
nasledujúceho domáceho zá-
pasu Popradu, ktorý sa mal so 
Šamorínom odohrať pôvodne 
v sobotu 20. apríla. Oba tímy 
sa však dohodli na skoršom 
termíne. Zápas 24. kola sa 
odohrá už v piatok 19. apríla 
o 18. hodine v NTC Poprad.

Výsledok: 23. kolo II. ligy 

v  sobotu 13. apríla kFC ko-
márno - Fk Poprad 0:1 (0:0), 
gól Popradu: 56. Vladimír 
Kukoľ. Program: 24. kolo II. 
ligy v  piatok 19. apríla o  18. 
hod. Fk Poprad - FC Štk 
1914 Šamorín, 25. kolo v uto-
rok 23. apríla o 16.30 hod. Fk 
Inter Bratislava - Fk Poprad, 
26. kolo v  sobotu 27. apríla 
o 18.30 hod. Fk Poprad - Fk 
Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa.  (ppv)

Extraligový tím 
BaM Poprad 

sa minulý týždeň v  stredu 
rozlúčil s  fanúšikmi i  celou 
sezónou v  rámci odvetného 
zápasu série o  piate miesto 
proti Nitre.

Popradské basketbalistky 
chceli v poslednom domácom 
zápase sezóny odčiniť vysokú 
prehru z  Nitry a  potešiť na 
záver svojich fanúšikov pek-
ným basketbalom. To sa im aj 
podarilo, pretože v dramatic-
kom finiši dokázali zápas troj-
kou Havranovej doviesť do 
predĺženia a  podobným spô-
sobom siahali aj na predĺženie 
číslo dva po trojke Sojákovej. 
Škrt cez rozpočet im urobili 
hráčky Nitry, ktoré si vybojo-
vali pár sekúnd pred koncom 
dva trestné hody a  rozhodli 
o svojom víťazstve 66:64 a cel-
kovom triumfe 2:0 na zápasy. 
Poprad obsadil konečnú šies-
tu priečku. „V tomto zápase 
nám rotovalo osem hráčok 
kvôli zraneniam. Až v druhom 
polčase sme sa našli a chytili aj 
strelecky. Žiaľ, nestačilo to, ale 

dievčatám nemám čo vyčítať. 
Myslím si, že to bola dôstojná 
rozlúčka so sezónou,“ hodnotil 
tréner BAM Poprad Ľuboslav 
Kovalský. Z  pohľadu vedenia 
klubu táto sezóna splnila cieľ, 
no budúcnosť je nejasná. „Tie-
to dievčatá, ktoré sa pred sezó-
nou zišli na poslednú chvíľu, si 
svoje miesto na palubovke za-
stali. Myslím si, že sa veľa na-
učili a dôstojne reprezentovali 
mesto Poprad na slovenskej 
basketbalovej mape. Už naj-

bližšia doba ukáže, či extraliga 
v  Poprade bude pokračovať 
a za akých podmienok. Chce-
me sa po roku vyhnúť tomu, 
aby sme niečo robili na posled-
nú chvíľu,“ uzavrel športový 
riaditeľ BK Poprad Michal 
Weinciller.

Výsledok play-off: 2. zápas 
série o 5. miesto v  stredu 10. 
apríla BaM Poprad - BkM 
Junior ukF Nitra 64:66pp 
(26:28), najviac bodov BaMP: 
Patrícia Sojáková - 20.   (ppv)

Vo štvrtok 11. apríla sa slávnostným odo-
vzdávaním ľadových vysvedčení deťom z 
MŠ v Spišskej Sobote ukončil ďalší úspešný 
ročník základného výcviku v korčuľovaní, 
ktorý organizuje mesto Poprad a absolvo-
valo ho takmer 300 detí pod vedením tré-
nerov bratov Svitanovcov. Deťom prišiel 
pogratulovať aj Mrázik, ktorý asi spôsobil, 
že deti pri odchode zo štadióna prekva-
pilo drobné sneženie. FOTO - archív JP
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krátko zo športu

Kadeti v príprave na domáci šampionát
Popradská volejbalová 
mládež zažíva opäť vyda-
renú sezónu. kadeti i starší 
žiaci Vk Junior 2012 Po-
prad budú môcť zabojovať 
na záverečných turnajoch 
o tituly. Veľká motivácia to 
bude predovšetkým pre ka-
detov, ktorí budú slovenský 
šampionát hostiť doma.

Kadeti VK Junior 2012 
Poprad sa už ako istý účast-
ník majstrovstiev Sloven-
ska dlhodobo pripravujú 
na domáci vrchol sezóny. 

Z  východnej vetvy, ako or-
ganizátor, doplnia v  šestici 
finalistov Svidník a  Starú 
Ľubovňu, a práve St. Ľubov-
ňa sa stala ich sparring part-
nerom už počas záverečného 
dvojzápasu dlhodobej časti 
sezóny. Oba tímy sa v  ne-
deľu vo Veľkej bratsky po-
delili víťazstvami 3:1 na sety 
(na foto). „V tomto stretnutí 
už prakticky o  nič nešlo, ale 
priebeh zápasov ma príjemne 
prekvapil. Ako príprava na 
vrchol sezóny to spĺňalo naj-

prísnejšie kritériá,“ hodnotil 
tréner kadetov VK Junior 
2012 Poprad Andrej Vojčík.

Majstrovstvá Slovenska ka-
detov vo volejbale sa uskutoč-
nia od 3. do 5. mája v Aréne 
Poprad, no a na tomto sviat-
ku popradského volejbalu sa 
budú môcť podieľať aj odcho-
vanci z  Centra olympijskej 
prípravy v Trenčíne. „V tomto 
roku máme poslednú mož-
nosť využiť ich, a  preto sme 
sa o  záverečný turnaj vôbec 
uchádzali. Skladba našej zák-

ladnej šestky bude pozostávať 
prevažne zo slovenských re-
prezentantov a  preto budeme 

chcieť bojovať na domácom 
podujatí o  medailu,“ zdôraz-
nil A. Vojčík.  (mav)

Poprad sa po dlhých rokoch stane 
opäť etapovým mestom známych 
cyklistických karpatských pretekov 
kuriérov. V  sobotu 4. mája sa preto 
v  našom meste a  na jednom mies-
te stretnú dve významné podujatia. 
okrem spomínaných pretekov aj po-
pulárne Rallye tatry.

Na maximum budú vyťažené naj-
mä ubytovacie kapacity, nakoľko 
mesto prevzalo záštitu nad oboma 
podujatiami a  postará sa o  všetkých 
účastníkov. „Snažíme sa vytvoriť orga-
nizátorom oboch podujatí čo najlepšie 
podmienky. Prípravu nesmieme pod-
ceniť. Máme za úlohu predovšetkým 
zabezpečiť ubytovanie pre jednotlivé 

výpravy a organizačné tímy,“ uviedol 
prvý viceprimátor mesta Poprad Šte-
fan Pčola.

Aj minulý týždeň vo štvrtok sa 
na pôde mesta uskutočnilo jedno 
z  mnohých pracovných stretnutí za 
účasti organizátorov oboch poduja-
tí, ako aj zástupcov bezpečnostných 
zložiek s  cieľom zosúladiť termíny. 
„Jednotlivé akcie sú zaradené do svo-
jich kalendárov a s termínmi organi-
zátori už nemohli nič urobiť. Museli 
sme sa spoločne dohodnúť za prítom-
nosti štátnej a  mestskej polície a  zo-
súladiť priebeh akcií, aby nevznikali 
kolízne situácie,“ upozornil vicepri-
mátor Popradu. Karpatské preteky 

kuriérov budú trvať od 
30. apríla do 5. mája 
v  troch krajinách - 
Poľsku, Slovensku 
a  Maďarsku. Poprad 
sa stane ich súčasťou 
po tridsiatich rokoch. 
História pamätá aj po-
pradského víťaza tých-
to pretekov a  to On-
dreja Glajzu v  rokoch 1983 a  1984. 
Slovenská etapa je na programe v so-
botu 4. mája. Bude dlhá 115 kilomet-
rov s prevýšením 1750 metrov. Štart 
aj cieľ bude situovaný na Námestí 
sv. Egídia pred NC Forum a teda na 
mieste, kde slávnostne odštartuje 

aj Rallye Tatry. „Štart cyklistických 
pretekov bude o  10. hodine a  pred-
pokladaný dojazd do cieľa približne 
o 14. hodine. Logisticky by preto cyk-
listi nemali prekážať jazdcom Rallye 
Tatry, ktorí odštartujú z  námestia 
o 17. hodine,“ doplnil Š. Pčola. (mav)

V Poprade sa stretnú dve akcie

V sobotu 13. apríla sa v telo-
cvični Spojenej školy na Let-
nej ulici v Poprade uskutočnil 
už 39. ročník Veľkonočného 
turnaja v stolnom tenise, kto-
rý pravidelne organizuje STO 
Poprad - Veľká. Zúčastnili sa 
ho slovenskí hráči pôsobiaci 
v  ligách od prvej nižšie, ale 
príležitosť zahrať si využili 
aj stolní tenisti hrajúci v za-

hraničí. Vo dvojhre dominoval Jakub Zelinka (na foto) hrajúci 
za poľský PKS Kolping Jaroslaw, ktorý porazil druhého nasade-
ného Dávida Gašparoviča z STK Stará Ľubovňa/Jakubany. Aj 
štvorhru ovládol Jakub Zelinka, tentokrát spoločne s Tomášom 
Horákom z ŠK Veterán Poprad.       FOTO - Marek Vaščura

Minulý týž-
deň v  utorok 
a  v  stredu sa 
v  telocvični ZŠ 
s  MŠ Dosto-
jevského v  Po-
prade uskutoč-
nilo okresné 
kolo chlapcov 
a dievčat v gym-
nastickom štvorboji. Obe podujatia ovládli družstvá 
z  domácej školy a  to vo všetkých kategóriách (na foto 
najmladšie dievčatá z  kat. A). Víťazi budú náš okres repre-
zentovať na krajskom kole už vo štvrtok 25. mája opäť v  te-
locvični ZŠ na Dostojevského ulici.   FOTO - archív školy

• koNCoM minulého 
týždňa sa v  Michalovciach 
konal záverečný turnaj Maj-
strovstiev Slovenska starších 
žiakov v  hokeji, na ktorom 
nechýbali ani ôsmaci z  Po-
pradu. Vo štvrtok 11. apríla 
podľahli Žiline 1:3, na druhý 
deň porazili rivala z  Ko-
šíc 2:1, no v  záverečný deň 
prehrali s  neskorším suve-
rénnym víťazom Slovanom 
Bratislava 0:8 a  obsadili len 
tesne o  skóre v  minitabuľke 
troch štvrté miesto. Poprad-
čania sa spoločne s kadetmi 
HK ŠKP predstavia hneď 
po Veľkej noci na domácom 
kvalitne obsadenom turnaji 
kadetov z  medzinárodnou 
účasťou pod názvom Poprad 
Cup 2019.• oD štvrtka 18. do soboty 
20. apríla sa v Aréne Poprad 
uskutoční medzinárodný 
basketbalový turnaj junioriek 
pod názvom Easter Tourna-
ment za účasti tímov z troch 
krajín. Popradčanky budú 
hrať vo štvrtok o  15.30 hod. 

proti francúzskemu tímu 
Smash, v  piatok si zmerajú 
sily o 9. hodine s maďarským 
Vasas Akademia a o 15. hodi-
ne s Young Angels Košice. V 
sobotu sú na programe záve-
rečné zápasy o medaily - o 9. 
hodine o bronz a o 11. hodine 
o zlato.• V  SoBotu 27. apríla sa 
od 9. hodiny v priestoroch ZŠ 
s  MŠ vo Veľkej uskutoční 3. 
ročník súťaže mladých hasi-
čov o Pohár primátora mesta 
Poprad. Organizátorom pod-
ujatia je DHZ Veľká.• FutBaLIStI ŠK Zeme-
dar Poprad - Stráže v nedeľu 
14. apríla zvíťazili v rámci 17. 
kola 6. OMV ligy nad Hun-
covcami 4:3 a  v  tabuľke im 
patrí priebežná ôsma priečka. 
V nedeľu 21. apríla cestujú do 
Spišskej Teplice a v sobotu 27. 
apríla do Veľkého Slavkova.• uŽ v nedeľu 21. apríla sa 
v  Aréne Poprad od 19. ho-
diny uskutoční legendárne 
podujatie PCF 20 - MMA 
Legendary XX. Organizáto-
ri priniesli v  rámci fightcard 
pod Tatry mená ako Mariusz 

„Radzik“ Radzisewski  z  Poľ-
ska a Mohamed Sayah z Fran-
cúzska,  ktorí sa stretnú v  ti-
tulovom zápase organizácie 
PCF, či Guilherme „Warrior“ 
Cadena Martins  z  Brazílie. 
Z  domácej scény nebude 
chýbať Leonard „PrettyBoy“ 
Spišský, či Ladislav „Blac-
kPrince“ Koky. V špeciálnych 
zápasoch podľa pravidiel K1 
sa predstavia svetové hviezdy 
z  Popradu Pavol Garaj a  Sa-
muel Hadzima.• BaSkEtBaLIStI BK 
Iskra Svit minulý týždeň 
v  stredu prehrali druhý zá-
pas štvrťfinálovej série SBL 
v  Žiline 79:91. V  sobotu 13. 
apríla však porazili svojho sú-
pera opäť na svojej palubovke 
81:73 a ujali sa vedenia 2:1 na 
zápasy. Včera po uzávierke 
vydania novín Poprad mohli 
zverenci Michala Madzina 
spečatiť postup medzi šty-
roch najlepších pre zmenu 
na pôde Žiliny. Vo štvrtok 
18. apríla je na programe 
prípadný rozhodujúci pia-
ty zápas série v  Iskra Aréne 
o 18. hodine.  (ppv)
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