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Ocenili pohostinnosť, výborné
podmienky a vysokú návštevnosť

Dažďové záhrady zmiernia
výkyvy počasia a ozdravia klímu

Streda  26. 4. 2017 Číslo 16 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Okresnú súťaž o dažďovú záhra-
du roka vyhlásilo minulý štvrtok 
mesto Poprad a občianske združe-
nie Ľudia a voda pod záštitou vice-
primátora Popradu Pavla Gašpera, 
v spolupráci s OZ Zaujímam sa a 
OZ Horec Tatry.

Súťaž je rozdelená do dvoch ka-
tegórií. V kategórii jednotlivci a 
skupiny ide o realizáciu dažďovej 
záhrady, v kategórii škôl pôjde o naj-
úspešnejší návrh dažďovej záhrady. 
„Je to okresná súťaž a ak sa nám po-
darí zaangažovať čo najviac ľudí, po-
darí sa zachytiť veľké množstvo daž-
ďovej vody, čo v konečnom dôsledku 
prispeje ku skvalitneniu životného 

prostredia v celej Popradskej kotline.  
Táto aktivita má nesmierny poten-
ciál, ktorý môže znamenať obrovský 
vplyv nielen na klímu, zdravie ľudí, 
ale takisto na ekonomiku a rozvoj tu-
ristického ruchu,“ zhrnul P. Gašper. 
Podrobnosti o súťaži a prihlasova-
cí formulár nájdu záujemcovia na 
www.poprad.sk. Prihlásiť sa môžu 
mailom alebo podaním písomnej 
prihlášky na MsÚ v Poprade. Uzá-
vierka je 31. júla 2017.

Odborný garant súťaže Michal 
Kravčík, predseda OZ MVO Ľudia a 
voda uvítal, že sa Poprad chopil ta-
kejto iniciatívy.

(Pokračovanie na str. 4)

Predstaviteľov Medzinárodnej 
hokejovej federácie IIHF, Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja a rea-
lizačných tímov účastníkov Maj-
strovstiev sveta v ľadovom hokeji 
hráčov do 18 rokov prijal minulý 
štvrtok primátor Popradu Jozef 
Švagerko. 

Delegát IIHF Frank Gonzáles 
ocenil mimoriadnu pohostinnosť, 
ktorej sa všetkým účastníkom do-
stalo pod Vysokými Tatrami. Vy-
zdvihol Poprad ako baštu ľadového 
hokeja, ktorý vytvoril pre šampio-
nát výborné podmienky, rovnako 
ako aj mesto Spišská Nová Ves. 
Hráči, funkcionári i fanúšikovia 
si odnesú výnimočné spomienky. 
F. Gonzáles povedal: „Celý priebeh 
majstrovstiev hodnotím ako veľmi 
dobrý a na vysokej úrovni. Je chvá-
lyhodné, že sa primátori samotných 
miest Poprad a Spišská Nová Ves 
osobne angažovali a boli pre šampi-

onát doslova zapálení. Potešila nás 
vysoká návštevnosť jednotlivých 
zápasov, ktorá sa len tak nevidí a 
atmosféra, ktorú diváci vytvorili.“ 
Primátorovi Popradu odovzdal 
ako pamiatku kravatu majstrov-
stiev.

J. Švagerko vyzdvihol MS hrá-
čov do 18 rokov ako výnimočnú 
udalosť - najvýznamnejšie špor-
tové podujatie v tomto roku: „Je 
to reprezentácia nášho mesta a re-
giónu. Dostávam veľa pozitívnych 
informácií z celého sveta, ľudia sú 
hrdí, že sú Slováci a pochádzajú 
odtiaľto, kde máme krásne štadió-
ny, pohostinné prostredie a dobrú 
organizáciu. Je to výborná propa-
gácia. Nebolo to jednoduché, preto 
ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa 
do tohto podujatia zapojili, naj-
mä SZĽH, že nám dal tú dôveru a 
dokázali sme v tejto skúške dôstoj-
ne obstáť.“   (mar)

Svetový šampionát hokejistov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi 
vyvrcholil v  nedeľu zápasmi o  medaily. Slováci skončili vo štvrťfinále na 
štíte Ruska, z  titulu sa tešili Spojené štáty americké. Hokejové podujatie 
svetových rozmerov pod Tatrami trhalo rekordy v návštevnosti a  sledova-
nosti. Viac na str. 11.       FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň sa aprílové poča-
sie poriadne vybláznilo. Vo štvrtok 
si situácia pod Tatrami dokonca 
vyžiadala vyhlásenie mimoriadnej 
situácie v celom okrese Poprad. 
Predpoludním sa zišiel krízový 
štáb pod vedením prednostu OÚ 
Slavomíra Kravčáka.

Kalamita spôsobená snežením, 
búrlivým vetrom a zlou viditeľ-
nosťou sa podpísala pod vznik 
hromadnej dopravnej nehody na 

diaľnici D1 v úseku medzi Popra-
dom a Spišským Štvrtkom. Bolo 
pri nej poškodených spolu 59 vo-
zidiel a zranených 25 ľudí, z toho 
traja ťažko. Úsek diaľnice musel 
byť od štvrtkového až do piat-
kového rána uzatvorený pre oba 
jazdné smery. Príčina dopravných 
nehôd je predmetom vyšetrova-
nia. Riaditeľ OR Policajného zbo-
ru v Poprade Peter Benko dodal:

Apríl ukázal svoje rozmary

(Pokračovanie na str. 3)
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Rekonštrukcia Starého ihriska a Velickej cesty
Po Veľkej noci sa začala rekon-

štrukcia dvoch mestských komuni-
kácií v Poprade - MK Staré ihrisko 
a časť MK Velická cesta. V čase re-
konštrukcie bude z uvedených úse-
kov vylúčená verejná doprava.

MK „Staré ihrisko“ je v úseku od 
križovatky s ulicou Huszovou (Zá-
hradníckou) po ukončenie v napo-
jení na miestnu komunikáciu okolo 
rodinných domov, určená len na 
obsluhu priľahlého územia zväčša 
osobnými automobilmi.

Rekonštruovaný úsek v dĺžke vyše 
63 m je situovaný medzi zástavbou 
rodinných domov. Komunikácia je 
v celom úseku, t.j. od križovatky s 
ulicou Huszovou (Záhradníckou) v 

nevyhovujúcom technickom stave, 
s nevyhovujúcim šírkovým usporia-
daním a nevyhovujúcim odtokom 
povrchových vôd. Šírka miestnej 
komunikácie je limitovaná jestvu-
júcimi majetkovými pomermi a 
jestvujúcimi vjazdmi a chodníkmi 
k priľahlým nehnuteľnostiam. Popri 
miestnej komunikácii je vybudo-
vaný ľavostranný súvislý chodník. 
Rekonštrukcia je limitovaná teda 
jestvujúcimi šírkovými pomermi, 
ktoré budú rešpektované a komu-
nikácia bude rozšírená na kategóriu 
MO 7,5/40. Bude vybudovaný oboj-
stranný chodník v celej dĺžke rekon-
štruovaného úseku. Doba výstavby 
je 40 dní, zhotoviteľom je spoločnosť 

Asfalt Tatry a cena činí 67 663,82 
eur.

Čo sa týka Velickej cesty, navrho-
vaná je kompletná rekonštrukcia 
MK s jej rozšírením na požadované 
parametre, vybudovaním nového 
chodníka v pôvodnej trase so zru-
šením jestvujúcich schodov a pre-
pojenie historickej kamennej dlažby 
pôvodného chodníka vedúceho 
na Sobotské námestie s kamennou 
dlažbou nového parkoviska s chod-
níkom pri vstupe na cintorín. Pod-
robnosti sú na www.poprad.sk.

Zhotoviteľom rekonštrukcie sú In-
žinierske stavby Košice, cena pred-
stavuje takmer 208 tisíc eur, doba 
výstavby 90 dní.   (mag)

Jedným z najdiskutovanejších 
bodov aprílového mestského za-
stupiteľstva bol zámer obstarania 
nadlimitnej koncesie na poskyto-
vanie garantovanej energetickej 
služby. Popradská samospráva plá-
nuje zlepšiť energetickú efektív-
nosť a technický stav 23 školských 
budov vo vlastníctve mesta Poprad 
a využiť na realizáciu tohto cieľa 
formu koncesnej zmluvy. 

Vedeniu mesta sa javí koncesia 
ako najvhodnejšia možnosť, pretože 
môže zrealizovať opatrenia na zní-
ženie energetickej náročnosti škol-
ských budov a ich rekonštrukciu 
približne za 2,5 roka a svoje vlastné 
finančné zdroje môže použiť na iné 
investície. Koncesionár na seba pre-
vezme financovanie celého projektu, 
ktorý mu bude mesto splácať 15 ro-
kov. Bude garantovať úspory, znášať 
všetky riziká spojené s majetkom, 
do ktorého investoval, aby investície 
boli funkčné a prevádzkyschopné. 
Koncesionár vzíde z verejného obsta-
rávania nadlimitnej koncesie na po-
skytovanie garantovanej energetickej 
služby prostredníctvom externého 
obstarávateľa, ktorým je spoločnosť 
Tatra Tender Bratislava. Jej zástupca 
- senior konzultant Marek Griga (na 
foto) podčiarkol: „Školské budovy v 
meste sú v zanedbanom stave a konce-
sionár vo svojom návrhu predloží, aké 
opatrenia treba vykonať, aby priniesli 
energetické úspory, čo sa pozitívne pre-
javí na účtoch za energie aj na zlep-
šení vnútorného prostredia. Projekt 
takéhoto rozsahu sa na Slovensku ešte 
nerealizoval. Realizujú sa síce takéto 
EPC projekty, ale sú primárne zame-
rané skôr na jednu budovu. Mesto 
bude môcť zálohovať prostriedky na 
iné investičné aktivity, neprejaví sa to 
v dlhu mesta, projekt skĺbi súkromné 
prostriedky s verejnými.“  

1. viceprimátor mesta Poprad Igor 

Wzoš konštatoval: „Podmienkou 
bude, aby koncesionár, ktorý vzíde z 
verejného obstarávania, zrevitalizo-
val všetkých 23 školských budov do 
30 mesiacov. Celkový kontrakt bude 
dosahovať približne 9 miliónov eur. 
Bude obsahovať výmenu okien, sve-
tiel, zateplenie budov, opravu striech, 
zregulovanie systému a tieto opatre-
nia prinesú úsporu. Predpokladáme, 
že dosiahne okolo 160 tisíc ročne za 
všetky školy.“ 1. viceprimátor zdô-
raznil, že sa skončila možnosť čerpať 
prostriedky na zatepľovanie škôl z 
eurofondov, a preto považuje sa-
mospráva koncesiu v súčasnosti za 
najvhodnejšiu možnosť. V školách 
sa v minulosti investovalo iba do 
akútnych havarijných stavov takmer 
800 tisíc ročne, treba ich však kom-
plexne zrekonštruovať a dlhodobo 
udržiavať.

Pri schvaľovaní zámeru si poslanci 
pýtali odpovede na viacero otázok. 
Alena Madzinová pokladá taký-
to projekt za obrovský a treba naň 
dobrú prípravu. Je však nutné stav 
školských budov riešiť, lebo sú ozaj v 

zlom stave. Milana Barana zaujímali 
podrobnosti stavebných prác a ich 
rozsah. Vladimírovi Lajčákovi pre-
kážalo, že sa mesto zaviaže splácať 15 
rokov, teda aj svojich nasledovníkov, 
a poslanci nedostali akékoľvek čísla: 
„Za daného stavu musím byť proti, 
lebo nemám k dispozícii ani základ-
né fakty.“ Pavol Gašper podotkol, že 
školy treba dostať do komfortného, 
moderného stavu, pretože dote-
raz sa riešili len urgentné havarijné 
stavy. Beáta Sichrovská sa zamerala 
na ekonomické záležitosti a takisto 
Ondrej Kavka uvažoval nad tým, či 
je projekt ekonomicky výhodný a 
žiadal viac informácií. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
povedal: „Koncesionárska zmluva je 
zložitá, musí byť v poriadku. Mesto si 
dá na nej záležať, lebo je to na dlhé 
roky.“ Dodal, že ešte pred schvále-
ním koncesie dostanú poslanci kon-
krétne čísla a budú rokovať o návrhu 
koncesnej zmluvy. Pri konečnom 
hlasovaní o zámere nadlimitnej kon-
cesie hlasovalo za 11, proti 6, zdržal 
sa 1 poslanec.   (mar)

• SLOVENSKÁ advokátska ko-
mora pri príležitosti Dňa advokácie 
2017 organizuje dnes 26. apríla od 9. 
do 14. hod. v priestoroch Mestského 
úradu v  Poprade bezplatné právne 
poradenstvo pre občanov v  oblasti 
pracovného, obchodného, civilného 
i trestného práva.
• Z dôVOdu plánovanej rekon-
štrukcie miestnej komunikácie Ve-
lická cesta je od pondelka 24. apríla 
do 23. júla  uzatvorená táto cesta v 
úseku medzi ulicami Vagonárska 
(Chalupkova) a Jesenského. Z toho 
dôvodu došlo aj k obmedzeniam v 
mestskej hromadnej doprave, pri-
čom  v  tomto termíne je dočasne 
zrušená autobusová zastávka  Spiš-
ská Sobota, nák. stredisko.  Viac in-
formácií na www.poprad.sk
• VEĽKOKAPACITNÉ kontajnery 
na jarné upratovanie budú v termíne 
od 28. apríla do 5. mája umiestne-
né vo Veľkej na uliciach Na letisko 
(potraviny Fresh a pri viadukte), 
Vodárenskej (pri autobus. zastávke), 
Scherfelovej (pred Ilavským), Novej 
(pod železničným mostom), Širokej 
(pri učilišti), Stavbárskej, Jarmočnej 
a pri futbalovom štadióne a v Kvet-
nici pri klzisku.
• ŠÚ SR v súlade s projektom EÚ 
realizuje od minulého týždňa do 
konca mája zisťovanie o využíva-
ní informačných a komunikač-
ných technológií v domácnostiach 
a u  jednotlivcov, ktorého cieľom je 
zistiť úroveň vybavenosti domác-
ností týmito technológiami a úroveň 
znalostí a zručností obyvateľstva a 
schopnosť ich využívania. Vybrané 
domácnosti v Poprade navštívi po-
verený pracovník, ktorý je povinný 
sa preukázať osobitným poverením.  
• PRERuŠENÁ distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia bude 
v piatok 28. apríla od 7. do 17. hod. 
na Svätoplukovej ul. Presné čísla do-
mov, ako aj odberných miest sú uve-
rejnené na www.poprad.sk.
• JuBILuJÚCI skladateľ, dirigent, 
klavírny virtuóz, aranžér a publicista 
Peter Breiner oslávi svoju 60-tku sériou 
umeleckých vystúpení na Slovensku. 
V Poprade bude vystupovať 5. mája o 
19. hod. v Elektrárni Tatranskej galérie. 
• V BRATISLAVE odštartoval pia-
ty ročník projektu Spolu za zdravý a 
krásny úsmev, ktorý organizuje Slo-
venský spolok študentov zubného 
lekárstva. Cieľom je naučiť ľudí správ-
nu techniku čistenia zubov a motivo-
vať ich k zlepšovaniu starostlivosti o 
ústnu hygienu. Do Popradu projekt 
príde dnes 26. apríla o 10. hod. na 
Nám. sv. Egídia.   (ppš)
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Nábrežie sa dočká revitalizácie

Apríl ukázal svoje rozmary
• dNES 26. apríla o 17. hod. sa v Tat-
ranskej galérii v  Poprade uskutoční 
vernisáž výstavy popredného predsta-
viteľa slovenskej geometrickej maľby 
Adama Szentpéteryho s  názvom Ge-
ometrické kódy. 
• V PIATOK 28. apríla o 17. hod. 
sa v oddelení umenia Podtatranskej 
knižnice v Sp. Sobote uskutoční verni-
sáž výstavy Karola Debnára st. Preme-
ny.
• VO VYSOKÝCH TATRÁCH 30. 
apríla o 14. hod. v  Kúpeľoch Nový 
Smokovec vystúpi multiinštrumen-
talista James Evans, kvalirista Peter 
Pavličko, o 15. hod. Pavol Hammel 
v sprievode gitaristu Juraja Buriana  a 
Duo Style. 1. mája od 10. hod. sa spred 
objektu Humno v Tatranskej Lomni-
ci pohne Retro prvomájový sprievod 
s pestrým programom a od 10. do 18. 
hod. sa bude v centrálnom mestskom 
parku v  T. Lomnici konať Tatranský 
majáles.
• VIACERE tematické zastavenia, 
v  rámci ktorých sa účastníci dozve-
dia napríklad aj to, ako vplýva les na 
ľudské zdravie, budú súčasťou tohto-
ročných Lesníckych dní pod Tatrami. 
Slávnostné otvorenie už 11. ročníka sa 
uskutoční dnes 26. apríla o 10. hod. na 
Hlavnom námestí v Kežmarku. 
• NA trati Tatranských elektrických 
železníc prebiehajú do konca tohto 
týždňa výlukové práce medzi stani-
cami Poprad-Tatry a Starý Smokovec. 
Od 7.20 do 16.50 hod. sú električky 
nahradené autobusmi.
• MÓdNA prehliadka prezentujúca 
trendy na jar a leto 2017 sa uskutoční 
v piatok 2. júna o 15.30 hod. pred buti-
kom Ola Daubner v Poprade na Nám. 
sv. Egídia. Pôvodný termín 28. apríl 
bol zrušený pre nepriaznivé počasie.
• VŠETCI zamestnanci majú po-
sledné dni na darovanie 2% alebo 3% 
zo svojich daní. Termín je do 2. mája 
2017. Zamestnanec, ktorému zamest-
návateľ vykonal ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň z  príjmov zo zá-
vislej činnosti za rok 2016 predkladá 
vyhlásenie o poukázaní podielu zapla-
tenej dane za zdaňovacie obdobie, za 
ktoré sa daň platí na osobitnom tlači-
ve, ktorého vzor je uverejnený www.
financnasprava.sk.
• VEĽKÉ jarné upratovanie pred 
hlavnou turistickou sezónou, ktoré 
malo byť v Slovenskom raji minulý 
piatok 21. apríla, pre nepriaznivé po-
časie preložili. Upratovať sa začne v 
piatok 28. apríla.
• SPOLOČNOSŤ Envi-pak zve-
rejnila pri príležitosti 22. apríla Dňa 
Zeme nové edukačné video, ktoré 
učí netvoriť zbytočný odpad. Viac na 
www.triedime.sk.   (ppš)

Poslanci schválili sumu 
27 800 eur na zabezpeče-
nie projektovej dokumen-
tácie investičnej akcie Re-
vitalizácia nábrežia rieky 
Poprad v časti od mest-
ského úradu po Aquacity.

Ide o priestor pozdĺž 
navrhovanej cyklotra-
sy v tomto úseku a jej 
výsledkom by mala byť 
oprava peších komuniká-
cií, oprava resp. výmena 
zábradlia pozdĺž riečiska 

rieky Poprad spolu s prí-
padnými oddychovými 
terasami, zachádzajúcimi 
až nad vodnú hladinu.

Návrh revitalizácie za-
hŕňa výmenu existujúce-
ho mestského mobiliáru, 
rekonštrukciu detských 
ihrísk a zelene popri celej 
trase. V nadväznosti na 
osvetlenie cyklochodní-
ka bude riešené aj verejné 
osvetlenie peších trás a od-
dychových zón. Pešia tra-

sa bude mať aj orientačné 
prvky s dôrazom na dôle-
žité body z oblasti histó-
rie, kultúry či architektúry. 
Ako uviedol vedúci odboru 
urbanizmu a priestorového 
plánovania MsÚ v Popra-
de Ľuboslav Mlynarčík, 
po dobudovaní cyklotrasy, 
ako aj pešej trasy, vznikne 
mestská promenáda pre 
všetky vekové kategórie 
obyvateľov a mestský ko-
ridor na užitočné trávenie 

voľného času i na transfér 
do zamestnania či z centra 
ku miestnemu akvaparku. 
Začiatok realizácie je plá-
novaný ešte v tomto roku, 
s predpokladaným pokra-
čovaním aj na budúci rok.

K revitalizácii sa vyjadril 
poslanec Ondrej Kavka, 
ktorý ju s uznaním kvi-
toval, pretože prispeje k 
ďalšiemu zvýšeniu atrak-
tivity Popradu v oblas-
ti turizmu.  (mar)

„Zisťujeme príčiny nehody, každo-
pádne viacero áut už malo letné pne-
umatiky, ktoré neboli vhodné na za-
snežené cesty. V našich podmienkach 
je lepšie s prezutím radšej počkať.“ Ako 
informovalo Krajské riaditeľstvo PZ 
Prešov, dokumentovanie celej udalosti 
bolo veľmi rozsiahle a náročné vzhľa-
dom na poveternostné podmienky, 
zabezpečenie ochrany účastníkov 
nehôd a čo najrýchlejšie sprejazdne-
nie daného úseku D1. Podieľalo sa na 
ňom 120 policajtov. Pri nehode zasa-
hovali aj hasiči z celého regiónu. 

Prednosta OÚ (na foto druhý 

sprava, zľava P. Benko, M. Barrilla a 
prvý sprava M. Hoško) informoval: 
„Prijali sme opatrenia na realizáciu 
záchranných prác, zabezpečili deky, 
čaj, potravinové balíčky a odvoz účast-
níkov reťazovej havárie autobusmi.“ 
Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, 
oblasť Poprad Marián Barilla k situá-
cii na štátnych cestách povedal: „Boli 
sme v pohotovosti, keďže sme vedeli, 
že bude zlé počasie. Posilnili sme plu-
hovanie aj posyp, ale tvorili sa kolóny 
a bolo nutné sypače z nich uvoľňovať. 
Vo štvrtok bol vyhlásený 1. kalamitný 
stupeň v okresoch Poprad, Kežmarok 
a Levoča. Pomáhali nám aj zástupco-
via Národnej diaľničnej spoločnosti.“ 
Cesty v pôsobnosti SaÚC PSK, oblasť 
Poprad boli zjazdné, ale v sťažených 
podmienkach, iba dva úseky - medzi 
Vikartovcami a L. Tepličkou kvôli 
popadaným stromom a medzi Ho-
zelcom a Úsvitom pre vysoké záveje 
boli vo štvrtok neprejazdné.

Správa mestských komunikácií v 

Poprade v súvislosti s očaká-
vaným vývojom počasia už 
minulý utorok večer stanovila 
nepretržitú pohotovosť až do 
konca týždňa. Primátor Jozef 
Švagerko vo štvrtok povedal: 
„Situáciu monitorujeme. Všet-
ky mestské cesty sú zjazdné, 
trošku bol problém so zafúka-
nými úsekmi, ale riešili sme to. 
V Matejovciach nám pomáhali 
i mechanizmy z Brantnera a 
takisto pomohlo družstvo z Veľ-
kej. Situáciu sme mali pod kontrolou.“

Mimoriadna situácia už pominula, 
od piatka sa počasie začalo zlepšovať, 

hoci ešte pretrvávali 
mrazy a sneženie. 
Klimatológ Pavol 
Faško zo Slovenské-
ho hydrometeorolo-
gického ústavu pre 
naše noviny uviedol: 
„V Poprade na le-
tisku bola 19. apríla 
zaznamenaná ma-

ximálna denná teplota vzduchu iba 
1,2°C, čím bol prekonaný 62-ročný 
rekord z roku 1955 s 1,8°C. Vo štvrtok 
20. apríla síce v Poprade rekordy ne-
padli, ale od záznamov meraní v roku 
1951 bola tretia rekordná maximálna 
denná teplota 2,6°C a druhá rekord-
ná priemerná denná teplota s -0,7°. 
V piatok 21. apríla bol prekonaný re-
kord minimálnej dennej teploty, ktorá 
klesla na -7,2°C - v roku 1969 to bolo 
-6,2°C.“ Niekoľko rekordov zaregis-
trovali aj na pracovisku 
SHMÚ v Gánovciach, kde 
sa robia merania od roku 
1982. 18. apríla dosiahla 
maximálna denná teplota 
vzduchu iba 3,7°C, čím bol 
prekonaný rekord z roku 
1991 s teplotou 4,8°C, 19. 
apríla 0,9°C, v roku 1991 to 
bolo 2,6°C a 20. apríla bol 
dokonca celodenný mráz, 
vietor a sneh s -0,2°C, čím 
padol rekord z roku 1997 s 

1,4°C. Zároveň v Gánovciach name-
rali rekordne nízku priemernú den-
nú teplotu -2°C. Naposledy bolo 20. 
apríla -1,1°C v roku 1982. 21. apríla 
dosiahla minimálna denná teplota v 
Gánovciach -7,6°C, v roku 1991 bolo 
-6,3°C. 

Poprad zasypal minulý týždeň i 
sneh a pokrývka dosahovala od 8 do 
11 cm. P. Faško však upresnil: „Ale 
nie je to nič nezvyčajné, aj v iných 
rokoch napadol v posledných aprílo-
vých dňoch v Poprade sneh. Dokonca 
4. mája 1980 ho napadlo 10 cm. Za-
znamenali sme však silný vietor. 19. 
apríla dosahoval v Poprade 26 m/s, 
čo zodpovedá 94 km/hod. a ide o sil-
nú víchricu. 20. apríla 72 km/hod., čo 
je na hranici búrlivého vetra až silnej 
víchrice.“ Klimatológ upozornil, že 
v našich podmienkach sa ešte môžu 
objaviť mrazy, lebo vo vysokohor-
ských oblastiach je veľa snehu a stu-
dený vzduch pri vyjasnení môže „za-
tekať“ dole a spôsobiť mráz.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Recyklujú staré kartóny na sochy

Zo zastupiteľstva• Poslanci schválili Memorandum o 
vzájomnej spolupráci medzi fínskym 
mestom Oulu a Popradom. Týkať sa 
bude predovšetkým aktivít v oblasti 
moderných technologických riešení 
pre Smart City, inovatívnych a infor-
mačno-komunikačných technológií a 
ich využitia v praxi, ale aj vzájomné-
ho spoznávania sa obyvateľov oboch 
miest. Ako podotkol primátor Popradu 
Jozef Švagerko, ktorý Oulu aj osobne 
navštívil, je toto mesto medzi špičkou 
inteligentných (smart) miest na svete. 
V rokoch 2012 a 2013 sa umiestni-
lo medzi top 7 najinteligentnejšími 
mestami na svete a je v Európe známe 
aj ako „laboratórium života“, v ktorom 
obyvatelia experimentujú s využíva-
ním nových technológií. Práve v tomto 
smere môže Poprad čerpať z fínskych 
skúseností. Oulu nášmu mestu po-
núklo svoje skúsenosti s realizáciou a 

implementáciou inteligentných riešení 
v rámci popradského konceptu Smart 
City - dômyselne prepojeného mesta.
• Konateľ Popradskej energetickej 
spoločnosti Pavol Kubičko predložil 
na aprílovom rokovaní MsZ plán in-
vestícií na rok 2017. Spoločnosť cel-
kovo plánuje vynaložiť v tomto roku 
na investície viac ako 833 tisíc eur. Po-
slanci Vladimír Lajčák, Milan Baran aj 
Peter Brenišin sa však pozastavili nad 
tým, že väčšiu časť prostriedkov na 
investície plánuje PES čerpať z ban-
kového úveru. Hoci poslanci napokon 
plán vzali na vedomie, pred realizá-
ciou každej investície ju chcú schváliť 
v mestskom zastupiteľstve.
• Ako nová investičná akcia bola 
zaradená Prístavba a prestavba ob-
jektu Materskej školy na Tranov-

ského ul. vo Veľkej. Poslanci takisto 
schválili do plánu zaradenie novej in-
vestičnej akcie Revitalizácia vnútrob-
loku na Ul. Novomeského na Juhu 3 
medzi bytovými domami Predsavza-
tie, Vnem, Odhodlanie, Múza, Vytr-
valosť a Dobrota. Poslankyňa Alena 
Madzinová vyjadrila spokojnosť, že 
naďalej zostáva zámer revitalizácie 
vnútrobloku na Ústecko-orlickej ul. a 
poslanec Bohumil Košický poukázal 
na zlý stav najstaršieho vnútrobloku 
pri Antimóne a Luníku.
• Vedúci odboru urbanizmu a 
priestorového plánovania MsÚ Ľu-
boslav Mlynarčík na zasadaní mest-
ského zastupiteľstva informoval o 
pripravovanej smernici k priebehu 
činností súvisiacich s obstaraním 
zmien a doplnkov územného plá-

nu mesta Poprad, ktorá bude riešiť 
spôsob ich obstarania v budúcnosti. 
Mesto plánuje zmeny a doplnky kom-
plexne vyhodnocovať raz ročne.
• Podľa doterajších výsledkov prí-
pravných prác v rámci projektu 
jednoduchých pozemkových úprav 
v lokalite Poprad - Juh IV súhlasí so 
začatím projektu pozemkových úprav 
79,13 perc. vlastníkov a v lokalite Veľká 
- Turnička 73,41 perc. vlastníkov celko-
vej výmery daných území. Projekt JPÚ 
má tak všetky predpoklady na to, aby 
sa úspešne ukončil a naplnili sa tak cieľ 
mesta Poprad pripraviť jeho občanom, 
prípadne iným záujemcom, priestor 
na výstavbu rodinných a bytových 
domov. Doteraz tomu bránila najmä 
vysoká rozdrobenosť a neprehľadnosť 
majetkovoprávnych vzťahov, nevhod-
né tvary a neprístupnosť pozemkov.
Viac na www.poprad.sk.  (mar)

Mesto Poprad informuje obyvateľov bytových domov, 
ktorí organizujú brigády na zveľadenie svojho okolia, že v 
prípade jarného upratovania a zhromaždenia vyhrabanej 
trávy a lístia zabezpečí samospráva bezodkladný odvoz 
tohto odpadu zberovým vozidlom.

Dôležité je čo najskôr o tom informovať MsÚ Poprad, odde-
lenie životného prostredia na tel. čísle 7167258, ktoré obratom 
zabezpečí odvoz tohto biologicky rozložiteľného odpadu. Ke-
ďže tento odpad sa zhodnocuje, je potrebné uložiť ho voľne na 
kopy tak, aby bol dostupný pre zberové vozidlá.  (ppg)

Pomoc pri jarnom upratovaní

Od utorka 18. apríla až do nedele 30. aprí-
la sa v priestoroch Forum Poprad koná inte-
raktívna eko výstava spojená s workshopmi 
pod názvom Makedo. Nielen žiaci mater-
ských, základných a  základných umelec-
kých škôl, ale aj široká verejnosť má mož-
nosť recyklovať staré kartóny na sochy.

Podujatie pripravilo Forum Poprad v rám-

ci mesiaca ekológie a  environmentalistiky. 
Prihlásení účastníci pracujú so stavebnicou 
Makedo, pomocou ktorej sa dajú vyrábať za-
ujímavé veci z kartónov, kartónových škatúľ, 
PET fliaš a iných obalových materiálov. V pra-
covných dňoch od pondelka do piatka v čase 
od 9. do 16. hodiny  pracujú na svojich výtvo-
roch školské skupiny. Sú to prioritne poprad-
ské školy, ale aj dve školy zo Svitu. Spolu sa pri-
hlásilo viac ako 200 detí. Počas víkendu sa od 
10. do 18. hodiny môže do podujatia zapojiť 
aj široká verejnosť. Víkendové workshopy sú 
obohatené o súťaže zamerané na enviro a eko 
tematiku, vedomostné kvízy a  minilaborató-
rium. V sprievodnej časti podujatia mali žiaci 
za úlohu vyrobiť zberné nádoby na separova-
ný odpad, no do tejto aktivity sa zatiaľ zapojila 
iba jedna škola. Každý výtvor bude vystavený 
v priestoroch Forum Poprad ešte v prvý májo-
vý týždeň a práce škôl budú označené tabuľ-
kami. Verejnosť môže za tie najlepšie výtvo-
ry hlasovať až do skončenia akcie. 30. apríla 
budú vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií. 
Získajú vecné ceny, stavebnice Makedo a dar-
čekové predmety Forum Poprad.  (ppp)

Europe Direct Poprad uspo-
riadal minulú stredu v Popra-
de už 12. ročník regionálneho 
kola vedomostnej súťaže o Eu-
rópskej únii Mladý Európan. 
Súťažilo 11 trojčlenných druž-
stiev študentov 2. a 3.  roční-
kov stredných škôl z okresov 
Poprad, Liptovský Mikuláš, 
Levoča, Kežmarok a Stará Ľu-
bovňa. Najviac zastúpený bol 
Popradský okres, ktorý repre-
zentovalo 7 družstiev.

Súťažiaci preukázali svoje 
vedomosti v teste, jazykovej 
krížovke a vo finále v osob-
nostiach, dominantách a 
symboloch EÚ. Víťazom sa 

stali študenti z Gymnázia D. 
Tatarku v Poprade (na foto 
pri stole vľavo vzadu), druhé 
miesto obsadilo Súkromné 
gymnázium Poprad a tretie 

Obchodná akadémia Poprad 
(na foto vpredu). Víťazi budú 
reprezentovať región Tatier 
na národnom kole 6. júna v 
Bratislave.  (mar)

Najlepší v súťaži Mladý Európandažďové záhrady zmiernia...
V rámci SR je totiž región 

Popradskej kotliny známy 
najextrémnejšími výkyvmi 
počasia, či už bleskovými po-
vodňami, prívalovými dažďa-
mi alebo mohutnými vetrami 
v oblasti Tatier. Povedal: „Jed-
nou z príčin extrémnych výky-
vov počasia je konflikt medzi 
dvomi prostrediami - vysuše-
nou Popradskou kotlinou a 
horským masívom Vysokých 
Tatier. Zadržaním každého lit-
ra dažďovej vody, ktorú zatiaľ 
považujeme za odpad, stabili-
zujeme klímu a zmiernime vý-
kyvy počasia. Má to aj ďalšie 
mnohonásobné efekty. Čistí sa 
vzduch, pretože každá mole-
kula prachu a nečistoty, ktorá 
sa dostane do atmosféry a na-
balí sa kvapkou vody, padne 
na zem. Ročne sa cez kanali-
začné systémy odplavia z mes-
ta Poprad približne 3 milióny 
m3 vody, za čo Popradčania 
zaplatia 3 mil. eur. Ak daž-
ďovú vodu využijú sústreďo-
vaním do dažďových záhrad, 
zároveň by mohli aj ušetriť. 
Dažďové záhrady sú skutočne 
unikátnym riešením z hľadis-

ka ozdravovania klímy.“ Prvé 
dažďové záhrady vznikli pred 
30 rokmi v Marylande v USA, 
vtedy na ochranu čistoty vôd 
vo vodných tokoch.

Podrobnosti súťaže vysvet-
lil M. Kravčík (na foto s vice-
primátorom P. Gašperom) na 
následnej prednáške. Infor-
moval na nej aj o svojej nie-
koľkotýždňovej ceste v USA, 
z ktorej sa vrátil v minulých 
dňoch. Ako odborník bude 
v USA garantom Americké-
ho akčného plánu pre obno-
vu malých vodných cyklov s 
cieľom prinavrátiť dážď do 
vysušených oblastí tejto kra-
jiny. Súčasne prezradil, že sa 
črtá isté partnerstvo, ktoré 
by mohlo vzniknúť medzi 
naším regiónom a jedným z 
regiónov v USA.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Peniaze na projektovú dokumentáciu veže

Múzeum môže nadviazať na dlhú tradíciu

Poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve schválili doplnenie 
vecnej náplne výdavkov na rok 2017 a finančné zabezpečenie pre pro-
jektovú dokumentáciu na investičnú akciu vyhliadková veža Kvetni-
ca vo výške 27 800 eur. Projektovú dokumentáciu stavby pre územné 
rozhodnutie a pre stavebné povolenie s podrobnosťami projektu pre 
realizáciu stavby vypracujú autori víťazného návrhu veže architekt 
Vladimír Torda a Stanislava Tordová zo Zvolena. 

Veža bude umiestnená na vrchole kopca Zámčisko nad Kvetnicou a sta-
ne sa objektom, ktorý zatraktívni miestny lesopark. So samotnou realizá-
ciou sa ráta na budúci rok. 

Poslanec Rudolf Kubus mal výhrady k tomu, že vyhliadková veža je 
tak rýchlo zaradená ako nová investičná akcia: „Máme toľko dôležitejších 
vecí, ktoré by bolo treba urobiť skôr, napríklad oporný múr alebo kana-
lizácia v Strážach. Preto zámer veže nepodporím.“ Za bolo 10, proti 1 a 
zdržali sa 5 poslanci.     (pmm)

Poslankyňa Alena Madzi-
nová vo svojej interpelácii 
požiadala o výmenu infor-
mačných tabúľ s názvami ulíc 
na sídliskách Juh, ktoré sú už 
v súčasnosti nečitateľné.

Poslanec Rudolf Kubus 
požiadal, aby vedenie mesta 
zaraďovalo investičné akcie 
podľa dôležitosti a potrieb ob-
čanov, ktoré sú pre nich život-
ne potrebné. Okrem iného ide 
aj o revitalizáciu Strážskeho 
námestia a s tým riešenia ka-
nalizácie a odvodnenia Stráží, 
ako aj vyriešenie dopravnej si-
tuácie. V interpelácii uviedol, 
že ďalšie potrebné investičné 
akcie boli predložené klubom 
nezávislých poslancov a žiada 
o uprednostnenie tých, kto-
ré boli prerokované v rámci 
mestského rozpočtu a odsu-
nuté na neskoršie termíny 
realizácie.

Poslankyňa Anna Schlos-
serová interpelovala vo veci 
zaradenia investičnej akcie - 

spevnenie svahu a úprava prí-
stupovej cesty a parkovisko 
k bytovému domu Erbium. S 
poslancom Slavomírom Bo-
žoňom na základe osobných 
stretnutí s obyvateľmi tohto 
bloku túto vec predložili za 
ostatné tri roky niekoľkokrát. 
Situácia v bezprostrednom 
okolí Er-
bia je pre 
obyvateľov 
kritická, a preto žiadajú po-
slancov o podporu pri tomto 
návrhu. V januári a februári 
2016 na základe petície po-
danej obyvateľmi okolitých 
bytových domov došlo k ne-
dorozumeniu a zrušeniu in-
vestičnej akcie. Protestovali 
proti zriadeniu parkoviska 
pri materskej škôlke. Došlo 
však aj k zrušeniu požiadav-
ky na realizáciu parkoviska 
pred vchodmi do bytového 
domu Erbium na inom mies-
te, než uvádzali podporova-
telia petície. V minulých ro-

koch pribudlo v Erbiu väčšie 
množstvo mladých rodín a 
je nevyhnutné vykonať tiež 
revitalizáciu vnútrobloku a 
detského ihriska, ktoré je za-
nedbané a neudržiavané s ne-
funkčnými prvkami.

Ďalej poslankyňa A. Sch-
losserová interpelovala kvôli 

predloženiu kalkulácie nákla-
dov spojených s organizáciou 
sobášnych obradov mimo ob-
radnej miestnosti, ktoré sú v 
zmysle zásad zabezpečovania 
sobášnych obradov v matrič-
nom obvode mesta Poprad 
stanovené na 200 eur. Opä-
tovne požiadala o predloženie 
podrobnej kalkulácie, pretože 
nepovažuje takúto sumu za 
oprávnenú, aby sa účtovala 
sobášiacim sa párom, keďže 
si všetko zabezpečujú sami. 
Pýtala sa teda, na aké výdavky 
je poplatok použitý. Poslan-

kyňa ďalej opakovane podala 
interpeláciu ohľadom rieše-
nia stanovišťa kontajnerov vo 
vnútrobloku na Ul. J. Curie, 
Štefánikova a 1. mája, ktoré je 
preplnené odpadkami a slúži 
bezdomovcom ako verejné 
WC. Obyvatelia vnútrobloku 
pokladajú situáciu za neúnos-

nú. Takisto 
znovu inter-
pelovala  aj vo 

veci nepovolených „čiernych“ 
stavieb v mestskej časti Mate-
jovce. Požiadala o vyjadrenie, 
ako mesto hospodári s pozem-
kami, ktoré sú zastavané cudzí-
mi stavbami, resp. sú na nich 
umiestnené hnuteľné veci, rôz-
ne prístrešky a pod. Tiež mesto 
požiadala, aby začalo konanie 
ako vlastník pozemku a dalo 
zo svojho pozemku v Matejov-
ciach vypratať všetko, čo sa na 
ňom nachádza bez zmluvného 
podkladu. 

Poslanec Slavomír Božoň 
uviedol, že obyvatelia Juhu 

ho upozornili na chýbajúce 
vodorovné dopravné znače-
nia na parkovisku pri Výkriku 
zo strany od cesty I/18. Pre 
chýbajúce čiary vodiči pri 
parkovaní zaberú viac miesta 
a kapacita parkoviska sa ne-
využíva naplno. Žiada čiary 
doplniť. Na základe podnetu 
občianky z Veľkej požiadal o 
vyčistenie rigolu, ktorý od-
vádza dažďové vody z Ne-
šporovej ul. do kanalizačnej 
šachty na Vodárenskej ul. Po-
žiadal tiež, aby pri plánovaní 
a projektovaní hlavného ťahu 
cyklotrasy z Matejoviec až 
po napojenie na súčasnú cyk-
lotrasu na Ul. brežný riadok 
sa tento cyklistický chodník 
projektoval aj s chodníkom 
pre peších. Je toho názoru, 
že po zrealizovaní cyklostra-
sy sa táto trasa stane veľkým 
lákadlom aj pre chodcov a 
pokiaľ tam nebude chodník, 
budú vznikať kolízie cyklistov 
s chodcami.  (ppm)

Z interpelácií poslancov

V programe aprílového mest-
ského zastupiteľstva bolo i za-
radenie novej investičnej akcie 
- múzea turistiky a doplnenie 
vecnej náplne výdavku na rok 
2017 vo výške 30 tisíc eur na 
spracovanie projektovej do-
kumentácie. Bude sa týkať re-
konštrukcie budovy bývalého 
Tatranského múzea, neskôr 
školského internátu vo Veľkej, 
ktorej vlastníkom sa mesto stalo 
v minulom roku.

Využitím dostatočne veľkých 
priestorov na inštalovanie muze-
álnych expozícií, zázemie a väčšiu 
rokovaciu miestnosť, by mesto 
nadviazalo na históriu objektu, 
ktorý slúžil ako Tatranské múzeum 
už od roku 1882. Poslanci tento 
zámer schválili, avšak poslankyňa 
Anna Schlosserová mala výhrady, 

že sa medzi investície nedostávajú 
požiadavky občanov z minulosti, 
ale prednosť dostávajú nové in-
vestície. K jej názoru sa pridali i 
poslanci Rudolf Kubus a Vladimír 
Lajčák.

Primátor Popradu Jozef Švager-
ko vysvetľoval, že v tomto prípade 
sa mesto plánuje uchádzať o pro-
striedky z výzvy v rámci cezhra-
ničného programu Interreg V-A 
Slovensko - Poľsko s takýmto za-
meraním. Budovu mieni radnica 
využiť aj na ďalšie, najmä sociálne, 
účely. No prvoradým cieľom je za-
chrániť tento objekt, pretože kaž-
dé otáľanie má za následok ďalšie 
chátranie. Primátor zdôraznil, že 
samospráva rieši a pracuje takisto 
na ďalších požiadavkách a potre-
bách svojich obyvateľov v rám-
ci svojich možností.  (mar)

V  galérii Scherfelovho domu bola 
v pondelok pred Veľkou nocou verni-
sáž výstavy pod názvom „MY 3“. dve 
Veľčianky a  jedna Popradčanka, kto-
ré spája 5-ročná spoločná práca pod 
vedením Františka Žoldáka zaplnili 
výstavný priestor svojimi pestrými 
výtvormi. 

Keď prišla Eleonóra Habláková (na 
foto prvá zľava) do dôchodku, začala ro-
biť to, čo ju vždy bavilo, ale predtým na 
to nebol čas. Štyridsať rokov bola pre ňu 
na prvom mieste rodina a práca. „Najprv 
som si myslela, že nebudem vedieť ani 
chytiť ceruzku do ruky, ale výtvarná práca 
je záležitosťou očí a hlavy a ja som sa nau-
čila vidieť. Zistila som, že mi to ide a mám 
z toho radosť.“ Jej časť výstavy tvoria por-
tréty, ktorým sa vždy vyhýbala, ale nako-
niec sa v nich našla. Mimoriadne si cení 
obraz „Šašovi králi“. V každej historickej 
etape sa menili králi a panovníci, tak ako 
sa teraz menia riaditelia, politici.  Šašo, 
upratovačka, bežný zamestnanec ale 
ostávajú a vidia veci z nadhľadu. 

Anna Krajčinovská (na foto druhá 
zľava) maľuje abstrakt, ale aj realitu a to 
hlavne pastelom. Rada si vybehne do 
prírody a na plátno dá zátišie. Už od det-
stva rada maľovala, ale venovať sa ume-
niu pre väčšinu rodičov nebolo serióz-
nym zamestnaním. Až v dôchodkovom 
veku si teda našla čas na to, čo ju napĺňa. 

Helena Smolková (na foto tretia zľava) 
najradšej dáva kontúry kvetom, hlav-
ne červeným makom. Prenasledujú ju, 
v hlave už má veľa ďalších, nových mo-
tívov v  rôznych polohách. Rozkvitnuté 
slnečnice, jesenné i zimné Tatry. Ak ju 
niečo osloví, nešetrí farbami. Neváha 
sadnúť si do prírody a zvečniť jej krásu 
na plátno. Pochádza z vojenského obvo-
du Javorina. Nádherná príroda v nej za-
nechala stopu. Potom sa presťahovali do 
Slovenského raja, zase krásna príroda a 
teraz býva pod Tatrami. „Všade, kam som 
sa pohla vo svojom živote, bola nádherná 
príroda, tak to vo mne rezonuje,“ vysvet-
lila H. Smolková.  Výstava troch amatér-
skych umelkýň potrvá do 12. mája 2017.

Vystavujú amatérky s veľkým srdcom
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Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
V apríli si pripomíname:

ukázať mladým Slová-
kom, aké nástrahy na nich 
číhajú v dnešnom mediál-
nom svete plnom dezin-
formácií -  s tým mieri br-
nenský projekt Zvoľ si info 
na Slovensko. Vznikol na 
pôde Katedry politológie 
Fakulty sociálnych štúdií 
Masarykovej univerzity.  
Prostredníctvom predná-
šok na školách, webu a me-
diálnej príručky Surferov 
sprievodca po internete 
bude zoznamovať stredo-
školákov so základnými 
princípmi mediálnej gra-
motnosti a kritického mys-
lenia.

„Po navštívení 20 škôl a 

oslovení bezmála 1650 žia-
kov v Českej republike sme 
sa rozhodli rozšíriť naše pole 
pôsobnosti a začať vzdelávať 
aj slovenských stredoškolá-
kov,” povedal tlačový ho-
vorca projektu Zvol si info 
Ondřej Chlupáček. Na Ma-
sarykovej univerzite totiž 
študuje veľa Slovákov, preto 
bolo rozšírenie projektu na 
Slovensko logickým kro-
kom.

Zvoľ si info si pomocou 
dotazníkov pred a po pred-
náškach meria efektivitu 
svojej činnosti a výsledky sú 
veľmi pozitívne. 50 % opýta-
ných dokázalo po prednáške 
správne identifikovať dezin-

formáciu oproti pôvodným 
33 %. 52 % respondentov po 
prednáške zvládlo rozpoznať 
dôveryhodnosť článku z pô-
vodných 27 % a schopnosť 
pomenovať typ dezinformá-
cie sa zlepšila o 17 % z pô-
vodných 15 % na 32 %.

Ďalším z podnetov pre 
rozšírenie činnosti boli tiež 
pozitívne reakcie učiteľov 
na marcovej konferencii 
Učíme pre život v Poprade. 
„Budeme veľmi radi, keď sa 
začnú ozývať ďalšie školy a 
združenia, ktoré rovnako ako 
my chcú, aby sa chytré hlavy 
študentov prestali plniť hlú-
pymi informáciami,” dodal 
O. Chlupáček.  (och)

Napísali ste nám Zvoľ si info mieri na Slovensko

Podtatranské múzeum v Poprade usporiada-
lo aj tohto roku v spolupráci s OC Forum pred 
Veľkonou nocou veľkonočné tvorivé dielne 
priamo v priestoroch obchodného centra. Po-
čas troch dní od 10. do 12. apríla sa na poduja-
tí zúčastnilo 447 návštevníkov, z toho v rámci 
vyučovania 306 detí zo základných škôl v Po-
prade, ale aj z okolitých obcí. V rámci tvorivej 
dielne si deti ozdobili veľkonočné kvetináče a 
túto dekoráciu si odniesli domov. Veríme, že 
im spoločne zasadené rastlinky vyklíčili, a tak 
priniesli jarnú atmosféru celej rodine. Pracov-
níci múzea deťom priblížili pestrosť zvykov a 
tradícií, ktoré sú obrovským bohatstvom na 
Slovensku. Tieto najväčšie sviatky v cirkev-
nom roku sa v minulosti spájali hlavne so 
začiatkom hospodárskeho roka. Tradície, zvy-
ky, obyčaje, ktoré sa praktizovali počas Veľkej 
noci mali zabezpečiť hojnú úrodu, zdravie a 
tiež pomáhali odohnať nečisté sily.  (bek)

Priblížili tradície

Vo Veľký piatok 14. apríla 2017 bolo Ná-
mestie sv. Egídia dejiskom unikátneho pred-
stavenia. Tieňovú krížovú cestu pripravila 
bohoslovecká gospelová skupina Anastasis 
z  gréckokatolíckeho seminára v Prešove. Sú-
časťou predstavenia Ukrižovania Krista, 
ktoré zaplnilo miesta na sedenie i státie bolo 
i  hovorené slovo a  piesne. Ako už tradične 
sa predpoludním vo Veľký piatok zúčastnili 
mnohí Popradčania i na Krížovej ceste v Kvet-
nici.         FOTO - Katarína Plavčanová

90 rokov od narodenia hokejistu An-
tona uLBRICHTA (* 4. 4. 1927 Spišská 
Sobota - † 1. 11. 1995 Spišská Sobota)

Základnú a učňovskú školu – elektro-
inštalatér absolvoval v Poprade. Už ako 
16-ročný sa objavil v hokejovom muž-
stve HC Tatry spolu s Pavlovským a Ge-
movom na turnaji v Bratislave v sezóne 
1943/44, kde boli hodnotení ako veľmi 
nadaní dorastenci. V sezóne 1952/53 
bol nominovaný spolu s Meskom, Ge-
movom, Pavlovským a Hrubešom do 
mužstva reprezentácie Slovenska proti 
národnému mužstvu Poľska.

210 rokov od úmrtia kňaza Jána da-
niela KRAMERA (* 20. 4. 1769 Levoča 
- † 21. 4. 1807 Spišská Sobota)

Študoval v Levoči. V septembri v roku 
1789 prišiel do Bratislavy študovať te-
ológiu, matematiku, filozofiu a dejiny. 
Po troch rokoch prešiel do Jeny. Vrátil 
sa v roku 1794 a v Levoči u Jána Totfa-
lussyho účinkoval ako „Haus Informa-
tor“. 19. decembra 1797 bol vysvätený 
za kňaza v Prešove Samuelom Nico-

laiom. V Spišskej Sobote trpel biedou a 
núdzou, ochorel. V roku 1807 sa chcel 
vzdať úradu a napísal rozlúčkový list. 
Skôr než list odovzdal, zomrel. 

80 rokov od úmrtia športovca a ob-
chodníka Vojtecha KEHRLINGA (* 
25. 6. 1891 Spišská Sobota - † 26. 4. 1937 
Budapešť)

Vyučil sa za obchodníka. Bol maji-
teľom obchodu so športovými potre-
bami v Budapešti. Patril medzi najlep-
ších tenistov, hral i stolný tenis. Stal sa 
trojnásobným uhorským juniorským 
majstrom v tenise, aj v mužskej dvojhre 
a miešanej štvorhre. Bol 6-násobným 
majstrom Maďarska v mužskej dvojhre, 
10-násobným v mužskej štvorhre, 6-ná-
sobným v miešanej štvorhre. V stolnom 
tenise dosiahol najväčší úspech na MS 
v Londýne (1926), druhým miestom v 
mužskej štvorhre. V rokoch 1924-1933 
sa stal členom vedenia Maďarského te-

nisového zväzu, funkcionárom Maďar-
ského futbalového zväzu a Maďarského 
atletického klubu. 

120 rokov od úmrtia lekára Mudr. 
Aladára KERNA (* 23. 10. 1861 Liptov-
ský Hrádok - † 26. 4. 1897 Spišská Sobota)

Strednú školu navštevoval v Levoči a 
v Kežmarku s menšou prestávkou, pre-
tože po skončení 4. triedy nastúpil ako 
lekárnický praktikant do lekárne svoj-
ho švagra v Spišských Vlachoch. Tu sa 
prebudili jeho hlbšie ambície, a preto sa 
vrátil do kežmarského gymnázia, kde 
v roku 1881 zmaturoval. Na gymnáziu 
patril medzi vynikajúcich žiakov. Ako 
milovník hudby sa sám naučil hrať na 
viacerých hudobných nástrojoch a stal 
sa kapelníkom hudobnej skupiny kež-
marského lýcea. V roku 1881 začal štu-
dovať na budapeštianskej univerzite, na 
ktorej bol promovaný 18. januára 1888. 
Zapájal sa do spoločenského života na 

Spiši a založil spevokol, ktorý svojimi 
vystúpeniami spestroval pravidelné 
mesačné večierky spišských obyvateľov, 
ktorí mali univerzitné vzdelanie.

V Spišskej Sobote sa usadil v roku 
1888 ako lekársky praktikant. V krát-
kom čase sa tu stal obľúbeným lekárom, 
i keď jemu samotnému sa funkcia ob-
vodného lekára veľmi nepozdávala. Bol 
kúpeľným lekárom v Kvetnici, ktorý tu 
pôsobil od 1. júla 1892. Od roku 1889 
bol členom Spolku spišských lekárov.

Dňa 1. marca 1896 získal miesto ob-
vodného lekára v Chmeľovci. Tu prežil, 
kvôli nenaplneným sľubom, najbiednej-
šie roky svojho života. Stal sa jediným 
obyvateľom schátraného domu. Keď 
uvidel reálnu skutočnosť, chcel sa vrá-
tiť do Soboty, zabránil mu v tom pocit 
hanby. V týchto zložitých podmienkach 
ochorel a z choroby sa už nevystrábil. Po 
ochrnutí končatín a poruchách zraku sa 
vrátil 1. októbra v tom istom roku do 
Spišskej Soboty, kde si nakrátko otvoril 
vlastnú prax. Zomrel ako 36 ročný. 

Zuzana Kollárová

• Z PREČINu útoku na ve-
rejného činiteľa boli minulý 
týždeň obvinení 31-ročný 
Matúš z Bratislavy a 30-roč-
ný Jozef zo Starej Ľubovne. 
Dvojčlenná hliadka Obvod-
ného oddelenia Policajného 
zboru Vysoké Tatry prišla na 
základe telefonického ozná-
menia do jedného zo zaria-
dení v Tatranskej Lomnici. 
Malo tam dochádzať k napá-
daniu zákazníkov. Hliadka 
zistila, že pred vchodom do 
objektu sa nachádza skupina 
mužov, ktorí sa strkaním a 
pretláčaním snažili dostať 
dnu a napádali príslušníkov 
SBS. Títo muži boli opako-
vane príslušníkmi policajnej 
hliadky vyzvaní, aby upustili 
od svojho konania, pričom 
na výzvu nereagovali a nao-

pak, fyzicky zaútočili na prí-
slušníkov hliadky. Matúš aj 
Jozef boli zadržaní a umiest-
není do cely policajného za-
istenia. Hrozí im až päťročné 
väzenie.• POPRAdSKÝ vyšetrova-
teľ vedie trestné stíhanie vo 
veci zločinu krádeže, ku kto-
rému došlo v dobe od sep-
tembra 2016 do apríla 2017 
v  jednej z  firiem v  Matejov-
ciach. Doposiaľ neznámy 
páchateľ zo skladu hotových 
výrobkov poškodenej spo-
ločnosti odcudzil 151 kusov 
kosačiek na trávu. Spôsobená 
škoda bola vyčíslená na sumu 
36  900 eur. Trestná sadzba 
odňatia slobody pre páchate-
ľa takéhoto trestného činu je 
zákonom stanovená na tri až 
desať rokov.  (krp)

Policajné správy

Program kina CIneMAX Poprad
Od 27. apríla do 3. májaOd 27. apríla do 3. mája

Baby šéf 3d - o  13. hod., 
Baby šéf 2d - o 15.10 (nehrá 
sa 3. mája) a  o  17.40 hod. 
(nehrá sa 2. mája), Cuky 
Luky Film - o 16.10 (hrá sa 
3. mája), o 18. a o 20.40 hod. 
(nehrá sa 3. mája), PREd-
PREMIÉRA: Strážcovia 
Galaxie 2d - o  19. hod. 
(hrá sa 3. mája), dETSKÉ 
KINO: Šmolkovia: Zabud-
nutá dedinka 2d - o 13.20 

hod. (cez víkend sa hrá ako 
DK, ostatné dni za normál-
ne vstupné), Šmolkovia: 
Zabudnutá dedinka 2d - o 
15.30 hod., Rýchlo a zbesilo 
8 - o  20.20 hod. (nehrá sa 
2. mája), PREMIÉRA: Pá-
pež František: Modlite sa 
za mňa - o 18.30 (hrá sa 2. 
mája), PREMIÉRA: Circle - 
o  21. hod. (hrá sa 2. mája), 
Únos - o 13.10 hod., Chatrč 
- o 15.40 hod., ARTMAX 
OPERA: Maškarný bál - 
o  19. hod. (hrá sa 2. mája).
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Dnes 26. apríla - Limba, štvrtok 27. apríla - 
Benu - Tesco, v piatok 28. apríla - Dr. Max - ná-
mestie, v sobotu 29. apríla - Tília, v nedeľu 30. 
apríla - Ekolekáreň - OC Forum, v pondelok 
1. mája - Ekolekáreň - OC Forum, v utorok 2. 
mája - Benu - Tesco. 
Limba: Podtatranská 5, Benu - Tesco: Teplická 

cesta 3, dr. Max - námestie: Nám. sv. Egídia, Tí-
lia: Banícka 28,  Ekolekáreň - OC Forum: Nám. 

sv. Egídia. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

22. hod., počas sobôt, nedieľ a  sviatkov od 8. 
hod. do 22. hod.

B u d e t e 
šťastní a prí-

jemne prekvapení z ľudí okolo vás. 
Získate nové prospešné kontakty.

P r a c o v n é 
povinnosti 

vám tentoraz nebudú na príťaž, ale 
prinesú vám veľké zadosťučinenie.

Nepúšťajte 
sa do vecí, 

ktoré ešte nedozreli. Ten správny 
čas príde až na jeseň.

Nové zá-
žitky vám 

umožnia postúpiť ďalej. Získate 
vedomosti, ktoré vás obohatia.

Budete sa 
z niečoho 

veľmi tešiť. Aj na pracovisku vám 
bude všetko vychádzať podľa va-
šich predstáv.

Krásny týž-
deň bude 

naplnený harmóniou a pohodou v 
rodine. Podarí sa vám aj väčší zisk.

Budete vo 
svojom živle, 

lebo sa okolo vás bude diať veľa 
vecí. Uplatnenie nájde najmä váš 
obchodný duch.

Urobíte ne-
jaké rozhod-

nutie, ktoré vám prinesie v budúc-
nosti veľa dobrého.

Rozhodnite 
sa na zák-

lade faktov a nie toho, čo vám kto 
povie. Nemusí vám hovoriť pravdu.

Budete mať 
prí ležitosť 

na zábavu a uvoľnenie. Naskytne 
sa vám aj možnosť vedľajšieho 
zárobku.

Neplánova-
né výdavky 

vás budú mrzieť, lebo ste chceli 
peniaze použiť na niečo iné.

Rozmýšľajte 
nad novým 

začiatkom, lebo mnohé veci vo 
vašom živote sa ukážu ako prežité.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

PoHotovoSť v lekárňACH

SPoločenSká kronIkA

Vo štvrtok 13. apríla 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 13. apríla 2017
vo Veľkej s

V stredu 19. apríla 2017
vo Veľkej s

V stredu 19. apríla 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 20. apríla 2017
vo Veľkej s

V piatok 21. apríla 2017
vo Veľkej s

V piatok 21. apríla 2017
v Matejovciach s

V sobotu 22. apríla 2017
v Spišskej Sobote s

V pondelok 24. apríla 2017
vo Veľkej s

V utorok 25. apríla 2017
vo Veľkej s

V utorok 25. apríla 2017
vo Veľkej s

V utorok 25. apríla 2017
vo Veľkej s

Irenou Boroňovou,
97-ročnou

Vincentom Vaňom,
68-ročným

Ľubomírou Polovkovou,
48-ročnou

Michalom dulebom,
60-ročným

Máriou Gemzovou,
86-ročnou

Jozefom Gajdošom,
71-ročným

Františkom Gadžim,
57-ročným

Elenou Mikušovou,
90-ročnou

Jozefom Martinkom,
77-ročným

Annou Geciovou,
71-ročnou

Magdalénou Cebulovou,
86-ročnou

Miroslavom Baffiom,
54-ročným

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

8. apríla 2017 - Bc. Božena Šoltisová a Tomáš Kondáš, Andrea Sop-
ková a Róbert Fedorco, Vladimíra Hadidomová a Marek Schmögner

MAnŽelStvo uZAvrelI

Kultúrny program mesta Poprad

Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.
William Shakespeare

PovedAlI SlávnI

V stredu 26. apríla 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 26. apríla 2017
o 14. hod. v Novom Smokovci s

V utorok 2. mája 21017 o
11. hod. v Novom Smokovci s

Milanom Kuvikom,
61-ročným

Annou Horbánovou,
79-ročnou

Phdr. Jánom Olejníkom, CSc.,
95-ročným

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

Európsky imunizačný týždeň

Piatok - sobota 28. - 29. apríl o 10. hod./ di-
vadelná sála domu kultúry v Poprade
dEŇ TANCA 2017
Krajská súťaž v nefolklórnom tanci pre Pre-
šovský kraj - ZŠ, ZUŠ, SZUŠ. Hlavný organi-
zátor: Podtatranské osvetové stredisko v Po-
prade. Vstup: voľný

Nedeľa 30. apríl o 10. hod. / divadelná sála 
dK v Poprade
AKO JANČIČI STRETLA BRuMKA

Rozprávkový príbeh v podaní hercov Anny 
Grega Mižič a Jána Jakaba - prepojenie diva-
delného umenia a tanca s autorskými pesnič-
kami s edukačným a zábavným charakterom. 
Predpredaj: www.ticketportal.sk
Vstupné: 6 €

Nedeľa 30. apríl o 19. hod. / reštaurácia Fab-
rika v Poprade
LITERÁRNO-HudOBNÝ VEČER
Popradský literárny klub

Európsky imunizačný týždeň 2017 je 
tradičnou súčasťou Svetového imunizač-
ného týždňa. Koná sa každoročne v apríli 
pod záštitou Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie s  cieľom zvýšiť povedomie ľudí o 
význame očkovania pre zdravie a životnú 
pohodu.

Pod heslom „Vakcíny účin-
kujú“ je tohtoročná kampaň 
EIT zameraná na potreby a 
prínosy očkovania pre všet-
ky osoby v priebehu celého 
života. Prebieha od pondelka 
do nedele 30. apríla. Európ-
sky región si udržuje vysokú 
úroveň detskej zaočkovanosti. 
Snaží sa naplniť ciele Európ-
skeho vakcinačného akčného 
plánu 2015 - 2020, hlavne eli-
minovať osýpky a ružienku. 
Napriek tomu v  európskej 
populácii stále zostávajú skupiny vnímavých 
jedincov, u ktorých dochádza k ochoreniam a 

dokonca i úmrtiam na choroby, ktorým sa dá 
predchádzať očkovaním.

Plošné zavádzanie očkovacích programov 
v štátoch európskeho regiónu v posledných 
30 rokoch viedlo k dramatickému zníže-
niu ochorení a úmrtí na infekčné choroby. 

Treba však urobiť viac. V 
Európe sa každý rok narodí 
viac než 10 miliónov detí, 
650  000 z nich nedostane 
počas prvého roka života 
kompletné tri dávky očko-
vania proti záškrtu, tetanu 
a čiernemu kašľu. V jednotli-
vých krajinách Európy musí 
byť zachovaná silná podpora 
očkovania, inak hrozí, že sa 
znovu objavia vysoko nákaz-
livé choroby, ktoré spôsobu-
jú ochorenia, postihnutia, 
úmrtia a znamenajú vyso-

kú záťaž pre rodičov a systémy zdra-
votnej starostlivosti.  (map)

Spomienka
S bolesťou v srdci sme sa vo štvrtok 20. 

apríla rozlúčili s  našou milovanou ma-
minkou, babičkou, prababičkou a svokrou
Máriou Pitoňákovou,
rod. Regecovou, ktorá nás navždy opus-

tila vo štvrtok 13. apríla vo veku 83 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dnes 26. apríla má meniny Jaroslava, zajtra 27. apríla Jaroslav, 
v piatok 28. apríla Jarmila, v sobotu 29. apríla Lea, v nedeľu 30. 
apríla Anastázia, v pondelok 1. mája je Sviatok práce a v utorok 
2. mája Žigmund.

BlAHoŽeláMe k MenInáM
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NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 46,40 m2, ktorý sa nachádza   v budove na 

Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade v Popra-
de, katastrálnom odbore, k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1.

Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 790,- €

Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užíva-
ním nebytového priestoru.

Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 4. 5. 2017 do 12,00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť sú-
ťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť. 

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie in-
formácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297    PP-39

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

InZerCIA

Kina tAtrAn
Tatranská galéria v Poprade27. apríla o 19. hod.

STRATENÉ MESTO Z 
USA, dobrodružný, 141 min., titulky, 
MP12
V roku 1906 sa britský bádateľ po prvý-
krát vydal do Amazónie. Počas expedí-
cie pod záštitou Kráľovskej geografickej 
spoločnosti zmapoval dosiaľ neznáme 
územie v Bolívii.
Vstupné: 4 €

28. apríla o 19. hod.
NESMRTEĽNÝ LES
S BESEdOu S TVORCAMI
SK, dokument, 52 min.+ beseda, slo-
venská verzia, MP
Za posledných niekoľko tisícročí sa kra-
jina zmenila viac ako si dokážeme pred-
staviť. Vysušili sme mokrade, zregulovali 
rieky, vyrúbali lesy. No jedno miesto sa 
takmer nemení. Film vznikol v kopro-
dukcii s RTVS.
Vstupné: 4 €, 2€ s preukazom FK

29. a 30. apríla o 16. hod.
BABY ŠÉF 
USA, animovaná komédia, 97 min., da-
bing, MP
Zoznámte sa so zvláštnym bábätkom. 

Nosí elegantný oblek s 
kravatou, hovorí hlbo-
kým hlasom, má vždy 
„po ruke“ zásobu ne-
miestnych vtipov a tiež sa správa ako 
tajný agent. 
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti

29. a 30. apríla o 19. hod.
CHATRČ 
USA, dráma, 132 min., titulky, MP12
Adaptácia knihy W. P. Younga. Mack 
príde za tragických okolností o svoju 
milovanú dcérku. V  stave hlbokého 
zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh 
pozýva na stretnutie presne tam, kde sa 
tragédia odohrala.  Vstupné: 4 €

1. mája o 19. hod.
BEGICA 
BE/FR, dráma, 126 min., titulky, MP15, 
FK
Energiou pulzujúci a  skvelou hud-
bou nabitý film o dvoch bratoch, ktorí 
prevádzkujú klub plný skvelej hudby, 
krásnych ľudí a  neriadenej zábavy. Vi-
tajte v najskazenejšom bare v Belgicku.  
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m2, 
leštený, zrubový - pologuľatý profil, 
hranoly a dlážkovicu - dyle na podla-
hy. Inf.: č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám Babetu v  dobrom stave, 
plne funkčná, cena 220 €. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  14/17-P
• Predám 4 ks stoličiek - kombiná-
cia koženky maslovej farby a  chró-
mu, vo veľmi dobrom stave, 15 €/
ks, takisto predám konferenčný sto-
lík zo skla a chrómu za 15 €, v dob-
rom stave, nepoškodený. Inf. č. t.: 
0907 418 226.  15/17-P

• Kúpim pozemok v  Poprade - vo 

Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v Strá-
žach vhodný na výstavbu rodinného 
domu, výmera pozemku max. do 450 
m2, cena do 45 000 €. Platba v hoto-
vosti. Inf.: č. t. 0903 626 055.  8/17-K
• Kúpim záhradku za traťou na 
sídl. Juh v  Poprade. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   10/17-K

• Náter striech za 3 €/m2. V  cene 
je farba + práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705.   36/17-R
• Realizujem pokládku zámkovej 
dlažby, terasy, chodníky. Inf.: č. t. 
0904 508 565.  37/17-R
• Cestovateľ hľadá ubytovanie, 
krátkodobé. Inf.: tachles77@gmail.
com   38/17-R

VÝSTAVY
do 21. mája
Adam Szentpétery  - Geometrické kódy 
Výstava popredného predstaviteľa slo-
venskej geometrickej maľby.

Od 26. mája
Igor Mosný  - Reminiscencie,  Hsu 2017
26. mája o 17. hod. - vernisáž výstavy.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Otvorenie vynovenej stálej expozície 
diel zo zbierkového fondu Tatranskej 
galérie predstaví tvorbu takmer 80-tich 
autorov.

ART KLuB 
Od 25. mája
Longhitano Guido Andrea: Polícia na 
Slovensku 
Výstava fotografií predstavujúcich prácu 
polície, unikátne zábery z činnosti, akcií 
a života príslušníkov Policajného zboru 
z rôznych okresov Slovenska. 
25. mája o 17. hod. - vernisáž výstavy.

INÉ POduJATIA
7. máj od 14. hod. do 17. hod. - de-
coupage - servítková technika - nedeľné 
tvorivé dielne.
16. máj o 17. hod. - Názvoslovie Spiša 
a Tatier - odborná prednáška a prezen-
tácia novej knihy Anton Marec Spišské 
nomen omen.
20. máj od 10. do 21. hod. - NOC MÚ-
ZEÍ A GALÉRIÍ

TVORIVÉ dIELNE
Tematické výtvarné workshopy k aktuál-
nym výstavám. 

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Yaro M.Kupčo - Putovanie Aljaškou a 
Yukonom, alebo ako som na Klondiku 
ryžoval zlato. Premiérová výstava čier-
nobielych fotografií z letného pobytu v 
roku 2016 v tejto zaujímavej krajine.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok TG

Viac na www.tatragaleria.sk

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade v máji za-
tvorené. Otvorená bude len expozícia v Spišskej Sobote pondelok až piatok od 10. do 
18. hod., v sobotu a v nedeľu od 13. do 18. hod.

Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť a  pokora, 
Osobnosti Spišskej Soboty.
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Od 4. mája 
OTAKAR ŠTÁFL - výstava reproduk-
cií.

Celý máj
S knihou ma baví svet - 2. ročník
výstava výtvarných prác žiakov základ-
ných škôl.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
do 26. mája
PREMENY 
Výstava Karola Debnára st. 

Od mája do septembra je knižnica 
v sobotu zatvorená.

Zmena programu vyhradená!

Do 12. mája
MY 3: Eleonóra Habláková, Anna Kraj-
činovská, Helena Smolková.
Informácie o ďalšej pripravovanej vý-
stave uverejníme v niektorom z ďalších 
vydaní novín Poprad.
Otvorené: pondelok-piatok od 9. do 12. a 
od 13. do 15. hod.  Kontakt: 0910 890 303

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov, krajin-
ných zátiší, starých pamiatok architek-
túry Popradu a  jeho okolia od akade-
mického maliara Igora Pančuka.

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad                        www.muzeumpp.eu

Podtatranská
knižnica Poprad

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

www.noviny-poprad.sk

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranská ul. č. 1

GALÉRIA
IGORA PANČUKA

ul. 1. mája 234/6, Poprad

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Kultúrny kalendár na máj 2017
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• V  STREdu 12. apríla 
dopoludnia upozornil mest-
ských policajtov občan, kto-
rému sa zdalo podozrivé 
správanie neznámeho muža 
pod železničným mostom na 
Štefánikovej ulici. Neznámy 
muž mal na uvedenom mieste 
niečo merať a fotiť si to. Mest-
skí policajti oznam preverili 
a zistili, že išlo o 52-ročného 
muža z Margecian. Pomocou 
svojho mobilného telefónu 
hral hru, pri ktorej hľadal 
pokémonov. Porušenie práv-
nych predpisov zo strany toh-
to muža zistené nebolo.

• V  TEN istý deň popo-
ludní boli mestskí policajti 
vyslaní preveriť oznam na 
Ulicu MPČL v Poprade, kde 
malo dôjsť k poškodeniu za-
parkovaného motorového 
vozidla inou osobou. Hliad-
ka na mieste zistila, že došlo 
k rozbitiu sklenenej výplne 
dverí na vozidle 30-ročného 
Popradčana. Podozrivým zo 
skutku bol maloletý 11-ročný 
chlapec zo Spišskej Teplice. 
Na konanie chlapca bola upo-
zornená jeho matka, ktorá sa 
na vyrovnaní škody dohodla s 
vlastníkom poškodeného vo-
zidla.

• VO ŠTVRTOK 13. apríla 
večer boli hliadky MsP Po-
prad  vyslané na Matejovské 
námestie v Matejovciach, kde 
malo dochádzať k vyhrážaniu 
19-ročného syna s  nožom 
v ruke svojej 47-ročnej matke. 
Syn pod vplyvom alkoholu 
porozbíjal zariadenie bytu. 
Svedkom udalosti bol jeho 
16-ročný brat. Pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu 
nebezpečného vyhrážania bol 
podozrivý predvedený na OO 
PZ Poprad.

• V  uTOROK 18. aprí-
la krátko po polnoci prijala 
MsP Poprad oznam ohľadom 
neznámeho muža ležiaceho 
na chodníku na Štefániko-
vej ulici v blízkosti zimného 
štadióna. Hliadka mestskej 
polície po príchode na miesto 
zistila, že išlo o hokejového 
fanúšika z Trnavy, ktorý bol 
pod vplyvom alkoholu. Prišli 
si pre neho kamaráti, ktorí mu 
pomohli nastúpiť do auta a z 
miesta ho odviezli.

• V  TEN istý deň popolud-
ní zistili mestskí policajti na 
Francisciho ulici pri budove 

Pavilónu služieb skupinku 
mladých ľudí, ktorí konzu-
movali alkoholické nápoje 
na verejnom priestranstve. 
22-ročnému mužovi z Len-
daku bola na mieste uložená 
bloková pokuta vo výške 20 
eur. Na mieste sa nachádzalo 
ešte 5 mladistvých osôb a u 
jedného 17-ročného mladíka 
z Novej Lesnej bolo dycho-
vou skúškou zistené požitie 
alkoholických nápojov s vý-
sledkom 0,21 mg/l. Vec bola 
postúpená na správne kona-
nie. U ďalších štyroch mla-
distvých osôb sa prítomnosť 
alkoholu dychovou skúškou 
nepotvrdila.

• V  PIATOK 21. apríla po-
poludní preverili mestskí 
policajti oznam na Ulici Po-
pradské nábrežie, kde mali na 
chodníku ležať dvaja neznámi 
muži. Policajti na mieste zis-
tili dvoch mužov neschop-
ných chôdze, ktorí boli pod 
vplyvom alkoholu. Obaja 
muži mali zranenia v oblasti 
tváre a nosa, z ktorých krvá-
cali. Na miesto bola privola-
ná sanitka, ktorá 59-ročného 
muža z Liptovskej Tepličky 
a  57-ročného muža z Podo-
línca previezla do nemocnice 
na ošetrenie.  (msp)

Zásahy mestskej polície
Tesne pred 
sviatkami sa 
pred novinárov 
v  priestoroch 
MsÚ Poprad 
posadili pred-

stavitelia HK Poprad, aby 
informovali verejnosť 
o  hospodárení klubu počas 
uplynulej sezóny a načrtli aj 
úvod tej nastávajúcej.

Z  hospodárenia HK Poprad 
vyplýva, že klub v sezóne 
2015/16 dosiahol náklady 
718 683,31 eur a výnosy 706 
973,37 eur. V sezóne 2016/17 
boli náklady 863,096 eur a 
doterajšie výnosy sa zatiaľ za-
stavili na čiastke 506 848 eur. 
„Výnosy ešte nepredstavujú 
konečnú hodnotu a do konca 
mesiaca môže klub počítať s 
ďalšou podstatnou čiastkou. 
Tá bude slúžiť najmä na  do-
platenie odmien hráčov za túto 
sezónu. Celkovo sa na platy 
hokejistov vynaložilo 443 658 
eur, z toho bude doplatených 
do konca mesiaca ešte 109 711 
eur. V budúcej sezóne klub 
počíta s rozpočtom pri-
bližne  1 050 000 eur, z toho 
pôjde mládeži 250 tisíc,“ infor-
moval Ľudivít Jurinyi, ktorý 
sa stal výkonným riaditeľom 
HK ŠKP Poprad. Túto funk-
ciu prevzal od doterajšieho 
riaditeľa Neklana Herolda, 

ktorý bude členom novozvo-
lenej správnej rady v zložení: 
Kroták, Bukovič, Pichonský, 
Herold, Švagerko a Telensky.

HK Poprad dal v minulej 
sezóne priestor na ľade 18 od-
chovancom, čo je po Liptov-
skom Mikuláši najvyšší počet 
v Tipsport lige. Z toho bolo 7 
juniorov a 6 z nich sa momen-
tálne nachádza v reprezentácii 
do 20 rokov. „Tento trend bu-
deme chcieť s vedením udržať a 
na tom by mal HK Poprad sta-
vať. Ďalším cieľom bude vytvo-
riť zdravé jadro mužstva, ktoré 
bude tvoriť  10 - 15 hráčov s 
dlhodobými zmluvami,“ dodal 
tréner kamzíkov s tým, že spo-
lu s hráčmi začne letnú prípra-
vu už v pondelok 1. mája.

Až v úplnom závere tvorby 
kádra príde na rad akýsi Try 
- out, ktorý však s tým minu-
loročným bude mať málo spo-

ločného. Pôjde len o doplnenie 
kádra jedným až dvoma hráč-
mi. Adepti, ktorí medzi sebou 
odohrajú tri zápasy,  budú 
vybratí klubom. Dozvedeli 
sme sa aj mená troch hráčov, 
ktorí sú už viazaní zmluvou 
na ďalšie obdobie - Patrik Svi-
tana, Andreas Štrauch a Peter 
Lichanec. Klub  oslovil mno-
hých kvalitných odchovancov, 
ktorí pôsobia v iných kluboch 
a teraz je na rade náročné 
rokovanie o ich pôsobení v 
Poprade. Popradský klub sa 
chce zamerať aj na výchovu 
reprezentantov. Okrem toho, 
nadviazal spoluprácu so špič-
kovými zahraničnými klubmi, 
a to najmä z KHL. Nepôjde 
len o príchod kvalitných hrá-
čov smerom do klubu, ale 
najmä  možnosť popradských 
odchovancov prepracovať sa 
do klubov KHL.  (ppp)

HK Poprad po sezóne 2016/2017

Popradské bas-
ketbalistky tes-
ne po Veľkej 
noci načali sériu 
o  konečné piate 

miesto v extralige žien. V pr-
vom zápase na domácej palu-
bovke podľahli Banskej Bys-
trici o štyri body, v odvete na 
pôde súpera dokázali zvíťaziť 
69:51. Za stavu 1:1 na zápasy 
sa o  víťazovi série rozhodne 
dnes v telocvični ZŠ Komen-
ského.

Tréner Milan Černický ne-
mohol byť spokojný najmä 
s prehrou pred domácim pub-
likom. „Ukázali sme síce krátko, 
ale predsa, že na Banskú Bys-
tricu máme. Musel sme diev-
čatá aj trochu vykričať, že zá-
pas pustili v priebehu hry, ale 
zároveň som ich aj pochválil, 
že sa v závere dokázali vrátiť 
do zápasu a rozhodovala jed-
na lopta. Veľmi veľa jasných 
šancí spod koša sme zaho-
dili a  to bolo rozhodujúce,“ 
hodnotil prvý zápas série.

Výsledky: 1. kolo play-off 
o 5. miesto v stredu 19. aprí-
la BAM Poprad - BK ŠKP 08 
Banská Bystrica 56:60 (15:16, 
9:19, 5:12, 27:13), najviac bo-
dov BAMP: Lucia Hadačová - 
17. 2. kolo play-off o 5. miesto 
v  sobotu 22. apríla BK ŠKP 
08 Banská Bystrica - BAM 
Poprad 51:69 (12:18, 16:21, 
13:13, 10:17), najviac bodov 
BAMP: Lucia Hadačová - 19.

Program: 3. kolo play-off 
o 5. miesto v stredu 26. aprí-
la o 17.30 hod. v telocvični ZŠ 
Komenského BAM Poprad 
- BK ŠKP 08 Banská Bystri-
ca.   (ppv)

Basketbalistky  vyrovnali  sériu
Futbalisti FK 
Poprad odo-
hrali v  ostat-
ných dvoch 
týždňoch dva 

ligové a  jeden pohárový 
zápas. V odvete semifinále 
Slovenského pohára pre-
hrali v Skalici 0:2 a s finá-
lovým snom sa rozlúčili. 
V  nadstavbovej časti II. 
ligy o  udržanie sú naďalej 
bez prehry.

Ostatný ligový zápas v  Li-
panoch bol rozlúčkou pre tré-
nera Františka Šturmu, ktorý 
klub opúšťa po vzájomnej 
dohode. „Chceme sa v pokoji 
pripraviť na barážové stretnu-
tie o zotrvanie v II. lige a po-
stup nášho B mužstva do IV. 
ligy. Tréningovým procesom 
A mužstva boli dočasne pove-
rení Mikuláš Dvorožňák, Mar-
tin Lipčák a  Stanislav Koch,“ 
vysvetlil prostredníctvom 
klubového webu prezident 
FK Poprad Roman Dvorčák.

Výsledky: odveta semi-

finále Slovenského pohára 
v stredu 12. apríla MFK Ska-
lica - FK Poprad 2:0 (1:0). 3. 
kolo sk. o  udržanie II. ligy 
Východ v  sobotu 15. apríla 
MŠK Rimavská Sobota - FK 
Poprad 1:2 (0:1), góly Popra-
du: 34. Dejan Lačarak (vl.), 
90. Jozef Kapláň. 4. kolo sk. 
o  udržanie II. ligy Východ 
v  sobotu 22. apríla ŠK Ode-
va Lipany - FK Poprad 1:3 
(1:0), góly Popradu: 48. Vik-
tor Maťaš, 54. Duje Medak, 
89. Jakub Hric.

Program: 5. kolo sk. 
o  udržanie II. ligy Vý-
chod v  sobotu 29. apríla 
o  16.30 hod. FK Haniska - 
FK Poprad.  (ppv)

František Šturma skončil

   Z V R P S B

1. FK Poprad 22 10 8 4 37:19 38

2. R. Sobota 22 4 4 14 16:35 16

3. Lipany 22 4 3 15 17:45 15

4. Haniska 22 2 6 14 24:58 12

Tabuľka II. ligy
- sk. o záchranu
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Krátko zo športu
• V  NEdEĽu 30. apríla sa od 8. 
hod. na futbalovom štadióne vo Veľ-
kej uskutoční Sviatok futbalu. Pred-
stavia sa najšikovnejší hráči Fortuna 
ligy, prebiehať bude futbalový festival 
dievčat pod názvom Energia do žen-
ského futbalu a  vrcholom tohto dňa 
bude finále slovenského pohára žien 
o 16. hod. medzi Partizánom Bardejov 
a Slovanom Bratislava. Celý futbalový 
sviatok v  Poprade zavŕši finále Slov-
naft cupu mužov v NTC v pondelok 1. 
mája medzi MFK Skalica a Slovanom 
Bratislava od 16.20 hod.• FuTBALISTKY FK Poprad roz-
drvili medzi sviatkami v  14. kole 
II. ligy sk. C na domácom trávniku 

Humenné 8:0 a v 15. kole na ihrisku 
v Spišskej Novej Vsi remizovali v ne-
deľu 23. apríla s domácim družstvom 
1:1. V sobotu 29. apríla dohrávajú 13. 
kolo o  15. hodine na ihrisku 1. FC 
Tatran Prešov.• VO štvrtok 20. apríla sa v telocvič-
ni ZŠ s  MŠ Dostojevského konalo 
krajské kolo v  gymnastickom štvor-
boji žiakov a žiačok ZŠ. Vo všetkých 
dievčenských i  chlapčenských ka-
tegóriách dominovali domáce druž-
stvá, ktoré postúpili do celoštátneho 
kola 3. a 4. mája vo Svätom Jure.• POPRAdSKÝ futbalový klub orga-
nizuje talentové skúšky pre futbalové 
triedy v šk. roku 2017/2018 v uprave-

nom termíne pre ročníky narodenia 
2006 a  2007. Skúšky sa uskutočnia 
v priestoroch FK Poprad vo Veľkej 4., 
11. a 18. mája vždy od 16. hodiny.• V SOBOTu 22. apríla sa v Popra-
de uskutočnilo prvé oblastné kolo se-
ver-východ v  športovej gymnastike. 
Za domáci klub GY-TA Poprad na-
stúpilo spolu 31 pretekárok. Prven-
stvo si vybojovala N. Gulová v  kat. 
juniorky, S. Bírová medzi najmladší-
mi žiačkami a R. Handulová v kat. st. 
žiačok. Popradský klub získal spolu 8 
medailí.• TITuL Majstra Republiky trojčlen-
ných družstiev v bowlingu putoval do 
Popradu. Postaralo sa o to v Bratislave 

Hokejový sviatok pod Tatrami lámal rekordy
Svetový šampionát hoke-

jistov do 18 rokov v Poprade 
a Spišskej Novej Vsi vyvrcho-
lil v nedeľu zápasmi o medai-
ly. Slováci skončili vo štvrťfi-
nále na štíte Ruska, z titulu sa 
tešili Spojené štáty americké. 
Hokejové podujatie sveto-
vých rozmerov pod Tatrami 
trhalo rekordy v návštevnosti 
a sledovanosti.

Poprad a Spišská Nová Ves 
hostili svetovú špičku tejto ve-
kovej kategórie od 13. do 23. 
apríla. Šampionát pod Tatra-
mi sa zapíše do slovenskej ho-
kejovej histórie vo viacerých 
smeroch. Prvým je divácky 
záujem a „hokejová horúč-
ka“, ktorú svojimi výkonmi 
spustili mladí reprezentanti. 
Za zmienku stojí návštevnosť 
priamo na štadiónoch, preto-
že až štyri zápasy slovenského 
tímu do 18 rokov boli vypre-
dané, konkrétne proti Kanade, 
Lotyšsku, Švajčiarsku a Rusku. 
„Nie každému hráčovi sa počas 
kariéry podarí hrať na domá-
cich majstrovstvách. Fanúšiko-
via boli jedným slovom úžasní, 
je neuveriteľné, čo predvádzali 
a ako nás poháňali dopredu,“ 
povedal po jednom zo zápa-
sov kapitán slovenského tímu 
Martin Fehérváry. „Chceme 
poďakovať divákom, ktorí po-
vzbudzovali za každého sta-
vu. Nás to hnalo dopredu, no 
mrzí nás, že sme to nedotiahli 
do víťazného konca. Som rád, 
že som si mohol zahrať takýto 
turnaj v  Poprade,“ pokračo-
val rodák zo Spišskej Novej 
Vsi Adam Žiak, ktorý pôsobí 
v  mládežníckych kategóriách 
HK Poprad. Ďalší Popradčan 
Patrik Hrehorčák, ktorý pôso-
bí už niekoľko sezón v Česku, 
patril medzi najproduktívnej-

ších hráčov Slovenska. „Bola 
to paráda, nesmierne som si 
to užil. Diváci nám veľmi po-
mohli, boli naším ďalším hrá-
čom na ľade,“ zdôraznil.

Počas desiatich hracích dní 
prišlo na oba štadióny spolu až 
73 690 divákov čo je v porovna-
ní s minuloročným šampioná-
tom v Grand Forks o vyše 2 100 
divákov viac. „Musím povedať, 
že tento šampionát bol exce-
lentný nielen po diváckej, ale aj 
organizačnej stránke. Videl som 
viacero majstrovstiev sveta, no 
tu každá jedna zložka fungo-
vala na sto percent. Všetky tímy 
sú spokojné so starostlivosťou a 
celým priebehom šampionátu,“ 
povedal člen Medzinárod-
nej hokejovej federácie Frank 
Gonzalez, ktorý bol pod Tatra-
mi delegátom IIHF. „Organizá-
cia majstrovstiev sveta dopadla 
z nášho pohľadu na jednotku. 
Chcel by som sa veľmi poďa-
kovať divákom, ktorí ukázali 
celému svetu, že Slovensko je 
hokejová krajina,” dodal riaditeľ 
turnaja Roman Štamberský.

Zápasy svetového šampio-
nátu mohli sledovať fanúšiko-
via aj na obrazovkách RTVS. 
Posledný zápas mladých 
slovenských reprezentantov 
videlo 350 000 divákov, dra-

matický záver zápasu, vrátane 
tretej tretiny, videlo až 424 000 
divákov. Celkovo si hokejové 
zápasy MS do 18 rokov zaplo 
viac ako 1,5 milióna divákov.

Zimný štadión praskal 
v Poprade počas zápasov Slo-
venska vo švíkoch. Slováci po-
stúpili do štvrťfinále, kde však 
po tuhom boji podľahli Rusku 
2:3 po predĺžení. Mladé hoke-
jové nádeje spod Tatier odchá-
dzali zo šampionátu so slzami 
v očiach, ale zaplnené tribúny 
im pokrikom „Pre nás ste 
majstri“ veľavravne ďakovali 
za predvedené výkony. Po-
sledný zápas Slovákov si nene-
chal ujsť ani prezident SR An-
drej Kiska. „Ak pôjdu chalani 
takto ďalej, tak sa o budúcnosť 
nášho hokeja nebojím. Dali do 
toho srdce a boli úžasní. Držím 
im palce a v mene celej krajiny 
im ďakujem,“ uviedol.

Na túto generáciu hráčov, 
ktorá na domácom šampio-
náte obsadila konečnú šies-
tu priečku, je právom hrdý 
aj tréner reprezentácie U18 
Norbert Javorčík. „Chalani 
ukázali potenciál na to, aby 
tímy svetovej špičky zdolávali. 
Herný prejav bol na vysokej 
úrovni a  plnili sme to, s  čím 
sme do turnaja išli. Sklamaní 

sme však z výsledku. Pamätná 
bude podpora fanúšikov a tiež 
partia, ktorú sme počas šam-
pionátu vytvorili,“ uzavrel.

Výsledky Slovákov:
Skupina A: Vo štvrtok 13. 

apríla Slovensko - Fínsko 4:5 
(0:1, 4:3, 0:1), góly Slovenska: 
30. Patrik Hrehorčák, 32. Pat-
rik Hrehorčák (A. Žiak), 36. 
Martin Kupec (A. Žiak), 37. 
Adam Stacho (M. Fehérváry). 
V  sobotu 15. apríla Kanada 
- Slovensko 4:3pp (3:1, 0:1, 
0:1 - 1:0), góly Slovenska: 9. 
Adam Liška (A. Ružička), 37. 
Patrik Hrehorčák (M. Ro-
man), 43. Adam Liška (M. 
Fafrák). V pondelok 17. apríla 

Slovensko - Lotyšsko 4:0 (1:0, 
2:0, 1:0), góly Slovenska: 18. 
Matúš Havrila (P. Regenda, 
P. Hrehorčák), 27. Adam Ru-
žička (A. Liška, A. Žiak), 32. 
Miloš Roman (F. Krivošík, 
M. Ivan), 43. Martin Fehér-
váry (A. Ružička, M. Fafrák). 
V  utorok 18. apríla Švajčiar-
sko - Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 
0:1), góly Slovenska: 32. Miloš 
Fafrák (A. Ružička, A. Liška), 
42. Marek Korenčík (J. Baláž).

Štvrťfinále: Vo štvrtok 20. 
apríla Rusko - Slovensko 
3:2pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0), góly 
Slovenska: 31. Adam Ružička 
(A. Liška, J. Baláž), 35. Miloš 
Fafrák (A. Liška).  (ppv)

družstvo Veteráni Tatry v zložení Ľu-
dovít Jurínyi, Igor Lendácky, Vladimír 
Pavlikovský a František Kuziel s celko-
vým ziskom 65,5 bodu. Popradčania 
prehrali z 15 zápasov iba tri.• V NEdEĽu 23. apríla pokračovala 
v Batizovciach Podtatranská olympiá-
da mladých hasičov. Medzi chlapcami 
zvíťazila Šuňava II, spomedzi dievčat 
sa najviac darilo Spišskému Bystrému.• V  SOBOTu 22. apríla sa v  Spiš-
skom Bystrom uskutočnila prvá 
súťaž mladých hasičov hry Plameň 
o  Pohár veliteľa DHZ. Medzi chlap-
cami bola prvá Šuňava I, v  kategórii 
dievčat sa najviac darilo domácemu 
DHZ Spišské Bystré.  (ppv)

Primátor Popradu Jozef Švagerko prijal minulý štvrtok 
predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF, 
Slovenského zväzu ľadového hokeja a realizačných tímov 
účastníkov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 
18 rokov.        FOTO – Marta Marová
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UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA 2017

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 16. 6. 2017

v SpIšSkOm DIvADlE A mAjú mOžNOSť uplATNIť SA AkO mODElky A HOSTESky v AgENTúRE šTýl.

27. 4. 2017 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

28. 4. 2017 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

kastingkasting
21. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA: ZÁJaZD - EXOtiCkÁ DOVOLEnka

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   
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Opäť o vstupenky do AquaCity
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Pre stály záujem čitateľov pripra-
vila redakcia novín Poprad v  spo-
lupráci s  AquaCity Poprad ďalšiu 
súťaž o vstupenky do vodného sve-
ta v našom meste. 

V  AquaCity si môžete vychutnať 
13 vonkajších a vnútorných termál-
nych a relaxačných bazénov, 350 
vodných atrakcií, 3 vonkajšie ter-

málne bazény s vírivkami a vodný-
mi atrakciami, vnútorné relaxačné 
bazény Blue Sapphire s chromotera-
piou a večernou 3D laser show, vnú-
torné bazény Blue Diamond, detský 
bazén Treasure Island – Ostrov po-
kladov, 50m plavecký bazén a parnú 
saunu. 

Dvaja vyžrebovaní čitatelia získa-
jú po jednej celodennej vstupenke 
do AquaCity Poprad. Podmienkou 
zaradenia do súťaže je vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže 
a zaslať ho do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do piatka 28. apríla 
2017. Na súťažný lístok je potrebné 
uviesť aj číslo telefónu. Mená dvoch 
vyžrebovaných čitateľov budú uve-
rejnené v Novinách Poprad v stredu 
3. mája 2017.   (ppš)

kuPón


