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Líšky vymenili hokejové dresy za gala

Hoci má už hokejový Poprad sezónu za sebou, na veľké úspechy
mesto nezabúda. Popradské líšky
po ročnej prestávke opäť vybojovali titul Majsteriek Slovenska a pri
tejto príležitosti si na zlatú sezónu
prišli zaspomínať minulý týždeň v
piatok počas prijatia na radnici.
Popradské hokejistky v novodobej
histórii ukoristili už štvrtý titul Majsteriek Slovenska, čo ich radí medzi
najúspešnejšie popradské kluby. Ich
reprezentácia má tak v našom meste
nielen športovú, ale aj spoločenskú
hodnotu, ktorú dokáže radnica patrične oceniť. „Poprad je hokejovým
mestom a som veľmi rád, že nehovoríme len o mužoch, ale aj o úspechoch
žien. Už niekoľko rokov predstavujú Popradské líšky špičku vo svojom
športe. Navždy si uchovám v pamäti

moment, keď som vhadzoval
úvodné buly prvého finálového
zápasu proti Martinu a na pamiatku mi ostal puk vytvorený
špeciálne pre túto príležitosť,“
uviedol 1. viceprimátor Popradu
Štefan Pčola.
Do uplynulej sezóny vstupovali líšky s malou dušičkou, nakoľko sa v kabíne zišiel najmladší káder za posledné roky. O to
cennejší je ich triumf a ohodnotenie ich tvrdej driny. „Od úvodu
sme vedeli, že budeme mať mladšie družstvo, i keď sa postupne vrátili
aj staršie hráčky. Všetko to však krásne
do seba zapadlo a úspech sa dostavil.
Takéto prijatia sú milé, pretože človek vie, že si jeho prácu niekto všimol
a váži si to,“ povedal tréner Popradských líšok Ivan Bednár.

Dievčatá hrali celú sezónu srdcom za Poprad a boli za to zasypané
zlatom. Vedia si úspech užívať a vôbec im nevadí keď vymenia ťažkú
výstroj a prepotené dresy za spoločenské šaty. Ich prijatie na pôde
mesta bolo toho dôkazom. „Bola

to pre nás príležitosť vyparádiť sa.
Ukázali sme, že nie sme len hokejistky, ale aj dámy, ktoré vedia byť
pekné. Bola to milá povinnosť. Osláv
nikdy nie je dosť a nikdy nás to neomrzí,“ uzavrela kapitánka zlatého
tímu Bianka Šuliková.
(mav)

V nedeľu sprístupnia vežu kostola

Zmena miesta obhliadok vozidiel
Oddnes 2. mája 2019 dochádza k zmene miesta vykonávania fyzických kontrol
motorových vozidiel (tzv.
obhliadok) potrebných na
účely evidencie vozidiel. Riaditeľ Okresného dopravného
inšpektorátu v Poprade Rastislav Polakovič uviedol: „Od
tohto dňa sa budú obhliadky
vozidiel, ktoré sú potrebné k

následnej zmene v evidencii
vozidiel vykonávať na Partizánskej ulici 690/87 v Poprade
na sídlisku Západ, v objekte
bývalého okresného úradu pre
cestnú dopravu a pozemné
komunikácie (na foto). Budú
v pondelok až štvrtok od 7.30
do 13. hod., v piatok od 7.30
do 11. hod.“
(Pokračovanie na str. 3)

Mesto Poprad v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry a Rímskokatolíckou farnosťou Poprad sa postarali o
sprístupnenie veže Kostola sv. Egídia
na rovnomennom námestí v Poprade.
Slávnostné sprístupnenie sa uskutoční
v nedeľu 5. mája 2019 o 13. hod. Účinkovať bude ľudová hudba Detského
folklórneho súboru Venček, na organe
sa predstaví Peter Čapó. Od 13.30 hod.
budú umožnené priebežné bezplatné
výstupy na kostolnú vežu v skupinách
po maximálne 8 osôb so sprievodcom.
Od 13.30 hod. sa bude možné zapísať do
zoznamu na výstupy, ktoré budú prebiehať do 16.30 hod.
Výstup na vežu budú môcť návštevníci
absolvovať v budúcnosti iba v rámci sprevádzanej prehliadky Kostola sv. Egídia, pre
ktorú je cena vstupného 3 eurá za osobu.

Tieto pravidelné prehliadky realizuje Mestská informačná kancelária v Poprade každý
pracovný deň o 15. hod.
(Pokračovanie na str. 5)

Redakcia novín Poprad oznamuje svojim čitateľom, že najbližšie číslo novín Poprad
vyjde kvôli stredajšiemu sviatku - Dňu víťazstva nad fašizmom, vo štvrtok 9. mája.

Mestská
polícia
modernizuje
svoju činnosť

Kultúrny
kalendár
na máj 2019

Vydarený
„anglický“
ťýždeň
popradských
futbalistov

Viac na str. 2

Viac na str. 8-9

Viac na str. 11
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Stručne

DNES 2. mája dôjde k zmene
•organizácie
dopravy v križovatke

ulíc Alžbetina a Hviezdoslavova spočívajúca v zmene hlavnej a vedľajšej
cesty, ulica Karpatská ostáva v nezmenenom stave. V súvislosti s touto
zmenou samospráva žiada motoristov a iných účastníkov cestnej premávky, aby pri prechádzaní daným
úsekom zvýšili svoju pozornosť.

EURÓPSKY
IMUNIZAČNÝ
•týždeň
prebiehal od 24. do 30. apríla, tohto roku pod heslom Hold
podporovateľom očkovania. Vďaka
očkovaniu sa každoročne vo svete
predchádza 2 - 3 miliónom úmrtí.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade poskytol
minulý piatok pri tejto príležitosti
konzultácie v Poradni očkovania.

Mestská polícia modernizuje svoju činnosť

Do dvoch zo štyroch služobných
motorových vozidiel Mestskej polície v Poprade nainštalovali tablety, postupne pridajú aj ďalšie dva.
Zakúpili ich z vlastných zdrojov a
minulý štvrtok absolvovali mestskí
policajti odborné školenie o mobilnej aplikácii mestskej polície, ktorá sa v tabletoch nachádza.
Náčelník popradskej MsP Marián
Gardoš objasnil: „Inštaláciou týchto
tabletov do našich vozidiel sa zefektívni činnosť hliadok MsP, pretože
priamo v uliciach získajú 24-hodinový prístup do všetkých evidencií,
ktoré sú nevyhnutne potrebné pre ich

prácu. Ide o evidenciu osôb, priestupkov, evidenciu majiteľov psov, majiteľov taxislužieb, vodičov a vozidiel
taxislužieb. Doposiaľ, ak sa hliadka
MsP stretla s protiprávnym konaním, musela danú osobu predviesť na
útvar MsP s cieľom zistiť jej totožnosť.
Teraz ju môže prelustrovať priamo na
mieste pri služobnom vozidle. V najbližšej dobe by malo dôjsť aj k podpísaniu zmluvy medzi mestom Poprad
a Ministerstvom vnútra SR. Tým sa
popradská mestská polícia stane jednou z prvých mestských polícií na
území Slovenska, ktorá bude mať
online prístup do evidencie motoro-

štvrtok 2. mája od 14. do 16.
•hod.VObude
prebiehať pravidelná bez-

platná mediačná poradňa v priestoroch Mediačného centra na Okružnej ulici 761/25 v Poprade.

10. MÁJA prebieha zápis detí
•doDO
materskej školy na Tajovského ul.

v Poprade. Žiadosti o prijatie dieťaťa
do MŠ sú zverejnené aj na internetovej stránke www.mstajovskeho.sk
Bližšie informáce aj na tel. čísle 0910
890 469.

vých vozidiel v rámci SR.“ Náčelník
podčiarkol, že samozrejme prístup
do všetkých evidencií bude podliehať určitým režimovým opatreniam.
Majú v maximálne možnej miere zamedziť zneužívaniu osobných údajov, ktoré sa v nich nachádzajú.
V najbližšej dobe hodlá MsP v Poprade rozšíriť svoje rady o ďalších
piatich príslušníkov. Predpokladaný termín výberového konania je
v máji-júni. „Chceme rozšíriť naše
stavy a zabezpečiť 24-hodinovú nepretržitú prítomnosť mestských policajtov v Matejovciach,“ podotkol
náčelník.			 (mar)

Obnova budovy hasičskej zbrojnice v Spišskej Sobote
SLÁVNOSTNÉ stretnutie pri prí•ležitosti
10. výročia založenia mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Poprade sa uskutoční
vo štvrtok 16. mája o 17. hod. v spoločenskej sále Kaskáda v Matejovciach.

SPOLOČNOSŤ MEDIAN SK
•vykonáva
medzinárodný prieskum

Vaše práva - povedzte nám, čo je pre
vás dôležité!. Cieľom je zhromaždiť
informácie o skúsenostiach a názoroch ľudí týkajúcich sa základných
ľudských práv. Na základe dát, ktoré
budú zbierané vo všetkých 28 členských štátoch, bude možné porovnať povedomie o ľudských právach
naprieč Európskou úniou. Niektoré domy alebo byty v Poprade boli
náhodne vybrané, aby sa jeden z
členov domácností v nich zúčastnil
prieskumu. Informácie o výskume sa
dajú získať na tel. čísle 0914 111 173
alebo na adrese vase.prava@median.
sk.

webovej stránke mesta Po•pradNAwww.poprad.sk
je uverejnený

presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Práce súvisia
s opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy.
(ppš)

Mesto Poprad sa úspešne zapojilo do výzvy číslo
VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky s projektom „Obnova budovy DHZ Spišská
Sobota“.
Objekt hasičskej zbrojnice mal poškodenú strešnú
krytinu, do budovy zatekalo a taktiež bolo potrebné
vymeniť z dôvodu tepelno-izolačných vlastností okná a
vchodové dvere.
Hlavným cieľom realizácie projektu bola podpora
ochrany pred požiarmi prostredníctvom obnovy budovy hasičskej zbrojnice DHZ Spišská Sobota. Ministerstvo vnútra SR na tento projekt poskytlo mestu Poprad dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 eur,
ktorá bola použitá na výmenu strešnej krytiny a okien.
Samospráva mesta spolufinancovala realizáciu projektu
z vlastných zdrojov vo výške 4 400,44 eur.
Predseda DHZ v Sp. Sobote Ján Žabka uviedol: „Chceme sa poďakovať mestu Poprad za takúto pomoc. Z vlastných zdrojov ešte dokončujeme opravu fasády a obnovujeme aj vnútorné priestory a prístavky zbrojnice.“
Tohto roku oslávi DHZ v Spišskej Sobote 140. výročie
svojho založenia. Zakladajúce valné zhromaždenie DHZ
v Sp. Sobote sa uskutočnilo 11. mája 1879 a za predsedu

bol zvolený Eduard Hönsch. Súčasný predseda J. Žabka prezradil, že jubileum si chcú pripomenúť v štyroch
etapách a nezabudnú ani na 95. výročie vzniku okresnej
hasičskej jednoty. Ako prvým podujatím budú 18. mája
Spišskosobotské hasičské dni 2019 spojené so 14. ročníkom súťaže vo varení kotlíkového guláša. Ďalší program
plánujú v auguste a v septembri. V pláne majú nielen
rôzne podujatia, ale aj osadenie pamätnej tabule a sochy sv. Floriána, ktorý je patrónom hasičov. Mimochodom, hasiči si ho uctievajú práve 4. mája.
(pmm)

Položia vence na pamiatku obetí vojny

Kladenie vencov pri príležitosti 74.
výročia skončenia 2. svetovej vojny a
Dňa víťazstva nad fašizmom sa uskutoční v utorok 7. mája o 13. hod. pri
pamätníku v Parku hrdinov pri želez-

ničnej stanici v Poprade. V stredu 8.
mája o 10. hod. sa bude konať pietna
spomienka na pamiatku padlých ruských vojakov i ďalších obetí vojny na
cintoríne v Poprade - Veľkej. Pietne

spomienky sa v týchto dňoch uskutočnia aj v ďalších mestách a obciach
Popradského okresu, okrem iného v
utorok 7. mája o 11. hod. vo Vysokých
Tatrách a o 13.30 hod. vo Svite. (pmm)
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Obhliadky vozidiel na novom mieste

(Dokončenie zo str. 1)

Vjazd je z Hraničnej ul. Doteraz
ODI robil obhliadky v areáli bývalých kasární na sídlisku Západ.
Denne vykonali obhliadku 30-40
vozidiel rôznych kategórií od osobných, po nákladné, autobusy, motocykle a pod. z celého Popradského
okresu.
Iveta Borňáková, vedúca odboru správy majetku MsÚ objasnila:
„Mesto Poprad uzatvorilo v novembri 2015 nájomnú zmluvu s Ministerstvom vnútra SR, Centrom pod-

pory Prešov, na prenájom betónovej
plochy v areáli bývalých kasární na
Ul. 29. augusta o výmere 10 138 m2
za ročné nájomné 1 euro. Táto plocha bola prenajatá pre potreby ODI
v Poprade na vykonávanie obhliadok
vozidiel. Predtým sa vykonávali na
Bernolákovej ul., ale tá v tom čase
išla do rekonštrukcie. Prenájom bol
dočasný, v marci tohto roku mesto
vypovedalo nájomnú zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou,
ktorá sa skončila 30. apríla 2019.
MV SR nepožiadalo o pokračovanie

tejto zmluvy.“
Pokiaľ ide o areál bývalých kasární, vo februári mestské zastupiteľstvo
zriadilo komisiu na vypracovanie súťažných podmienok a vyhodnotenie
verejnej obchodnej súťaže na predaj areálu a priľahlých pozemkov.
I. Borňáková uviedla, že komisia sa
následne zišla 27. marca na rokovaní
a dohodla sa na podstatných náležitostiach súťažných podmienok, ktoré
sa v súčasnej dobe dopracovávajú a
budú predložené MsZ na schválenie
na júnové zasadnutie.
(mar)

Popradskí predškoláci spoznávali prírodu

Minulý týždeň vo štvrtok sa
v priestoroch MŠ na Ul. mládeže
11 a tiež ZŠ na Dostojevského ulici
stretli predškoláci z ôsmych materských škôl mesta Poprad, aby
hravou formou spoznávali prírodu
počas podujatia pod názvom S prírodou som kamarát.
Všetky deti mali v priestoroch ZŠ
na Dostojevského pripravené mnohé aktivity spojené aj s návštevou jedinečnej environmentálnej učebne,
ktorú tu zriadila Správa TANAP-u
v spolupráci so školou. Víťazom sa
stal každý, kto sa o prírode dozvedel
čo najviac. „Bola to skôr prezentácia
vedomostí detí, čo všetko vedia a čo
všetko by ešte mohli vedieť. Naším
cieľom bolo vzbudiť u detí záujem
o prírodu, aby čerstvý vzduch a príroda boli silnejšie ako počítačová
technika doma. Túto aktivitu sme

PRÁVNE oddelenie MsÚ Poprad
•poskytuje
pre obyvateľov mesta Po-

prad bezplatné právne poradenstvo
v právnej poradni, ktorá je k dispozícii pre občanov s trvalým pobytom
v meste Poprad. Najbližšie právne
poradenstvo bude dnes 2. mája od
14. do 16. hod. v mestskom úrade.
Poprad informuje obča•nov,MESTO
že v prípade pohrabania okolia

pri bytových domov na sídliskách,
mesto zabezpečí odvoz nahrabaného lístia. Stačí lístie uložiť voľne na
kopy a nahlásiť na oddelenie životného prostredia mestského úradu
na tel. číslo 052/716 72 58.
MESTO Poprad žiada občanov
•mesta
o pravidelné zatváranie zber-

ných nádob na stanovištiach kontajnerov po vysypaní odpadkov. Zatváraním kontajnerov sa zabezpečí
vyššia miera čistoty v okolí stanovíšť. Odpadky tak nie sú roznášané
vetrom prípadne vtákmi.

maliarka Júlia Haluzová
•budeZNÁMA
mať výstavu malieb s názvom

pripravili na základe aktívnej spolupráce s TANAP-om,“ prezradila
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ na Ul.
mládeže 11 Martina Kovalčíková.
„V našej učebni si deti mohli pozrieť
aj film o medveďoch a ich živote a
pripravili sme im rôzne darčeky od

Správy TANAP-u. Mohli sa zoznámiť
s niektorými zvieratkami, ktoré možno ešte nevideli. Deti do tejto učebne
rady chodia a verím, že aj to pomôže
k tomu, aby sa o prírodu začali viac
zaujímať,“ dodala Martina Proháczková zo Správy TANAP-u.
(mav)

Najnáročnejšie sú pozemkové spory

Tohtoročné bezplatné právne
poradenstvo pre občanov minulú
stredu pri príležitosti Dňa advokácie vyvolalo opäť veľký záujem
verejnosti. Advokáti alebo advokátski koncipienti ho poskytovali
v dvanástich slovenských mestách
vrátane Popradu.
Regionálny advokát Slovenskej
advokátskej komory v Poprade
JUDr. Jozef Beňo konštatoval: „O
poradňu bol enormný záujem. Mali
sme množstvo otázok týkajúcich sa
susedských vzťahov, rodinných vzťahov, najmä pokiaľ išlo o vyživovaciu povinnosť, aj ďalších právnych
problémov. Z nášho pohľadu sú často
najťažšie riešiteľné pozemkové spory.
Je to aj v dôsledku nejasnej právnej
úpravy, aj dedičstva spred roka 1989.
Treba skúmať i archívne listiny a tiež
študovať právne predpisy, ktoré boli
účinné za obdobie rokov 1945 až
1989. Ide skutočne o neporovnateľne
ťažšiu problematiku napr. v porovnaní s rodinno-právnymi problémami.“

Krátke správy

Doplnil, že veľakrát môžu občanom
poradiť, či má vôbec význam začať
súdny spor, či nie je záležitosť premlčaná alebo zjavne „nevyhrateľná“.
I pán až z Liptovského Mikuláša
prišiel riešiť stav so svojimi pozemkami: „Prišiel som si s advokátmi
skonzultovať, akú stratégiu zvoliť,
alebo ako postupovať poprípade či
už začať konanie. Myslím si, že čo sa
týka pozemkov je u nás na Slovensku

užívacie právo nadradené nad vlastnícke. Potrebujem si vydobyť svoje
právo, aby som mohol chodiť cez svoj
vlastný pozemok na vlastný pozemok. Tak je to v našej krajine, možno
aj v Bulharsku je to podobné...“ Ďalšia pani prišla kvôli problémom s
dedičstvom, iná si potrebovala overiť, či urobila všetky právne úkony
správne a bola rada, že advokáti jej
postup odobrili a pomohli. S náročnou situáciou sa zverila staršia
občianka, ktorá sa dočkala exekúcie
bytu po svojej mame. Bola presvedčená, že exekúcia nebola v súlade
s právom a otáľanie s prejednaním
prípadu na súde jej prinieslo takéto
ťažkosti.
Bezplatné
právne
poradenstvo by občania uvítali aj viackrát ročne, nielen pri príležitosti
Dňa advokácie. Veď život prináša
množstvo situácií, v ktorých môže
dôjsť k sporom - či už v oblastiach
pracovného, rodinného, civilného alebo trestného práva. (mar)

Šepot kvetov v Grand Hoteli Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese. Vernisáž sa uskutoční v piatok 3.
mája o 15. hod.
PRI PRÍLEŽITOSTI Dňa Zeme
•vysadí
stredisko Bachledka a oby-

vatelia Malej Frankovej v lesoch Sp.
Magury vyše 5 tisíc stromčekov a
vyčistí čo najviac lesa od odpadkov.
Zraz účastníkov a ďalších záujemcov bude v sobotu 4. mája o 10. hod.
v Bistre Furmanec pod svahom v
Malej Frankovej.
KANCELÁRIA Európskeho par•lamentu
a Zastúpenie Európskej

komisie na Slovensku odštartovali
roadshow s názvom Tentoraz idem
voliť - Doma v EÚ. V rámci okružnej jazdy po Slovensku postupne navštívia 17 miest. Začali v piatok 26.
apríla v Martine a skončia 21. mája
v Trenčíne a 22. mája v Krupine - tri
dni pred eurovoľbami. Jednotlivé
mestá a termíny návštev sú uverejnené na webovej stránke kancelárie
EP. Cieľom je prilákať k volebným
urnám v sobotu 25. mája čo najviac
voličov.
OD spustenia projektu eKasa, od
•1. apríla,
prijala finančná správa viac
ako 130 000 pokladničných dokladov. O pridelenie kódu eKasa klient
by mali postupne žiadať aj podnikatelia, ktorí sa budú pripájať k systému až od júla. Pokladnicu si potom
do 1. júla zinicializujú kedykoľvek
podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.
(ppš)
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Nezasypme Zem odpadmi

Minulý týždeň vo štvrtok sa
v priestoroch ZŠ s MŠ na Tajovského ulici v Poprade uskutočnil
už piaty ročník environmentálnej
konferencie, tentokrát venovanej
odpadu.
Podujatie nieslo názov Nezasypme
Zem odpadmi a tejto téme sa žiaci
z Tajovského venovali od začiatku
školského roka. Na pôde školy privítali viacero významných hostí, ale aj
žiakov z iných škôl v regióne, ktorí
na danú tému viedli zaujímavé prednášky. „Cieľom podujatia bolo poskytnúť žiakom príležitosť získať poznatky,
postoje, hodnoty a zručnosti potrebné
na minimalizovanie a znovupoužíva-

nie odpadov, pretože odpad predstavuje veľký problém súčasného sveta,“
uviedla koordinátorka environmentálnej výchovy zo ZŠ s MŠ Tajovského
Poprad Darina Bergmannová.
Konferencie sa zúčastnili lektorky
Národopisného múzea v Spišskej Novej Vsi, najlepšia slovenská freediverka Katarína Linczényiová či vedúci
skládky tuhého komunálneho odpadu Úsvit - Žakovce Ján Glevaňák.
Podujatie bolo obohatené o výstavu
fotografií, kultúrny program spojený
s módnou prehliadkou žiačok, ktoré
predviedli odevy vyrobené z recyklovaného odpadu a tiež o výmennú
burzu oblečenia a vecí, ktoré deti
doma už nepotrebujú.
(mav)

Priadky tichej radosti ukázali svoje dielka
V Podtatranskej knižnici sa v
apríli uskutočnila vernisáž výstavy
pod názvom Práca rúk troch generácií. Návštevníci mohli uvidieť
háčkované, štrikované a tkané veci
starej mamy, mamy a vnučky jednej rodiny. Na bielom plátne sa odvíjajú večné témy
od jari, leta, jesene i zimy, zrodu
i pokračovania
života.
Najmladšia Miloslava Slobodová
(rod. Jančíková)
(vpravo) uviedla: „Moja mama
Zuzana Jančíková, rod. Blašková,
aj stará mama
Zuzana Blašková ma odmalička viedli k ručným prácam
a k vyšívaniu. Už ako 6-ročnej mi vkladali do rúk háčik
a kúsok priadze, aby som
skúsila uháčkovať „vrkôčik“.
Neskôr som obdivovala starú mamu,
ako ubíja na krosnách nitku k nitke
a stáča hotový kus látky s nádherným
vzorom na obrusy, závesy, prikrývky,
plachty. Najlepšie utierky v mojej kuchyni sú tie utkané od starej mamy.
Stará mama to všetko naučila moju
mamku, ktorá už ako 10-ročná pri

pasení volov vyšívala rôzne krásne
vzory.“
M. Slobodová pokračovala: „U starej mamy to bola skôr povinnosť.
Potrebovala utkať látku, aby z nej
šila oblečenie - kroje, ľanové košele,
obrusy, koberce. Neskôr to prešlo do
záľuby. Aj na výstave je najviac
diel práve od nej,
už nežijúcej starej mamy. Kto to
nerobí, nevie si
predstaviť,
aká
práca sa za tým
skrýva,
koľko
očiek, koľkokrát
treba pichnúť háčikom, koľkokrát
ubiť nitku k nitke,
aby vzniklo plátno.“
Mama Z. Jančíková povedala:
„V rodnej Štrbe sa v každom
dome tkalo obyčajné plátno. Na
výstave sú naše spomienky - utierky, uteráky, obrusy. Aj môj manžel
sa dal na vyšívanie. Keď bol na liečení v Piešťanoch, vyšil tam obrus
a dal mi ho na narodeniny.“ Výstava potrvá v Podtatranskej knižnici do 25.mája 2019.
(kpa)

Božie milosrdenstvo učí odpúšťať

Minulý
týždeň od utorka
do nedele bol
v
popradskej
farnosti Týždeň
milosrdenstva.
Program vyplnili
adorácie, sviečkový sprievod,
modlitby chvál
a
odprosenia,
vigília milosrdenstva, koncert
Jamesa Evansa
(na foto vpravo), Polievka milosrdenstva a bodkou bola nedeľná
prednáška bývalého francúzskeho
rabína Jeana Marie Élie Setbona v
konkatedrále.
Dekan popradskej farnosti Ondrej Borsík uviedol: „Tento týždeň
uzatvorila 28. apríla Nedeľa Božieho milosrdenstva. Aby sme ju hlbšie
prežili, chceme, aby sa myšlienka
milosrdenstva viac dostala do povedomia ľudí. Takto „milosrdne“ sme
slávili celý týždeň po Veľkej noci.
V otázke milosrdenstva sú dva „pohľady“: starší ľudia aj to najmenšie
zaváhanie vnímajú ako veľkú chybu, na druhej strane mladšia generácia veľa vecí berie na ľahkú váhu.
Niektorým ľuďom, ktorí urobili
veľa nenapraviteľných chýb a majú

z toho veľký pocit viny, je často ťažké
uveriť, že im to Boh môže odpustiť.
Pri tomto uvedomení sa povzbudia a vedie to k ich vlastnej zmene.
Ľudia by mali hľadať Boha, hľadať
pravdu. Ak sa niekto bojí Boha, je to
možno preto, lebo ho nepozná ako
čistú lásku.“
V jednotlivých kázňach týždňového programu boli spomenuté
atribúty Boha, napr. čo znamená
Božie milosrdenstvo - nie ako prejav naivity, ale ako prejav Božej
moci. Veriaci boli zároveň vyzývaní
k tomu, aby tiež konali skutky milosrdenstva. „Ak prijímame Božie
milosrdenstvo, mali by sme mať silu
odpúšťať a robiť dobro, aby aj ľudia
okolo nás spoznali milosrdného Boha
cez nás,“ dodal O. Borsík.
(kpa)

Oslávili diamantovú svadbu

V polovici apríla privítali v obradnej sieni mesta Poprad manželov Margitu a Antona Kuchtovcov
z Popradu. Spoločnou cestou životom kráčajú už 60 rokov, cirkevný
sobáš mali 18. apríla 1959.
Poznali sa odmalička, keďže vyrastali v jednej dedine - Matiašovciach.
V dospelosti spojili svoje životy do
manželského zväzku, v ktorom vytrvali v radostiach i starostiach dodnes.
Mali štyri deti, ale žijú iba dvojčatá Eva a Erika. Tešia sa i zo štyroch
vnúčat a už aj troch pravnúčat. Pani
M. Kuchtová pracovala ako učiteľka

v materskej škole 35 rokov, najprv v
Podolínci, neskôr bola v Poprade riaditeľkou škôlky, viedla aj jedáleň. Pán
A. Kuchta sa vyučil za strojného zámočníka, spočiatku pracoval v bani,
potom v profesii strojného zámočníka odpracoval vo Vagónke Poprad 42
rokov. Manželia si spoločnými silami
postavili rodinný dom.
K diamantovej svadbe manželom
Kuchtovcom v mene mesta zablahoželala poslankyňa Tatiana Husárová. Želali si hlavne spokojnosť a
zdravie, aby sa mohli tešiť z ďalších
rokov v kruhu blízkych.
(ppm)
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V Poprade bola konferencia o autizme

V konferenčnej sále Mestského úradu v Poprade sa
v utorok a stredu po Veľkej
noci uskutočnil prvý ročník
Medzinárodnej TIJA konferencie o autizme, ktorej
hlavnými
organizátormi
bolo občianske združenie
Terapeutické ihrisko Janka
(TIJA) zaoberajúce sa deťmi s autizmom v spolupráci
s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva Poprad.
Konferencia bola určená
všetkým, ktorí chcú zdokonaliť a zefektívniť komunikáciu a výučbu detí s autizmom.
Zúčastnili sa jej rodičia, ale aj
deti s autizmom, učitelia a

asistenti učiteľov v bežných
a v špeciálnych školách, logopédi, psychológovia a terapeuti. Na konferencii ich
bolo 120.
Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí
od detstva, väčšinou sa prejaví do veku 5-tich rokov. Je
to stav so špecifickými príznakmi v oblasti sociálnych
vzťahov, hry, predstavivosti a
záujmov.
Porucha má mnoho podôb
a stupňov narušenia, od
uzavretia autistického dieťaťa
„v jeho vlastnom svete“, s neschopnosťou komunikovať,
vnímať a chápať pre zdravých
ľudí bežné vnemy, po na

prvý pohľad prehliadnuteľné
zvláštnosti v správaní dieťaťa
s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie.
Organizátorka
Martina
Rzymanová uviedla: „Cítime potrebu vzdelávať nielen
učiteľov, ale aj rodičov. Detí s
autizmom sa rodí stále viac.
Tieto deti potrebujú podporu
v školách aj inde.“ Hosťami
konferencie boli Julia Smith,
terapeutka pracujúca s deťmi
s rôznymi vývinovými poruchami a Jennifer Bell Smith
(na foto pri prednáške), pediatrická logopédka, ktorá
pracuje s ľuďmi s diagnózou
autizmu viac ako 30 rokov.
Autistickí ľudia sa napriek

spoločnej diagnóze navzájom veľmi odlišujú. Prítomní
sa na konferencii mohli dozvedieť, ako komunikovať,
ako sa správať k autistickému
dieťaťu v domácom prostredí

V nedeľu sprístupnia ...

Kino Tatran

(Dokončenie zo str. 1)

Riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková dodala, že pre skupiny
od 5 osôb môžu pripraviť prehliadku kedykoľvek v rámci
organizačných možností MIK podľa dohody v dostatočnom
časovom predstihu. Termín si môžu záujemcovia dohodnúť
osobne, telefonicky, mailom, najlepšie na adrese info@visitpoprad.sk.
Riaditeľka tiež upozornila: „Výstup na vežu nie je ľahkou záležitosťou. Ide skôr o adrenalínový zážitok s pomerne vysokými nárokmi na kondíciu návštevníka. V rámci
bezpečnosti budeme trvať na minimálnej vekovej hranici
12 rokov - aj to výlučne v sprievode zodpovednej dospelej
osoby. Podmienkou je tiež vhodná obuv a oblečenie, výborný zdravotný stav a vylúčenie úzkosti zo stiesnených
priestorov resp. závratov z výšok. Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, ktoré boli vo veži vykonané, každý
účastník výstupu ho podnikne na vlastné riziko a aj písomnou formou preberá na seba všetky nebezpečenstvá
vrátane rizika úrazu.“
Výhľad z ochodze veže 26 metrov nad zemou je jedinečný (samotná veža má celkovú výšku viac ako 36 m).
Pred návštevníkmi sa otvorí panoráma širokého okolia s pohľadmi na Vysoké a Nízke Tatry.
(mar)

Dali ste nám vedieť
Začiatkom apríla v Prešove na
krajskom kole 41. ročníka prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti sa žiak Obchodnej
akadémie Poprad Adam Benko (na
foto) umiestnil v odbore Problematika voľného času na 1. mieste
so súťažnou prácou „Od bieleho
plátna k modrému zlatu“. Postúpil
do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa konalo 23. - 26. apríla 2019
v Košiciach a opäť bol úspešný. Takisto obsadil 1. miesto v rovnakom
odbore SOČ.
V apríli sa študenti OA Poprad
zúčastnili aj na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, ktorého
organizátorom bola Junior Achievement Slovensko Bratislava. A ne-

a neskôr v školskom prostredí. Tieto deti, tak ako ostatné deti patria aj do bežných
škôl, preto je potrebné, aby sa
s nimi naučili pracovať aj učitelia a ich asistenti.
(kpa)

V polovici apríla sa
v priestoroch Spojenej školy D. Tatarku
na Ulici mládeže
konal 8. ročník Dňa
vedy, počas ktorého
predvádzali žiaci bilingválnej sekcie gymnázia fyzikálne pokusy svojim mladším spolužiakom zo základnej
školy či osemročného gymnázia. Experimenty žiaci
pripravovali na hodinách fyziky sami a vedeli ich aj
vysvetliť. Cieľom podujatia je spopularizovať u detí prírodovedné predmety.
FOTO - archív školy

Úspechy na veľtrhu a v SOČ

obišli naprázdno. V rámci veľtrhu JA
firiem nás reprezentovala JA firma
Dream Food žiakov III. B triedy. Súčasťou podujatia bola aj súťaž Vitajte
v našom regióne, ktorej sa zúčastni-

li študenti II. D
triedy (študijný
odbor služby v
cestovnom
ruchu) Laura Mešťanová, Natália
Nálepková a Roman Paraňa. So
svojím projektom
Bylinkárky obsadili výborné 3.
miesto v kategórii
TOP Podnikateľský nápad.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie Slavomírovi Kopáčovi, starostovi
obce Liptovská Teplička za pomoc
pri príprave a účasti na Veľtrhu podnikateľských talentov.
(oap)

2. a 3. mája o 19. hod.
ZAMILOVANÁ GLORIA
USA, romantická dráma, 102 min.,
titulky, MP12. Rozvedená päťdesiatnička s dospelými deťmi a nudným
kancelárskym životom sa po večeroch
rada odviaže v klube, kde sa opäť zaľúbi. Po rokoch tak zažíva radosti i
strasti nového vzťahu. Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
4. a 5. mája o 16.30 hod.
CHROBÁČIKOVA 2:
ĎALEKO OD DOMOVA
FR/CN, rodinný/animovaný, 92 min.,
originál bez slov, MP. Pred príchodom
zimy si hmyzie rodinky musia spraviť
zásoby na zimu. Preto, keď padne prvá
snehová vločka vyhlásia pohotovosť
a spoločne sa vyberú hľadať zásoby do
komory. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
4. mája v 2D a 5. mája v 3D o 19. hod.
AVENGERS: END GAME
USA, Akčný / dobrodružný / fantasy, 182 min., titulky, MP12. Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia
Marvel. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov dajú dohromady, aby
znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Vstupné 2D: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP) 2D: 4
€, Vstupné 3D: 6€ + 0,80€ okuliare,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP) 3D: 5€
6. mája o 19. hod.
“JE MI JEDNO, ŽE SA ZAPÍŠEME
DO DEJÍN AKO BARBARI”
RO/CZ/FR/BG/DE , dráma/komédia,
139 min., titulky, MP15, FK. Mladá
divadelná režisérka chce zrekonštruovať skutočné udalosti, avšak stretáva
sa s neustálou snahou dejiny zľahčovať či upravovať. Film získal hlavnú
cenu na festivale v Karlovych Varoch.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €
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V PONDELOK 15. apríla večer
zasahovala hliadka mestskej polície
v parku pri železničnej stanici, kde boli
prostredníctvom kamerového systému
zistené osoby konzumujúce alkoholické nápoje na verejne prístupnom
mieste.
V UTOROK 16. apríla popoludní
bola MsP Poprad požiadaná o spoluprácu operátorom tiesňovej linky
112 na Kvetnej ulici. Mestskí policajti
pomohli posádke sanitky pri prenesení pacientky zo sanitného vozidla do
domu, kde bývala.
V TEN istý deň podvečer a v noci
boli hliadky mestskej polície vyslané
na Staničnú ulicu do Matejoviec z dôvodu narúšania verejného poriadku
väčším počtom obyvateľov pod vplyvom alkoholu. Situácia bola opakovane upokojená.
VO ŠTVRTOK 18. apríla krátko po
polnoci bolo na linke 159 oznámené,
že na Moyzesovej ulici dochádza k rušeniu nočného pokoja. Protiprávne
konanie mala na svedomí skupinka
osôb, ktorá sa zdržiavala v okolí zaparkovaného vozidla.
V TENTO deň popoludní preverili

•
•
•
•

Zásahy mestskej polície
mestskí policajti oznam ohľadom psa,
ktorý sa mal pohybovať bez dozoru
za bytovými domami na Letnej ulici.
Hliadka zistila majiteľa, ktorému uložila blokovú pokutu.
V PIATOK 19. apríla dopoludnia
prijala mestská polícia oznam ohľadom muža v bezvedomí v blízkosti
nového cyklochodníka pri budove
okresného úradu. Hliadka začala
s okamžitým oživovaním a pokračovala v ňom aj privolaná posádka RZP.
Žiaľ, ani po vyše 45 minútach sa staršieho muža nepodarilo oživiť.
V SOBOTU 20. apríla nadránom
zistila hliadka MsP na Námestí svätého Egídia osobu ležiacu na zemi
pod vplyvom alkoholu. Keďže nebola
schopná samostatnej chôdze ani komunikácie, bola na miesto privolaná
sanitka, ktorou bola prevezená do nemocnice.
V NEDEĽU 21. apríla dopoludnia
preverila hliadka MsP Poprad oznam
ohľadom požiaru suchej trávy na Matejovskej ulici. Požiar mestskí policajti
uhasili spoločne s obyvateľmi okoli-

•

•

•

Program kina CINEMAX Poprad
Od 2. mája do 8. mája

PREDPREMIÉRA – Pokémon Detektív Pikachu
3D: o 14. hod. (hrá sa 4.5.),
PREDPREMIÉRA – Pokémon Detektív Pikachu 2D:
o 14. hod. (hrá sa 5.5.), Hľadá sa Yeti: o 14.10 hod. (hrá
sa 8.5.), Avengers: Endgame
3D: o 16.20 hod., Avengers:
Endgame 2D: o 17.10 a o 20.
hod., Princ Krasoň: o 13. hod.
(hrá sa len cez víkend), Mia
a biely lev: o 15. hod., Kliatba
kvíliacej ženy: o 20.50 hod.
(nehrá sa 7. a 8.5.), PREMIÉRA - Láska na druhý pohľad:

o 20.50 (hrá sa 7. a 8.5.) a o 18.
hod. (nehrá sa 7. a 8.5.), PREMIÉRA - Chrobáčikovia 2:
Ďaleko od domova: o 13.10
(hrá sa 8.5.), o 13.40 (nehrá sa 8.5.), o 15.10. (hrá sa
8.5.) a o 15.50 hod. (nehrá
sa 8.5.), PREMIÉRA - Beach Bum: o 17.20 (hrá sa
8.5.) a o 20.30 hod. (nehrá
sa 8.5.), ARTMAX FILMY
- Chvilky: o 18.20 hod. (hrá
sa 7.5.), ARTMAX KONCERT - END: o 19.30 hod.
(hrá sa 8.5.). Viac na www.
cine-max.sk.
(ppp)

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
byt č. 54 o podlahovej ploche 39,53 m2 na 11. poschodí bytového
domu v Poprade na ulici Tajovského súpisné číslo 2609, orientačné číslo 21, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4049/341861, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 3009/232 o výmere
382 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom
je dom postavený o veľkosti 4049/341861, t.j. 4,52 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3853.
Minimálna kúpna cena: vo výške 36 100,00 €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.5.2019 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: daniela.dluhosova@msupoprad.sk, tel.
PP-53
052/716 72 46, 052/716 73 31.			

tých domov.
V TEN istý deň popoludní bol na
linke 159 prijatý oznam o neštandardnom parkovaní motorového vozidla na Allendeho ulici. Vozidlo sa z
dôvodu nedostatočného zabezpečenia dalo do pohybu a samovoľne zišlo
z parkovacieho miesta pri bytovom
dome Hnilec dole schodmi a napokon skončilo pod svahom v krovinatom poraste. Našťastie pri tom nedošlo k žiadnym zraneniam. Privolaný
bol aj príslušník dopravnej polície PZ.
V UTOROK 23. apríla popoludní
hliadka mestskej polície zistila medzi
garážami na Ul. L. Svobodu mládež
konzumujúcu alkoholické nápoje.
Osoby boli odovzdané zákonným
zástupcom. Vec bude ďalej riešená v
správnom konaní v súčinnosti so sociálnou kuratelou ÚPSVaR.
TAKISTO v utorok večer bol
pracovník stálej služby MsP prijatý
oznam ohľadom fyzického napadnutia
pred jednou z prevádzok na Smetanovej ulici v Matejovciach. Poškodený
muž napriek viditeľným škrabancom a

•

•

•

odreninám odmietol ošetrenie. Vec je
pre dôvodné podozrenie zo spáchania
priestupku v ďalšom riešení.
V STREDU 24. apríla popoludní
zasahovali mestskí policajti v jednom
z bytov na Okružnej ulici, kde ich o
pomoc požiadala majiteľka. V byte sa
totiž nachádzal jej syn, ktorý bol pod
vplyvom alkoholu a voči svojej matke
sa správal agresívne. Podozrivý muž
bol z bytu vykázaný a vo veci sa ďalej
koná.
V TEN istý deň pred polnocou
bolo na MsP Poprad oznámené, že na
Okružnej ulici pri SOŠ leží na vozovke neznámy muž. Bol pod vplyvom
alkoholu a po príchode hliadky sedel
na kraji vozovky a krvácal na tvári.
Hliadkou bola mužovi poskytnutá
predlekárska starostlivosť a následne
bol odvezený do nemocnice privolanou sanitkou.
VO ŠTVRTOK 25. apríla večer bol
hliadkou MsP na Partizánskej ulici pri
bytovom dome Dukla objavený 16-ročný mladistvý pod vplyvom alkoholu.
Jeho stav si vyžiadal privolanie sanitky
s následným prevozom do nemocnice.
Vec je v ďalšom riešení.
(msp)

•

•

•

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície

Informácie o pracovnom mieste: výkon činností vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, • telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície, • bezúhonnosť, • vek
nad 21 rokov, • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon
práce vo verejnom záujme, • vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady do výberového konania: • žiadosť
o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, • štruktúrovaný životopis, • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, •
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového
konania.
Základná zložka mzdy: od 700,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 31. mája 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie na www.poprad.sk alebo na: stefan.sipula@
msupoprad.sk, tel.: 052/7160311
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „neotvárať - príslušník mestskej
polície“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich
poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad, Mestská polícia Poprad, Nábrežie Jána Pavla II.
2802/3, 058 01 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.		
PP-54

Vstupenky
vyhrali

Vo veľkonočnom vydaní novín POPRAD bola uverejnená súťaž o dve celodenné
vstupenky do AquaCity Poprad, ktoré je svetom zábavy,
relaxu a oddychu. Spomedzi
tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Z.
Kosztolányi, Rastislavova ul.,
Poprad a M. Stasová, Ul. 29.
augusta, Poprad. Celodennú
vstupenku si môžu prevziať
v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) v pracovné
dni do 15. hod.
(ppš)

POPRAD

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny
občanov. Šéfredaktorka: PhDr.
Marta Marová. Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7,
Poprad. Telefón 052/788 64 71.
E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.
sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok.
Noviny vychádzajú každú stredu.
Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné
prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619
515. Tlač: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad.
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo
3142/09. Člen siete Media Box.

Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“

Ján Pavol II.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 2. mája má meniny - Žigmund, v piatok 3. mája - Galina, v sobotu 4. mája - Florián, v nedeľu 5. mája - Lesana, Lesia, v pondelok 6. mája - Hermína, v utorok 7. mája - Monika
a v stredu 8. mája - Ingrida.

MANŽELSTVO UZAVRELI
13. apríla 2019 - Jana Pellionisová a Peter Miškovský.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 18. apríla 2019
vo Veľkej s

Alžbetou Korbelovou,
93-ročnou

V pondelok 22. apríla 2019
v Strážach s

Jankou Krochliakovou,
87-ročnou

V utorok 23. apríla 2019
vo Veľkej s

Jánom Halmim,
89-ročným

Vo štvrtok 25. apríla 2019
vo Veľkej s

Luciou Šmijovskou,
66-ročnou

Vo štvrtok 25. apríla 2019
vo Veľkej s

Irenou Horkou,
84-ročnou

Vo štvrtok 25. apríla 2019
vo Veľkej s

Mariánom Karabinom,
64-ročným

Vo štvrtok 25. apríla 2019
vo Veľkej s

Jánom Lešundákom,
69-ročným

V piatok 26. apríla 2019
vo Veľkej s

Jánom Horníkom,
63-ročným

V piatok 26. apríla 2019
vo Veľkej s

Petrom Hanzeľom,
63-ročným

V sobotu 27. apríla 2019
vo Veľkej s

Františkom Kleinom,
87-ročným

V nedeľu 28. apríla 2019
vo Veľkej so
V pondelok 29. apríla 2019
vo Veľkej so

Zuzanou Vizcardo Mravovou,
37-ročnou
Žofiou Staroňovou,
81-ročnou

V utorok 30. apríla 2019
v Sp. Sobote so

Štefanom Diabelkom,
68-ročným

V utorok 30. apríla 2019
vo Veľkej s

Ondrejom Žembom,
64-ročným

V stredu 1. mája 2019
v Sp. Sobote s

Františkom Hudákom,
90-ročným

V stredu 1. mája 2019
v Sp. Teplici s

Jaroslavom Cibulom,
35-ročným

Spomienka
Zajtra 3. mája uplynie 25 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Milan BEDNÁR
z Popradu - Spišskej Soboty
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Viera
a syn Roman s rodinou

Občanov trápia problémy s parkovaním

Na zasadaní volebného obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica v apríli dostali poslanci
informáciu, ako boli vybavené podnety občanov z minulého zasadania. Niektoré sú
už vybavené, niektoré si na vybavenie vyžadujú dlhší čas. Veľkú spokojnosť vyjadrovali najmä k ústretovosti primátora mesta
pri riešení otvorenia zadnej bráničky do
areálu nemocnice z ulice od SPŠ, ktorá
umožní mnohým pacientom ľahší prístup
do nemocnice.
Poslankyňa Alena Madzinová informovala
o podnete občianky z Juhu III ohľadom nedostatočného množstva parkovacích miest,
ako aj o potrebe rozšírenia ďalšieho parkovacieho pruhu pozdĺž Suchoňovej ul. Parkovanie na sídliskách je veľmi problematické
a poslanci sa týmto problémom opakovane

zaoberajú. V súčasnosti mesto plánuje výstavbu poschodového parkovania pri bloku
Antimón. Poslanci sa zhodli na tom, že keď
občania prijmú takýto spôsob riešenia parkovania (vybudovaním poschodia nad stávajúcim parkovaním), ktorý nie je na úkor zelených plôch, mohlo by sa rozšíriť i na ďalšie
vhodné lokality sídlisk.
Poslanci diskutovali aj o témach, ktoré boli
predmetom aprílového zasadania mestského
zastupiteľstva a vyjadrovali sa aj k iným aktuálnym témam napr. k ukončeniu nájomnej
zmluvy z priestorov MŠ Tajovského pre SMŠ
Centrum pre rodinu.
Najbližšie zasadnutie VO č. 2 sa uskutoční v stredu 15. mája o 17. hod. v kancelárii
MsÚ na Dostojevského ul. 25 v Poprade na Juhu.			
(jwd)

Mladí hasiči odštartovali sezónu vo Veľkej
Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) vo Veľkej v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Poprad zorganizoval v sobotu 27. apríla
3. ročník súťaže mladých
hasičov O pohár primátora
mesta Poprad, ktorá bola zároveň úvodným podujatím
19. ročníka Podtatranskej
olympiády mladých hasičov.
Mladí hasiči vo veku od
6 do 16 rokov súťažili v tradičných troch disciplínach
- štafete 5 x 30 metrov, štafete hasičských dvojíc a uz-

lovej štafete. Dvojhodinový
súťažný maratón postupne
absolvovalo dvadsaťsedem
5-členných družstiev. Spomedzi 12 družstiev dievčat
bola najlepšia Šuňava I pod
vedením vedúceho Jána Kallu a to v zložení Bianka Ďurišová, Zita Monika
Diabelková,
Ema
Fridmanová, Bianka
Plavčanová a Veronika Sedláková. V
kategórii chlapcov sa
predstavilo 15 družstiev. Aj tu sa víťazom
stalo družstvo Šuňavy

I pod vedením Henricha Barillu v zložení Filip Dravecký,
Martin Smolár, Michal Marton, Adrián Mišianik a Štefan
Gazda.
Najbližšie sa dobrovoľní hasiči stretnú cez víkend 4. a 5.
mája v Spišskej Teplici. (onk)

Pohotovosť v lekárňach
Vo štvrtok 2. mája - Medovka, v piatok 3. mája
- Corrib, v sobotu 4. mája - Corrib,
v nedeľu 5. mája - Dr. Max - Kaufland,
v pondelok 6. mája - Styrax, v utorok
7. mája - Adus a v stredu 8. mája - Lekáreň na autobusovej stanici. Medovka: Tatranské nám., Corrib: Levočská ul., Dr. Max

- Kaufland: Wolkerovau ul., Styrax: L. Svobodu, Adus: Mnoheľova ul. 2., Lekáreň
na autobusovej stanici: Wolkerova ul.
2. Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Dostanete
zaujímavú
pracovnú ponuku, ktorá sa vyskytuje raz, za život.

Budete sršať dobrou
náladou. Všetko vám bude vychádzať tak ako dávno nie.

Pod vplyvom jari
budete zažívať nové ľúbostné
vzplanutia. A to viackrát.

Budete sa
sťažovať na
nedostatok času. Naozaj by ste
to nemali tak preháňať s prácou.

Máte vhodný čas na
nákupy - od nehnuteľností po
šaty.

Nejakú vec
pochopíte
zle. Akosi v poslednom čase nerozumiete žartom.

Akoby vás
niekto polial živou vodou. Budete energickí a prenášať svoj optimizmus
na iných.

Nenechajte
sa uniesť
hnevom. To vám nepomôže, ale
radšej niečo alebo niekoho vylúčte zo svojho života.

Ste
radi
stredobodom pozornosti, čoho sa vám
teraz dostane až nadmieru.

Zo všetkých
strán budete počúvať samú pochvalu a
dočkáte sa aj finančnej odmeny.

Dostanete
neoceniteľnú radu. Ešte, aby ste si ju aj
vzali k srdcu.

Nemáte
radi zbytočné bezduché rozhovory, ale
tentoraz ich budete musieť strpieť.
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Poďakovanie
Členovia denných centier
seniorov mesta Poprad ďakujú primátorovi mesta Antonovi Dankovi a vedeniu mesta
za príjemne strávený aprílový
týždeň na rekreačno-rehabilitačnom pobyte v Bardejove.
94 seniorov mesta Poprad si
užívalo nielen pekné počasie,
ale blahodarne na nás pôsobili
rôzne druhy masáží, cvičenia,
inhalácie, prechádzky peknou
prírodou spojené s pitnou
kúrou z liečivých prameňov.
O naše maximálne pohodlie
sa postarali nielen pracovníci
kúpeľov, ale aj dve pracovníčky sociálneho odboru mesta Poprad E. Lučivjanská a
M. Maličká.
(hre)

Inzercia
• Predám kvalitný leštený

Tatranský smrekový obklad
- 3 €, perodrážku, zrubový
profil - pologuľatý, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk
2/19-P
Predám záhradu na Dubine
400 m2, elektrina, studňa, odpad urobené. Cena dohodou.
Inf. č. t.: 0909 174 873. 3-19-P
KÚPIM GARÁŽ v Poprade. Platba v hotovosti. Inf. č.
t. 0948 007 776.
2/19-K
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

•
•
•
•
•

Kultúrny kalendár na máj 2019
Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Do 18. mája
Odile Decq (1955) Horizonty
(Horizons)

Od 25. mája
Terakotová armáda
Pohľad do hrobky prvého cisára Čchin Š chuang-ti, ktorý
ako prvý dokázal zjednotiť
Čínu a ukončil tak obdobie
chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa
viac ako 2 000 rokov ukrývalo
8 000 vojakov, ktorí teraz patria medzi ôsmy div sveta. V interaktívnej výstave sa dozviete
zaujímavosti o živote prvého
cisára, o zjednotení Číny, o
zavedení reforiem, o Veľkom
čínskom múre, o cisárovej
hrobke, o výrobe terakotových
vojakov a ich hodnostiach.
Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130
diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to
najlepšie z tvorby takmer 80tich autorov.
INÉ PODUJATIA
VEČER POÉZIE
Štvrtok 2. mája o 17. hod. O láske s láskou
Poézia slovenských autorov
v podaní Zdena Suchého - Andrej Sládkovič, Ivan Krasko,
Ladislav Novomeský, Ján
Smrek, Milan Rúfus, Ján Buzássym, Ján Smrek. Hudobný
hosť večera E.C.R.

CYKLUS
ODBORNÝCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN
UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
Utorok 14. mája o 17. hod. Requiem za oltár (o zaniknutom hlavnom oltári kostola sv.
Egídia), prednášajúci MUDr.
Jaroslav Grochola.

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
Nedeľa 26. mája od 14. do 16.
hod. - Tvorivé dielne
Vila Flóra Starý Smokovec
Celý máj
Peter Svoboda - Pod tieňom
obrov
Pôsobivá výstava ČB horských
fotografií v duchu minimalizmu významného slovenského
fotografa.
Stála expozícia
Tatry v umení
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Sobota 18. mája od 10. hod.
do 22. hod.
Výstavy - workshopy - koncert
- divadlo
Počas celého podujatia budú
sprístupnené aktuálne výstavy
a bude prebiehať burza katalógov Tatranskej galérie.
Od 10. do 12. hod. - Keramický workshop - tvorenie s
hlinou
Od 12. do 14. hod. - Premietanie filmu Daniel Libeskind
- najväčšia osobnosť súčasnej
svetovej architektúry a urbanizmu.

Podtatranské múzeum v Poprade

Výstavy
Celý máj
Čaro detstva... - výstava hračiek
zberateľky Alice Tokarčíkovej.

Od 18. mája
Historické remeslo od praveku po súčasnosť
Súkromná stredná umelecká
škola Hodruša-Hámre realizovala viacero projektov v úzkej
spolupráci s Archeologickým
múzeom v Bratislave, čím dokázali oživiť stopy dávnej histórie, a to napríklad výrobou
repliky keltského meča starého 2200 rokov. Tento meč, ale
aj ďalšie precízne spracované
napodobeniny
historických
artefaktov, budú sprístupnené
na výstave, ktorá dokazuje, že

aj vďaka talentovaným žiakom
umelecké remeslá pomáhajú
cítiť históriu.

Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov
Sobota 18. mája - Noc múzeí
a galérií 2019
do 17. hod. (budova Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota),
od 17. do 22. hod. (hlavná budova Podtatranského múzea
v Poprade na Vajanského 72/4,
Poprad).
Prezentácia textilnej a tokárskej remeselníckej dielne.
Výstava - Sprístupnenie výstavy Historické remeslo od praveku po súčasnosť.

Sprístupnenie interaktívnych
a virtuálnych prvkov v stálej
expozícii Podtatranského múzea v Poprade
Otvorené utorok až nedeľa od
9. do 17. hod., v pondelok a počas štátnych sviatkov zatvorené.
Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie,
Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od
10. do 17. hod., v sobotu a v nedeľu od 12. do 17. hod., v pondelok a počas štátnych sviatkov
zatvorené.

Od 14. do 16. hod. Workshop - Dajme veciam
druhú šancu - recyklovanie
textilu
Od 16. do 18. hod. - Ticho v
galérii - prehliadka aktuálnych výstav
Odile Decq Horizonty
Od 18. do 18.30 hod. - Raz-dva-tri, dva-dva-tri... - divadelné predstavenie v podaní
divadelného súboru Trma-vrma (ZUŠ pri Spojenej škole
Letná v Poprade)
Od 18.30 hod. - 19. hod. Som
- divadelné predstavenie v podaní divadelného súboru Trma-vrma a DS Tote tam (ZUŠ
A. Cígera v Kežmarku)
Od 19. do 21. hod. - Rasdalman - koncert.
DEŇ DETÍ V TATRANSKEJ
GALÉRII
Piatok 31. mája od 9. do 16.
hod. - Tvorivý deň plný zábavy, farieb a pohybu.
Výstavy v Tatranskej galérii Terakotová armáda
Tvorivé disciplíny - mega koláž galérie, my sme smelí vojaci, kreslenie kriedami, atď...
Pohybové hry - twister, TG
pexeso, človeče nehnevaj sa,
hádzanie loptičkami do plechoviek, TG puzzle, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci, atď....
„Selfie v TG“ súťaž - Príď, navštív Tatranskú galériu a urob
si selfie v interiéri alebo exteriéri galérie.
VSTUP ZDARMA
Zmena programu vyhradená

GALÉRIA
SCHERFELOV
DOM
Od 7. mája 2019
SUZANE
Zuzana Benková
Vernisáž 7. mája 2019 o 18.
hod.
Kurátor: Michal Fric. Otvorenie výstavy bude spojené s
módnou prehliadkou modelov Suzane.
Výstava potrvá do 27. júna
2019.
Stála expozícia
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13.
do 15. hod., streda od 8. do 12.
a od 13. do 16.30 hod., piatok
od 8. do 13. hod.

Podtatranské
osvetové
stredisko
Štvrtok - utorok 30. mája až
4. júna
KROJOVANÉ BÁBIKY 2019
- medzinárodný festival detských folklórnych súborov.

GALÉRIA
IGORA PANČUKA
PODTATRANSKÁ PALETA
Výstava malieb kytíc, anjelov,
krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu
a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

Podtatranská knižnica

Výstavy
Podtatranská ul.
DO 25. mája - Práca rúk troch
generácií - Zuzana Jančíková,
rod. Blašková Mgr. Miloslava Slobodová, rod. Jančíková,
Zuzana Blašková, Ing. Ján Jančík.
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 4. ročník - výstava výtvarných prác
žiakov základných a materských škôl v Poprade.
Od 2. do 31. mája - Poprad môj domov - Výstava výtvarných a literárnych prác žiakov
základných škôl v Poprade.
Streda 22. mája - Tvorivé
dielne s Dankou Korvinovou

Klustovou
Učíme sa tvoriť s paverpolom.

Štvrtok 30. mája od 9. do 15.
hod. - Čítajme si - Detský
čitateľský maratón - celoslovenské podujatie, ktorého
garantom je Linka detskej istoty (Podtatranská ulica č. 1,
Centrum; oddelenie umenia
Spišská Sobota, pobočka Juh
1, pobočka Juh 3).
Oddelenie umenia Spišská
Sobota
Do 14. mája - Jola Kunneová Výber z tvorby
Od 25. mája - Ján Kollár - Dotyky - Piatok 24. mája o 17.
hod. - vernisáž výstavy.
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MÁJ 2019

PROGRAM
3. - 4. MÁJ / PIATOK - SOBOTA / NÁMESTIE SV. EGÍDIA

03 KARPATSKÉ PRETEKY KURIÉROV 2019
�
04
MÁJ

Medzinárodné cyklistické preteky v kategórii U-23, t. j. veková kategória 19 - 22 rokov.
Poľské etapové mestá a obce sú Lublin, Polaniec, Tarnov, Nový Sonč, Osvienčim a Jablonka.
Slovenským etapovým mestom je Poprad. Maďarské etapové mestá sú Tata a Veszprém.
4.máj štart / Námestie sv. Egídia - OC Fórum / 10.00 hod. 4. máj cieľ / Námestie sv. Egídia - OC Fórum / 14.00 hod.
Okruh je Poprad – Tatranská Lomnica – Spišská Belá – Magurské sedlo – Veľká Franková – Prislop a Poprad, cca 135 km.

03
�
05

46. ROČNÍK RALLYE TATRY

MÁJ

Majstrovstvá SR v rallye

05

MÁJ

05

18
MÁJ

19

MÁJ

3. - 5. MÁJ / PIATOK - NEDEĽA / NÁMESTIE SV. EGÍDIA

6.MÁJ

MAŤKO, KUBKO a JEŽIBABA
Voľné pokračovanie rozprávky v podaní
popradských hercov M. Hana a M.Abrahamovského.

Tvorivá dielňa pod vedením Soni Fördošovej pre šikovné deti a pre ich rodičov.
Nutné doniesť nožnice, pastelky, ��ky.

GAŠPARKO A DRAK / STRAŽANOVO DIVADLO
Rozprávkový príbeh o tom, ako Gašparko s princom
idú oslobodiť princeznú od zlého draka.

VSTUPNÉ: 1,50 €

5. MÁJ / 13.00 / NEDEĽA / NÁMESTIE SV. EGÍDIA

Muzikálové predstavenie mladých birmovancov rímsko-katolíckej cirkvi Poprad.

A CAPELLA SEXTET/ SKETY / CZ
Šesťčlenné vokálne teleso, ktoré pôsobí na domácej a medzinárodnej scéne od roku 2014. Hovorí sa
o nich, že ich hudba dáva možnosť spomínať na legendárne vokálne telesá Singers Unlimited alebo
Manhattan Transfer, i keď idú vlastnou, originálnou cestou. Názov Skety pochádza jednak od slova sketovať,
čo je jazzový spôsob spevu a taktiež z obsahu slova samotného.

11. MÁJ / 8.00 – 14.00 / SOBOTA / PARKOVISKO PRI BILLE POPRAD

BLŠÍ TRH A ZBERATEĽSKÁ BURZA STAROŽITNOSTÍ
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA POPRAD ANTONA DANKA
Informácie: 0903 621 610, 0910 890 303

11. MÁJ / 15.00 / SOBOTA / NÁMESTIE SV. EGÍDIA

1
JÚN
1
JÚN
2
JÚN
3
JÚN
3
JÚN

MÍĽA PRE MAMU

1. JÚN / 10.00 / SOBOTA / NÁMESTIE SV. EGÍDIA
Info: POS Poprad, 052/7722466

1. JÚN / 10.00 / SOBOTA / NÁMESTIE SV. EGÍDIA

MESTO POPRAD DEŤOM
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v ARÉNE Poprad / www.poprad.sk

2. JÚN / 14.00 / NEDEĽA / ŠKOLSKÝ DVOR ZŠ, ULICA MLÁDEŽE

JA A MÔJ PSÍK / POHYBOVÉ AKTIVITY
3. JÚN / 12.00 / PONDELOK / DOM KULTÚRY POPRAD

FAREBNÝ SVET DETÍ / TVORIVÉ DIELNE
ZUŠ na ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI

12

GUĽKO BOMBUĽKO / BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE

ABSOLVENTSKÉ PROJEKTY

JÚN

Výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade.

16

MÁJ

17

MÁJ

18
MÁJ

16. MÁJ / 18.00 / ŠTVRTOK / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE
XXXXIII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JARI

MELODY & HARMONY
Koncert učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade, ktorí sa predstavia ako interpreti
hudby rôznych žánrov a období, ako sólisti, ale aj ako členovia hudobných zoskupení.

VSTUP VOĽNÝ

17. MÁJ / 19.00 / PIATOK / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

PYŽAMO PRE ŠIESTICH / MARC CAMOLETTI
Komédia, v ktorej hrajú: G. Škrabáková / A. Profantová, Danica Jurčová,
A. Nováková, R. Stanke / P. Sklár, J. Dobrík, M. Rovňák.

Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255, Ticketportál

VSTUPNÉ: 18 €

18. MÁJ / 09.00 / SOBOTA / SOBOTSKÉ NÁMESTIE V POPRADE - SPIŠSKEJ SOBOTE

07
�
27

Kulinárska zábava a SPIŠSKO–SOBOTSKÉ REPETE,
v ktorom sa divákom predstavia: Eva Máziková, Božanka a Martin Jakubec, Robo Kazík,
Juraj Tomašiak a skupina STAR BAND.

Vystúpenie Detského folklórneho súboru LETNIČKA pri príležitostí MDD v Poprade.

VSTUP VOĽNÝ

2. MÁJ – 9. JÚN / FOYER DOMU KULTÚRY V POPRADE

7. MÁJ – 27. JÚL / SCHERFELOV DOM, POPRAD – VEĽKÁ

MÁJ

SUZANE / VÝSTAVA ZUZANY BENKOVEJ

JÚL

Vernisáž výstavy – 7. 5. 2019 o 18,00 hod. v spojení s módnou prehliadkou modelov SUZANE. Kurátor výstavy: Michal Fric.

25
�
22

25. MÁJ – 22. AUGUST / TATRANSKÁ GALÉRIA V POPRADE

MÁJ

TERAKOTOVÁ ARMÁDA / ODKAZ PRVÉHO CISÁRA

AUG

Rozsiahla výstava 80 postáv verných certi�kovaných kópií 8. divu sveta.

PRIPRAVUJEME:
6. JÚN / 18.00 / ŠTVRTOK / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

06 SHERLOCK HOLMES / DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA
JÚN
VSTUPNÉ: 6 €

19

SPIŠSKOSOBOTSKÝ KOTLÍK

VSTUP VOĽNÝ

3. JÚN / 17.00 / PONDELOK / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

DETI DEŤOM / DFS LETNIČKA

MÁJ

VSTUPNÉ: 1,50 €

VSTUPNÉ: 1 €

FESTIVAL KROJOVANÉ BÁBIKY 2019

12. MÁJ / 10.00 / NEDEĽA / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

02
�
09

VSTUP VOĽNÝ

31. MÁJ / 17.00 / PIATOK / KINO TATRAN

ESÁ Z PRALESA / ANIMOVANÝ PRÍBEH

Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi na oslavu Dňa matiek. Návštevníkov podujatia čaká pestrý
program - vystúpenia detí a dospelých a symbolická míľa pre svoju mamu.
Info: www.mcbambino.sk

Príbeh o Guľkovi Bombuľkovi, ktorý so zvieratkami
zaž�e veľa dobrodružných príhod.

VSTUPNÉ: 1 €

MDD 2019

MÁJ

MÁJ

VSTUPNÉ: 1,50 €

26. MÁJ / 16.00 / NEDEĽA / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

26 STRATILA SA LÁSKA
MÁJ

31
MÁJ

XXXXIII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JARI

VSTUPNÉ: 8 € / 5 €

11

19. MÁJ / 10.00 / NEDEĽA / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

26 TVORIVÁ DIELŇA
MÁJ

5. MÁJ / 10.00 / NEDEĽA / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

6. MÁJ / 18.00 / PONDELOK / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

11

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
www.tatragaleria.sk

26. MÁJ / 10.00 / NEDEĽA / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

www.rallyetatry.sk

SLÁVNOSTNÉ SPRÍSTUPNENIE VEŽE KOSTOLA SV. EGÍDIA
MÁJ www.visitpoprad.sk

MÁJ

18. MÁJ / 10.00 / SOBOTA / TATRANSKÁ GALÉRIA V POPRADE

JÚN

19. JÚN / 16.30 A 19.30 / STREDA / DIVADELNÁ SÁLA DOMU KULTÚRY V POPRADE

ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

VSTUPNÉ: 17 €

Zmena programu vyhradená !

INFORMÁCIE A PREDPREDAJ: MIK 052 / 43 611 92 DOM KULTÚRY POPRAD 052 / 77 222 55
WWW.POPRAD.SK

WWW.VISITPOPRAD.SK
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Rallye Tatry už cez víkend aj s novinkami

Rallye Tatry napíše najbližší
víkend od piatka 3. do nedele
5. mája už svoju 46. kapitolu.
Organizátori predstavili viacero noviniek.
Azda najväčšou bude premiérovo zaradenie popradskej súťaže pod hlavičkou Medzinárodnej automobilovej federácie FIA
do seriálu Zóny strednej Európy
CEZ majstrovstiev historických automobilov v rally 2019.
Celková dĺžka trate Rallye Tatry 2019
bude 448,50 km počas dvanástich
rýchlostných skúšok s dĺžkou 139,50
km. Trať pretekov povedie okresmi
Poprad a Kežmarok. Súťaž je rozdelená do dvoch dní, avšak už v piatok
prebehne technické a administratívne
preberanie, autogramiáda a slávnostný

štart na Námestí sv. Egídia v Poprade o
17. hodine. V sobotu 4. mája čaká rely
ostrý štart o 13. hodine. Naplánovaných je sedem známych rýchlostných
skúšok v okolí Popradu a Šuňavy. Na
sobotňajšiu noc je pripravený aj divácky atraktívny nočný mestský okruh,
ktorý štartuje o 22. hodine. V nedeľu

5. mája sa štartuje o 9. hodine
a v programe je aj šesť rýchlostných skúšok na úplne nových úsekoch v novej oblasti.
Prvá posádka sa objaví na cieľovej rampe umiestnenej pred
OC Forum o 16.30 hod. Po
roku nebude chýbať ani Green
rallye Tatry pre hybridné autá
s kombinovaným spaľovacím
a elektrickým pohonom. Na
súťažiacich s týmto pohonom
čaká 232 kilometrová trať.
Pred troma rokmi vznikla na spoločnom stretnutí usporiadateľov Valašskej rally a Rallye Tatry myšlienka
usporiadať spoločný projekt pre československé posádky na oboch menovaných súťažiach a vznikol Tatransko-Valašský pohár, ktorý si získava stále

väčší záujem. Svedčí o tom celkovo 35
zaregistrovaných posádok. Hlavným
motívom na billboardoch a plagátoch
tohto ročníka najstaršej slovenskej súťaže sa stal súťažný špeciál Ford Fiesta R5 českej posádky Ondřej Bisaha
- Petr Tešinský.
Hlavný usporiadateľ Rallye Tatry - AOS klub Poprad v spolupráci s
mestom Poprad vyhlásil pri príležitosti 46. ročníka Rallye Tatry štvrtý
ročník výtvarnej súťaže na tému „Nakresli Rally“, ktorej sa zúčastnili deti
popradských základných škôl. Najlepšie práce sú vystavené vo vestibule
Mestského úradu v Poprade od 23.
apríla do 6. mája 2019.
Podrobné informácie sú uverejnené
na oficiálnej webovej stránke podujatia www.rallyetatry.sk.
(ppp)

Najlepší kadeti v Aréne Karpatskí kuriéri opäť v Poprade

Aréna Poprad bude od piatka 3. do nedele 5. mája hostiť
finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska vo volejbale kadetov za účasti troch najlepších
tímov západnej a troch najlepších tímov východnej vetvy
dlhodobej súťaže. VK Junior
2012 Poprad mal ako organizátor účasť už vopred istú.
O titul v Poprade zabojuje
z východu okrem Popradu aj
Svidník a Stará Ľubovňa, zo
západu to bude Nitra, Myjava
a Komárno. Turnaj odštartujú prvým zápasom v piatok
3. mája o 9. hodine práve Popradčania posilnení o hráčov

Centra olympijskej prípravy
v Trenčíne, keď nastúpia proti
Svidníku. V tento deň ich čaká
aj štvrtý zápas turnaja proti Starej Ľubovni. V sobotu 4. mája
bude prvým zápasom dňa súboj
Popradu s Nitrou o 9. hodine,
v predposlednom zápase dňa
nastúpia domáci proti Myjave.
V záverečný deň šampionátu sú
na programe tri zápasy. Prvým
bude o 9. hodine súboj Myjavy
so Starou Ľubovňou a hneď po
tom nastúpia Popradčania proti
Komárnu. Bodkou za turnajom
bude duel medzi Nitrou a Svidníkom. Každý zápas sa hrá na tri
víťazné sety.
(ppv)

Školský šport

Študenti stredných škôl
okresu Poprad si v uplynulých
týždňoch zmerali sily vo futbale. Vo finále okresného kola 15.
apríla zvíťazilo Gymnázium
Kukučínova pred Obchodnou
akadémiou a Gymnáziom D.
Tatarku Poprad. Víťazná škola postúpila aj cez regionálne
kolo 24. apríla do krajského
kola v Prešove.
V týchto dňoch vrcholia tiež
turnaje v skupinách v obľúbenom športe florbal žiakov a
žiačok základných škôl. 2. a 3.
mája sa stretnú víťazi skupín
starších žiakov najprv v semifinále a potom vo finále okresného kola.
Žiacka liga mesta Poprad
v basketbale starších žiakov
vyvrcholila minulý týždeň
v piatok finálovými súbojmi.
V telocvični ZŠ Komenského
sa z prvenstva tešilo domáce

B-družstvo pred ZŠ Jarná a ZŠ
Francisciho.
Veľký úspech dosiahli žiacke
basketbalové tímy ZŠ Komenského na školských Majstrovstvách Slovenska starších žiakov a žiačok. Chlapci z A-tímu
získali titul a dievčatá obsadili
2. miesto. „Je to najväčší úspech
v školskom športe v tomto, ale
nielen v tomto, školskom roku
medzi základnými i strednými školami v okrese Poprad,“
zdôraznil Jozef Pavlík z odboru školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade.
V piatok 26. apríla sa vo Svite odohralo aj finále okresného
kola v malom futbale zmiešaných družstiev najmladších
žiakov McDonald´s Cup,
z ktorého si postup do krajského kola v Sabinove vybojovalo
družstvo ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej.
(ppv)

Už v sobotu 4. mája sa stane Poprad po dlhých rokoch
opäť etapovým mestom
cyklistických Karpatských
pretekov kuriérov, ktorých
pretekári prejdú troma krajinami.
Karpatské preteky kuriérov
odštartovali 30. apríla prológom v poľskom Lubline a ich
predposlednú etapu bude
hostiť práve Poprad, odkiaľ
prejdú pretekári do Maďarska. Nedeľňajšou etapou Tata
- Veszprém preteky skončia.
Na účastníkov čaká v okolí
Popradu trať dlhá 115 kilometrov s prevýšením 1750
metrov. Štart je naplánovaný
na 10. hodinu pred OC Forum na Námestí sv. Egídia,
kde sa očakávajú prví pretekári v cieli približne o 14.
hodine.
Poprad sa stane súčasťou
týchto pretekov po tridsiatich rokoch. História pamätá
aj popradského víťaza - Ondreja Glajzu v rokoch 1983
a 1984. Tento projekt vznikol
v roku 1975 a kladie si za cieľ
pripomínať spoluprácu ilegálnych skupín z krajín V4

počas II. svetovej vojny. Preteky sa konajú v kategórii U
- 23, t. j. veková kategória 19
- 22 rokov. Tohtoročné preteky sú spolufinancované z
Medzinárodného vyšehradského fondu. Poľské etapové
mestá a obce sú Lublin, Polaniec, Tarnov, Nový Sonč,
Osvienčim a Jablonka. Slovenským etapovým mestom
je Poprad. Maďarské etapové
mestá sú Tata a Veszprém.
Do redakcie novín Poprad
sa ozval náš čitateľ Fabián
Gordiak, ktorý si zaspomínal na zopár prvých ročníkov týchto pretekov a poslal
nám aj fotografiu. „Dočítal

som sa v novinách Poprad,
že sa obnovujú medzinárodné cyklistické preteky starších dorastencov „Karpatské
preteky kuriérov 2019“. Veľmi ma to potešilo. V rokoch
1979 až 1981 som bol predsedom organizačného výboru pretekov, ktoré začali v
roku 1975 a hlavným organizátorom bol vtedy Ondrej
Glajza starší. Ich názov bol
„Szlakiem kurierów beskidzkich
Tarnów-Poprad“,
či „Po stopách partizánskych kuriérov Poprad-Tarnov“. Tohtoročným organizátorom želám veľa úspechov,“
napísal F. Gordiak. (ppv)

Minulý týždeň vo štvrtok sa
v telocvični ZŠ Dostojevského
konalo krajské kolo v gymnastickom štvorboji chlapcov
a dievčat za účasti len dvoch
škôl. V súboji Popradu a Svidníka sa lepšie darilo domácim
družstvám, ktoré si postup na
školské Majstrovstvá Slovenska
vybojovali vo všetkých kategóriách. FOTO - Marek Vaščura
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Vydarený „anglický“ týždeň popradských futbalistov

Popradskí
futbalisti majú za
sebou takzvaný
„anglický“ týždeň, keď v na Veľký piatok
hostili Šamorín, v utorok po
Veľkej noci hrali v Bratislave s Interom a hneď v sobotu
27. apríla privítali v zápase
roka lídra z Pohronia.
Popradskí orli vyťažili
z týchto troch zápasov sedem bodov. Doma porazili
Šamorín 3:2 po divokej prestrelke v druhom polčase,
keď sa dvoma gólmi presadil
Stanislav Šesták a o všetkom
rozhodol z bieleho bodu pokutového kopu dve minúty
pred koncom. Po bezgólovej
remíze v utorok v Bratislave prišiel na rad zápas roka.
Druhí Popradčania hostili v NTC lídra z Pohronia,
na ktorého po víťazstve 2:1
skresali stratu už na tri body.
Opäť bol hrdinom zápasu
S. Šesták, ktorého hlavička
v nadstavenom čase mala
cenu zlata. „Teší ma výsle-

dok i predvedená hra našich
chlapcov. Mužstvo po inkasovanom góle zaplo v druhom
polčase na vyššie obrátky

Z kuchyne FK Poprad

Juniori: v nedeľu 21. apríla Poprad B - Kračúnovce 1:1 a v nedeľu 28. apríla Záhradné - Poprad B 0:4. St. dorast U19: v piatok 19. apríla Ružomberok - Poprad 1:2 a v sobotu 27. apríla Poprad - Nitra 2:1. Ml. dorast U17: v sobotu 27. apríla Nitra - Poprad
4:1. Ml. dorast U16: v sobotu 27. apríla Nitra - Poprad 2:0. St. žiaci U15: vo štvrtok 18.
apríla Poprad - Michalovce 0:0. St. žiaci U14: vo štvrtok 18. apríla Poprad - Michalovce
1:2. Ml. žiaci U13: vo štvrtok 18. apríla Sp. N. Ves - Poprad 2:5. Ml. žiaci U12: vo štvrtok 18. apríla Sp. N. Ves - Poprad 6:17. Ženy: v nedeľu 28. apríla Michalovce - Poprad
1:7. Dorastenky: v utorok 23. apríla Poprad - Lokomotíva KE 3:1 a v pondelok 29. apríla Ružomberok - Poprad 2:1. Žiačky: v utorok 23. apríla Poprad - Lokomotíva KE 9:1.

V klietke aj naši kickboxeri

Aréna Poprad hostila na
Veľkonočnú nedeľu show
zápasníkov MMA pod názvom PCF 20 Legendary.
Organizátori pripravili pre
divákov desať atraktívnych
zápasov, no a spestrením
boli súboje domácich borcov v K1-ke.
Domácich fanúšikov bojových športov najviac zaujali
dueli kickboxerov popradského PAGA Gym - Samuela
Hadzimu a Pavla Garaja (na
foto štvrtý a tretí zľava). Obaja
si svoju premiéru v oktagone
(ring pre zápasníkov MMA,
pozn. red.) užívali a svojich
brazílskych súperov Pilaa Sanatanu, resp. Rodriga Ferreiru zdolali 3:0 na body. „Vedel
som, čo od súpera očakávať.
Vedel som, že to bude malý

a gólom v poslednej možnej
chvíli zaslúžene vyhralo,“
hodnotil derby tréner FK
Poprad Marek Petruš.

Futbalistov FK Poprad
čaká náročný záver súťaže. Najbližšie sa predstavia až v troch zápasoch
na ihriskách súperov
- najskôr v Trebišove,
potom v Liptovskom
Mikuláši a napokon
v Bardejove. Posledné
kolo dlhodobej časti
odohrajú doma až 25.
mája proti Petržalke.
Výsledky: 24. kolo II.
ligy v piatok 19. apríla
FK Poprad - FC ŠTK
1914 Šamorín 3:2 (0:0),
góly Popradu: 56. Štefan
Zošák, 71. a 88.(pk) Stanislav Šesták. 25. kolo v uto-

tank, ale išlo to podľa plánu,“
hodnotil svoj súboj S. Hadzima. „Stál proti mne veľmi dobrý súper v ťažkom zápase. Som
rád, že som sa nezranil a dotiahol som zápas do víťazného
konca,“ uviedol P. Garaj.
Organizátorský tím Pit
Gym Levoča postavil do
klietky jediného zástupcu
v rámci MMA - Leonarda
Spišského, ktorý svojho českého súpera Filipa Hučína
odrovnal zlomenou lícnou
kosťou a do tretieho kola ho
už nepustil.
V hlavnom zápase popradského večera zdolal
jeden z najlepších slovenských MMA zápasníkov
Vojto Barborík Brazílčana
Guilherme C. Martinsa
3:0 na body.
(ppv)

•

Tabuľka II. ligy
R

P

S

1. Pohronie

Z

26 15 7

4

36:21 52

2. FK Poprad

26 15 4

7

49:35 49

3. L. Mikuláš

26 13 5

8

48:36 44

4. Skalica

25 13 4

8

38:27 43

5. Dubnica n. V.

26 11 6

9

51:37 39

6. Komárno

26 11 6

9

40:30 39

7. B. Bystrica

26 9

10 7

39:31 37

8. Petržalka

26 10 7

9

9. Lokomotíva KE

26 9

7

10 35:34 34

10. Žilina B

26 10 4

12 47:54 34

11. Šamorín

26 9

6

11 39:39 33

12. Bardejov

26 8

9

9

13. Trebišov

25 8

5

12 22:36 29

14. Prešov

26 7

5

14 26:31 26

15. Inter BA

26 7

4

15 32:49 25

16. Lipany

26 6

3

17 20:56 21

Krátko zo športu

SLOVENSKÁ hokejová
reprezentácia si v závere prípravy pred domácim svetovým šampionátom rozložila
svoj stan v Poprade, kde už
v sobotu 4. mája o 16. hodine privíta v predposlednom
prípravnom zápase nováčika
A-kategórie - Veľkú Britániu. V tíme trénera Craiga
Ramsayho aj naďalej figurujú Popradčania Patrik Svitana a Dávid Bondra a tiež popradský odchovanec Dávid
Buc.
BASKETBALISTI BK
Iskra Svit síce prešli cez Žilinu do semifinále SBL, ale
tu narazili na suveréna súťaže - Inter Bratislava, ktorý potvrdzuje v sérii úlohu
favorita. V prvom semifinálovom zápase prehrali
zverenci Michala Madzina v hlavnom meste 61:93,
v stredu 24. apríla podľahli
Interu aj doma 74:95 a v sobotu 27. apríla dostali náklad
opäť v Bratislave po výsledku
48:114. Séria sa hrá na štyri víťazné zápasy a za stavu
0:3 sa presťahovala opäť do
Svitu, kde bol na programe
štvrtý zápas v stredu 1. mája
po uzávierke vydania novín

•

rok 23. apríla FK Inter Bratislava - FK Poprad 0:0. 26.
kolo v sobotu 27. apríla FK
Poprad - FK Pohronie Žiar
nad Hronom Dolná Ždaňa 2:1 (0:1), góly Popradu:
48. Vladimír Kukoľ, 90. Stanislav Šesták.
Program: 27. kolo v nedeľu 5. mája o 17. hod. Slavoj
Trebišov - FK Poprad. (ppv)

Poprad.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže zvíťazili na Veľkonočnú nedeľu
v Spišskej Teplici 1:0 v rámci
18. kola 6. OMV ligy a následne triumfovali aj v sobotu 27. apríla vo Veľkom
Slavkove po výsledku 6:0.
V rámci 20. kola súťaže budú
hrať v nedeľu 5. mája v Batizovciach.
NA
prelome
marca
a apríla odštartovali novú
bežeckú sezónu atléti z AK
Steeple Poprad. Beh oslobodenia obce Jasenie na 10
km vyhral Jozef Dubašák,
rovnako ako aj Laboreckú
desiatku v Strážskom, ktorá
bola zároveň pretekmi majstrovstiev Slovenska a tak sa
stal šéf popradského klubu
majstrom SR v kat. nad 34
rokov. Dubašákovci kraľovali Behu oslobodenia obce Likavka, kde v kat. deti na 100
metrov vyhrala Laura Dubašáková a J. Dubašák bol
najrýchlejší na 12km mužov
nad 40 rokov.
V POLOVICI apríla sa
v Starej Ľubovni stretlo vyše
480 karatistov z 53 klubov
z celého Slovenska na 3.

•

•

•

V

B

34:34 37

35:41 33

a zároveň poslednom kole
Slovenského pohára v karate detí a žiakov s postupom
na MSR, ktoré budú už tento
mesiac v Poprade. Central
karate klub Poprad vybojoval 11 medailí (3 zlaté, 1
striebornú a 7 bronzových)
a v celkovom hodnotení
klubov sa umiestnil na 11.
mieste.
V SOBOTU 20. apríla
sa v Dunajskej Strede konali otvorené MSR Shito ryu
karate, kde nechýbali ani
karatisti Karate klubu Shihan Poprad. Popradčania si
počínali úspešne a všetci si
medailovými umiestneniami vybojovali miestenku do
Rumunska na júnové Majstrovstvá Európy. Popradský
klub so 7 zlatými, 4 striebornými a 4 bronzovými medailami skončil v hodnotení
klubov na 1. mieste.
GLOBÁLNY charitatívny beh Wings For Life World
Run už po šiestykrát spojí
celý svet vrátane Slovenska.
V nedeľu 5. mája vyštartujú
účastníci behu vo Vysokých
Tatrách, Nitre, Žiline, Piešťanoch a v Bratislave naraz
o 13. hodine.
(ppv)

•

•
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Dominoval zdravý životný štýl Popradčania obhájili prvenstvo

Jubilejný 20. ročník celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy Tatra-Expo s medzinárodnou
účasťou od minulého piatka do
nedele ovládol priestory vo vnútri i
pred popradskou Arénou. Prišlo 88
vystavovateľov z celého Slovenska,
najviac z Prešovského kraja (18, k
tomu ešte 4 firmy z Popradu). Vystavovali i výrobcovia z Česka, Maďarska a najviac z Poľska (12).
Mária Kleinová, výkonná riaditeľka
spoločnosti Spiš-View-Trading zo Sp.
Novej Vsi, ktorá bola hlavnou organizátorkou podujatia, uviedla: „Jubilejný ročník bol výnimočný i sprievodnými podujatiami, medzi ktorými boli
bezplatné prednášky na tému zdravého
životného štýlu, kasting na Miss Czech
& Slovak fotogirl a predovšetkým Deň
poľskej kultúry spojený s ochutnávkou
národnej poľskej polievky žurek a goralskou muzikou.“ K tomu sa pridala
i Podtatranská knižnica v Poprade a
občianske združenie Polonus festivalom poľskej kultúry piatkovou prednáškou Poľské veľkonočné tradície v
literatúre.
Najväčšie zastúpenie vystavovateľov
mala kategória Domov a žena - 47
firiem, čo svedčí o stúpajúcom záujme o zdravie. Vystavovatelia priniesli
produkty z Mŕtveho mora, šperky
z prírodných kameňov, ekologické
čistiace prostriedky, včelie produkty,
kokteily z rastlinných nápojov, zdravé potraviny a ďalšie. Pozornosti sa
tešili i vystavovatelia z oblasti stavebníctva, dvora a záhrady aj vybavenia
domova a Auto-paráda. Zaujali kotly,
farby, omietky, protiplesňové nátery,
izolácie, odvlhčovacie metódy, ale tiež
oblečenie s folklórnymi motívmi a
stromčeky či kvety do záhrad.
Na otvorení prestrihol pásku viceprimátor Popradu Štefan Pčola (na
foto vľavo) s konateľom Agentúry
obchodu a služieb Weh z Popradu

Po Veľkej noci sa v Poprade konal
2. ročník medzinárodného hokejového turnaja kadetov Poprad Cup
2019 za účasti šiestich tímov zo
Slovenska, Čiech a Maďarska.
Domáci Poprad postavil od utorka 23. do piatka 26. apríla až dva
tímy. Okrem kadetov obhajujúcich prvenstvo si turnaj zahralo
aj družstvo ôsmakov, ktoré minu-

Milanom Wenitom (na foto vpravo).
Viceprimátor víta takéto podujatie v
Poprade: „Som rád, že výstava je zameraná na viacero odvetví a každý
si mal z čoho vybrať. Tiež ma teší, že
nesie podtext spolupráce s poľskou stranou, ktorá je naším blízkym susedom.“
M. Wenit dodal: „Vidíme záujem poľských firiem o slovenský trh a opačne
slovenských o poľský. Naša agentúra
sa snaží podporovať vzťahy slovensko-poľskej spolupráce. Poznáme dobre
poľské aj slovenské zákony a tak dokážeme pomáhať podnikateľom z obidvoch krajín s vybavovaním rôznych
záležitostí v oblasti obchodu. Poľsko
je pre slovenské firmy obrovský trh a
dovolím si povedať, že každá slovenská
firma, ktorá sa na tomto trhu etabluje,
na ňom zostáva roky a stále má svojich
odberateľov. Poliaci chcú zostať na slovenskom trhu, ktorý je trhom eurozóny, lebo sa okrem iného naučia narábať
s eurom. Výhodou je samozrejme blízkosť hraníc a i jazykov.“ V súčasnosti
sa poľské firmy orientujú najviac na
služby spojené so stavebníctvom,
rozvojom bývania, zatepľovanie,
kotly na biopalivo a pod.
(mar)

PP-51

lý rok obsadilo posledné miesto.
História z vlaňajška sa opakovala.
Popradskí kadeti suverénne dokráčali až do finále, kde porazili český
Lanškroun 7:2 v nedohratom zápase kvôli častým roztržkám nielen
na ľade, ale aj mimo neho. Tretie
miesto obsadil L. Mikuláš, štvrtá
skončila Budapešť a piaty bol český
tím Spartak Choceň.
(mav)

Juniorky hostili Veľkonočný turnaj

Basketbalová akadémia mládeže
Poprad bola počas veľkonočných
sviatkov od 18. do 20. apríla organizátorom medzinárodného turnaja junioriek pod názvom Easter
Tournament.
V Aréne Poprad sa predstavili štyri
tímy z troch krajín. Popradčanky si
v základnej skupine postupne zmerali sily s francúzskym tímom Smash
Basket France (47:34), maďarským

tímom Vasas Akadémia Budapešť
(42:77) a slovenským konkurentom z Young Angels Košice (45:64).
V zápase o tretie miesto však už prehrali naše juniorky s Francúzkami
56:68 a tak obsadili konečnú štvrtú
priečku. Vo finále porazili Košičanky Akadémiu z Budapešti 66:60 po
predĺžení a stali sa víťazkami turnaja.
Do All Stars výberu sa dostala aj Popradčanka Mamráková.
(ppv)

Z kuchyne BAM Poprad

Juniorky: v sobotu 27. apríla Poprad - Trnava 81:57 a v nedeľu
28. apríla Poprad - Myjava 73:50.
Ml. žiačky: v sobotu 27. apríla
Čaňa - Poprad 29:50 a 32:63. Ml.
mini žiačky: v sobotu 27. apríla YA Blue KE - Poprad 18:62.

V Dome kultúry v Poprade
sa 6. mája 2019 o 18. hod.
publiku predstaví vo výnimočnom koncerte pražská
originálna vokálna hudobná skupina Skety - sextet.
Má za sebou už množstvo
prestížnych ocenení a úspechov na domácej a svetovej
a cappella scéne. Za zmienku však svojí prvé miesto
v jazzovej kategórii na
medzinárodnom festivale
vokal.total v Grazi v roku
2014, ale aj účinkovanie na
odovzdávaní cien Český lev
2016 a Star dance v roku
2018. Šesťčlenné vokálne
teleso svojím pôsobením na
domácej a medzinárodnej
scéne prináša poslucháčom osobitý zvuk a štýl.

