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Samospráva rozbehla osvetu so psičkármi

Mesto Poprad sa v spolupráci s kynologickými klubmi
pôsobiacimi na území mesta,
rozhodlo aktívne podieľať na
riešení problému s chovom
psov. Jedným z prvých krokov
samosprávy bol minulý týždeň
kynologicko-výchovný projekt
v základných školách.
Žiaci zo šiestich základných
škôl sa mali možnosť počas
troch dní oboznámiť s tým, ako
sa starať a vychovávať štvornohého miláčika a ako sa správať aj
voči ostatným obyvateľom, ktorí
psa nemajú. „Ide o jeden z prvých
krokov, ktorý samospráva robí
preto, aby zlepšila vzťahy medzi

psičkárskou komunitou a ostatnou verejnosťou. Pri týchto podujatiach sme spolupracovali s tromi
kynologickými klubmi, ktoré pôsobia na území mesta Poprad. Sú
to Canislog, Agility klub Kamzík
a MKA Tatry Poprad,“ uviedol
hovorca radnice Marián Galajda
a dodal: „Budú aj ďalšie kroky,
ale nebudeme predbiehať. Chceme, aby to malo istú postupnosť
a teda začíname so vzdelávaním
tých najmenších. Vieme, že deti
sú najučenlivejšie a najprístupnejšie odovzdávaniu informácií.“
V utorok 23. júna navštívili
kynológovia ZŠ Dostojevského. O deň neskôr zavítali do ZŠ

Francisciho a ZŠ vo Veľkej. Sériu
podujatí ukončila návšteva v ZŠ
Kopernikova, ZŠ Letná a ZŠ Jarná. „Naše ukážky mali slúžiť aj na
to, ako sa ľudia majú správať, či už
psíka majú alebo nie, aby sme sa
vedeli navzájom akceptovať. Je to
výborný krok, pretože chov psíkov
v meste začína byť problémom. Je
to vidieť najmä na jar, keď psíky
odkrývajú popri chodníkoch svoje
„poklady“. Nie každý má rád psov
a takýchto ľudí treba tiež akceptovať a náležite sa k nim správať,“
povedala predsedkyňa OZ MKA
Tatry Poprad Jana Kolarovová,
ktorá so svojimi pomocníkmi
navštívila ZŠ na Francisciho uli-

ci. Deti sa veľmi tešili a poučné
predpoludnie chválili. „Skúsil
som si šport agility, aj keď ma psík
veľmi neposlúchal. Chcel by som
psíka, ale na to by sme museli mať
dom. Tam by mal záhradku a mal
by kde vybehať,“ prezradil Timotej Zentko. „Mám doma psa, ale
my máme záhradu. Dnes som sa
však naučil, že ak sa psík vyšpiní
na ulici, treba to odpratať,“ pokračoval Denis Imriščák. „V rodine
máme štyroch psov, ale vlastného
nemám. Chcela by som nejakého,
pretože to sú také zlaté stvorenia.
Videla som tu veľa šikovných psíkov a veľa som sa naučila,“ dodala
Ema Levocká.
(mav)

Začalo sa Popradské kultúrne leto 2015

Mesto Poprad pripravilo na
leto tradičný festival podujatí s
názvom POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015. Séria kultúrnych
podujatí sa začala vo štvrtok 25.
júna 2015 divadelným vystúpením a vyvrcholí záverečným kombinovaným programom v piatok
4. septembra.
Popradčania a návštevníci mesta sa
môžu tešiť na 56 podujatí, na ktorých
sa predstaví spolu 400 účinkujúcich
zo 6 krajín. Najväčšia časť podujatí
sa bude konať na Námestí sv. Egídia,
niektoré spríjemnia leto aj v jednotlivých prímestských častiach. Štruktúra podujatí v centre mesta bude už
tradične žánrovo rozdelená a bude
prebiehať v
medzikostolí. Štvrtkové
večery budú

patriť divadelným vystúpeniam, v
piatok koncertom, v sobotu dopoludnia rozprávkovým programom
pre deti, v sobotu večer si prídu na
svoje milovníci premietania filmov.
Popoludňajšie prechádzky po námestí spestria v nedeľu promenádne
koncerty a tanečné vystúpenia. V
žánrovo pestrom programe má
svoje miesto opäť aj BAŽANT KINEMATOGRAF či tradičné Dni
sv. Egídia. Dianie v meste obohatí
v termíne 31. júla - 2. augusta 2015
Národné stretnutie mládeže P-15,
na ktorom organizátori očakávajú
niekoľko tisíc návštevníkov z celého
Slovenska. Od 5.do 8.augusta bude
centrum Popradu patriť 4.ročníku
obľúbeného festivalu Made in Slovakia, ktorý predstaví originálne a
autentické slovenské výrobky a ľudovo-umeleckú tvorbu.
(mag)

Jedným z prvých programov a prvým koncertom na Námestí sv.
Egídia v rámci Popradského kultúrneho leta 2015 bol minulý piatok koncert skupiny Ukulele Trouble Makers, ktorá je úplnou raritou
nielen u nás, ale aj vo svete. Formácia sa snaží na ukulele zahrať
prakticky všetko. Aj v Poprade odzneli hity od AC/DC, Michaela Jacksona, Beatles, či Nirvany.
FOTO - Marek Vaščura
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Stručne

ODPUSTOVÁ svätá omša
na sviatok patrónov sv. Cyrila a
Metoda sa uskutoční v kostole
na sídlisku Juh v nedeľu 5. júla o
11. hod. Celebrovať ju bude dekan Rímskokatolíckej farnosti v
Poprade Anton Oparty.
LETNÝ tábor pre 40 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
zabezpečilo mesto Poprad od 4. do
11. júla. Uskutoční sa v Škole v prírode v Tatranskej Lomnici.
POČAS leta prihlásili rodičia 440 detí do materskej školy
v júli, a takmer 380 v auguste.
Dvanásť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad bude mať postupne povinné odstávky, ale každý mesiac bude 5 otvorených. Viac
na www.poprad.sk. Mimo leta
navštevuje materské školy v pôsobnosti mesta 1450 detí.
V JÚLI sa začnú práce na
rekonštrukcii miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej ulici v
Poprade, ktorá zahŕňa kompletnú
rekonštrukciu úseku medzi križovatkami Hviezdoslavovej ul. s
Alžbetinou a 1. mája.
OKRESNÝ úrad, Pozemkový
a lesný odbor upovedomuje o začatí konania vo veci vyporiadania
vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ
Poprad-Srdiečko. Oznámenie
s podrobnosťami je uverejnené
verejnou vyhláškou na webovej
stránke mesta www.poprad.sk do
22. júla 2015.
PODTATRANSKÉ múzeum
v Poprade, obecný úrad Gánovce
a OZ Neandertal otvorili minulý
piatok v miestnom obecnom úrade výstavu Gánovce - nálezisko
neandertálskeho človeka. Výstava
potrvá až do konca júna 2016.
PRVÉ multimediálne predstavenie Genius loci Levoča 2015 sa
uskutoční v Art clube Tatranskej
galérie v piatok 3. júla o 18. hod.
Na multimediálnom predstavení
Zbyňka Prokopa a Roba Kočana Oltáre sveta, z cyklu ...obrazy
času... vystúpia hudobní hostia
Jozef Furman, Peter Machajdík a
Michal Smetanka. Vstup je voľný.
PRI júnovom spočítaní kamzíkov na oboch stranách Vysokých
Tatier zistili 1107 jedincov kamzíka tatranského vrchovského, z
toho 140 tohtoročných mláďat. Je
to o 125 napočítaných kamzíkov
menej ako vlani.
DITRIBÚCIA elektriny bude
prerušená 7. júla od 7. do 15.30
hod. z dôvodu plánovaných prác
na zariadení vysokého napätia,
a to na Kvetnici č. d. 15, 2454,
4121, 3072, 3081/5 a záhradkárskej osade.
(ppm)
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V auguste bol najväčší nápor návštevníkov

Mestská informačná kancelária (MIK) vyhodnotila návštevnosť za rok od začiatku svojho fungovania, teda od 13. júna 2014 do rovnakého dátumu 2015. Ako uviedla riaditeľka
MIK Lucia Pitoňáková, za prvý rok prevádzky
vybavili takmer 25 500 osôb, z toho vyše 1500
prostredníctvom e-mailu a takmer 4 600 telefonicky.
Na prvom mieste v návštevnosti podľa národností figurujú Slováci - 12 855, za nimi Česi - 3
002 a Poliaci - 1 559. Nasledovali Nemci, Angličania, Belgičania a Holanďania, ale vyskytli sa aj
hostia z exotických krajín ako Tasmánia, Nový
Zéland, Kongo, Taiwan, India, Singapur, Hongkong, Brazília, Mexiko, či zo severských štátov,
Pobaltia a ďalších. Najväčší počet návštevníkov
prišiel v auguste 2014, v máji tohto roku a s
malým rozdielom nasledoval september 2014 a

tohtoročný apríl a marec.
Najviac hľadali informácie o Poprade, chceli si kúpiť lístky na rôzne podujatia, potrebovali rozličné všeobecné informácie, ďalej
informácie o Vysokých Tatrách, Slovenskom
raji, termálnych kúpaliskách, cyklotúrach a
ubytovacích zariadeniach. Približne 5 percent využilo tiež možnosť zakúpiť si rozmanité suveníry. MIK vytvorila edíciu darčekov
s názvom Made in Poprad, ktoré si môžu
cudzinci odviezť z nášho mesta ako vhodný
darček. Turisti si v MIK môžu kúpiť aj poštové známky a je v nej umiestnená i poštová
schránka. MIK tiež sústreďuje prostredníctvom webového portálu www.visitpoprad.
sk aktuálny zoznam podujatí, tipy na výlety,
informácie o možnostiach ubytovania, stravovania a dopravy.		
(ppm)

V Spišskej Sobote udeľovali Miškov

Tradičný záver školského
roka majú za sebou v Základnej škole v Spišskej Sobote. Na
pôde mestského úradu udeľovali v piatok 26. júna tituly
Mimoriadny školák 2015 (tzv.
Miško) aj za účasti bývalého
absolventa školy - primátora
mesta Poprad Jozefa Švagerka.
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Spišskej
Sobote hodnotila školský rok
2014/2015 pozitívne. „Zapájali sme sa do súťaží v rôznych
oblastiach a prinášalo nám to
svoje ovocie. Teší ma, že sme dosiahli druhé miesto v športových
i vedomostných súťažiach. Vždy
oceňujeme najúspešnejších žiakov školy, pretože si to zaslúžia,“
povedala.
Za mimoriadne výsledky
v rôznych oblastiach bolo ocenených množstvo žiakov školy.
Medzi nimi aj najúspešnejšia

športovkyňa
plavkyňa Tatiana
Potocká,
ktorá
spolužiakov pozdravila
online
z Bratislavy, kde
sa zúčastnila ďalších významných
pretekov. V nominácii nechýbala ani jej mladšia
sestra
Tamara.
Ocenenie v mene
Tatiany prevzala
hrdá mama Sylvia. „Vidím, že je
za tým tvrdá drina a veľa odriekania. Obe dcéry sú cieľavedomé
a húževnaté a už aj tá mladšia
sa na staršiu doťahuje,“ uviedla.
Titul Miško 2015 získal deviatak Michal Findra (na foto),
ktorý bol na toto ocenenie nominovaný už štvrtýkrát. „Naša

škola má stále dobré výsledky
a konkurencia bola každý rok
silná. Mojím najobľúbenejším
predmetom je biológia. Zapísal
som sa na gymnázium a chcel
by som pokračovať v štúdiu prírodných vied aj na vysokej škole,“ prezradil.
(mav)

Relikvie apoštolov
sv. Petra a Pavla

Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla na sídlisku Juh
bol od 26. do 29. júna miestom
odpustovej slávnosti gréckokatolíckej farnosti v Poprade. Veriaci
si pripomenuli 26. jún ako Deň
zasväteného života, 27. jún ako
Deň spomienky na posvätenie
chrámu a 28. jún ako Deň rodiny. Po slávnostnej svätej liturgii
utužili svoje vzťahy pri II. petropavlovskom guláši. Významným
dňom bol pondelok 29. júna, kedy
boli v sprievode prenesené relikvie svätých
apoštolov Petra a Pavla z Ríma do gréckokatolíckeho chrámu v Poprade, ktorý je im zasvätený. Bola to výnimočná udalosť, na ktorej sa
zúčastnili prešovský arcibiskup a metropolita

Mons. Ján Babjak, kanonik pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme Mons. Irenej Bilyk, spišský sídelný biskup Mons. Štefan
Sečka, prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach a ďalší hostia.		
(ppm)
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Najlepšia Lesoochranárska škola je z Popradu

•

PREDNÁŠKA a beseda s Michalom Sabovčíkom, ktorý bude
rozprávať o motivácii a vášni pre
lezenie, priateľstve v horách, cestovaní a dobrodružstve, sa uskutoční vo štvrtok 2. júla o 19. hod.
V Art clube Tatranskej galérie v
Poprade.
PRVÝ známy horolezecký výstup v histórii Tatier, ktorý uskutočnil Dávid Frölich pred 400
rokmi, si pripomenula Oblastná
organizácia cestovného ruchu
Vysoké Tatry Podhorie, mesto V.
Tatry, Spolok horských vodcov
Starý Smokovec a Tatry mountain
resorts minulý piatok spomienkovou túrou na Kežmarský štít.
MEDZINÁRODNÁ
konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom
Prírodný turizmus a regionálny
rozvoj sa konala minulý týždeň
na Štrbskom Plese.
OD MINULEJ soboty sa k
letným atrakciám vo Vysokých
Tatrách pripojila Tatranská divočina. Ide o putovanie pre deti
so 7 etapami v prírode so zvieracími pomocníkmi a s pomocou
brožúrky Sprievodca Tatranskou
divočinou. Dostať ju v pokladniciach údolných staníc lanoviek,
v infocentrách a vo vybraných
športových obchodoch.
ŠTRBSKÉ folklórne slávnosti
sa uskutočnia v sobotu 4. júla od
11. hod. na sídlisku v Tatranskej
Štrbe. V programe sa predstavia
zahraničné súbory z Argentíny,
Turecka, Srbska, domáce folklórne súbory zo Štrby, FS Vargovčan, cimbalová muzika Čavargoš,
Jožko Jožka a skupina Sliačske
Mokváne.
KRAJSKÁ organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spustila od 24. júna súťaž
Objavuj Prešovský kraj. Turistom
chce predstaviť zaujímavé miesta
kraja modernou formou. Stačí si
stiahnuť mobilnú aplikáciu Objavujme a v nej si zvoliť súťaž Objavuj Prešovský kraj. Turista tak
získa 250 tipov na výlet a možnosť
súťažiť o zaujímavé ceny. Aplikácia je voľne stiahnuteľná.
EĽRO - 25. ročník festivalu
Európskeho ľudového remesla sa
uskutoční v Kežmarku od 10. do
12. júla. Organizátori už vedia,
že sa na ňom predstavia takmer
dve stovky remeselníkov a vystúpi približne 800 účinkujúcich
z rôznych krajín Európy. Tento
ročník bude venovaný remeslám
spracujúcim textil, predovšetkým súkenníkom.
(ppm)

•

Spojená škola Letná v Poprade zavŕšila uplynulý školský rok
s niekoľkými úspechmi. Jednak
vďaka vynikajúcim výsledkom svojich žiakov obsadila 1.
miesto v celkovom hodnotení
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad
- za úspechy vo vedomostných,
umeleckých i športových súťažiach. Jednak sa v pondelok
celá škola potešila hlavnej cene
za zisk titulu Lesoochranárska
škola 2015, ktorú jej udelilo
Lesoochranárske zoskupenie
VLK. Bol ňou koncert raperov Lyrika a Beneho v projekte
Modré hory.
O víťazovi rozhodla odborná
porota, u ktorej SŠ Letná bo-

dovala najviac. Na prírodovedných predmetoch i vonku počas zážitkového učenia sa deti
zamerali na lesy a ich ochranu
a tiež na búranie predsudkov
voči vlkovi. Okrem iného tvorili knihy o Tatrách do súťaže
Les ukrytý v knihe, prispeli na
rozšírenie Súkromnej rezervácie Vlčia v Čergove sumou z
predaja darčekových predmetov na žiackej burze, pripravili
multimediálne prezentácie a
ďalšie. Riaditeľka SŠ Letná Viera Grohová sa oceneniu veľmi
potešila a dodala: „Zapojili sme
sa do viacerých environmentálnych aktivít a tie nás posunuli
na 1. miesto.“ Zároveň na pondelkovom juniálese v areáli školy

odovzdala ocenenia najlepším
žiakom a uviedla do života ďalšiu, v poradí už piatu, ročenku zo života školy. Vyzdvihla:
„Ocenili sme všetkých žiakov,
ktorí robili dobré meno škole a tohto roku ich bolo až 58.
Našu školu opúšťa 66 žiakov.
Odchádzajú nielen deviataci,
ale aj ďalší žiaci na osemročné
a bilingválne gymnáziá. Veríme, že sa dobre ujmú, lebo boli
veľmi šikovní. Zabezpečili, že
naša škola dosiahla ozaj výborné výsledky v rámci Testovania
9, kde mali z popradských škôl
najlepšie výsledky. Boli to deti,
ktoré sa skutočne aktívne zapájali do rôznych súťaží a sme
na ne hrdí.“
(mar)

•

•

•

•

So školským rokom 2014/2015 sa včera rozlúčili aj deviataci zo ZŠ na Dostojevského ulici a ostatní
žiaci. Prihovoril sa im riaditeľ školy Vladimír Tobis, 1. zástupca primátora Popradu Igor Wzoš a ďalší.

Popradčania dostali objatie

Poprad sa minulý štvrtok zaradil medzi 50 slovenských miest, ktoré sa zapojili do Dňa objatí - Hug Day. Na Slovensku vznikla táto iniciatíva pred štyrmi rokmi, naše mesto bolo účastníkom po tretíkrát.
Martin Mlynár zo združenia Social Up bol hlavným organizátorom
v Poprade, kde sa vyšlo objímať do ulíc vyše sto dobrovoľníkov, 4
vyslali objímať i turistov do Tatier. Uviedol: „Hlavnou myšlienkou
je dať takýmto spôsobom ľuďom dôvod na úsmev. Stretávali sme sa
väčšinou s pozitívnymi reakciami. Vyvolali sme radosť, u niektorých
aj slzy, lebo boli aj takí, ktorí nedostali objatie už dlhé roky.“ Hug
Day sa tohto roku uskutočnil v 15 krajinách sveta, medzi nimi aj v
Číne a Hongkongu. Vlani napočítali v Poprade okolo 8 tisíc objatí,
tohto roku počet prekonali, keď dosiahli 10 424, na Slovensku zaznamenali stotisíc objatí oproti vlaňajším „iba“ 79 tisícom. (mar)

Krátke správy

•
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O prvé miesto sa podelili dve denné centrá

Športový deň pre seniorov z
ôsmich denných centier mesta
Poprad pod názvom My na to
máme sa uskutočnil v utorok
minulý týždeň v popradskej
Aréne. Obľúbené podujatie
umožnilo dôchodcom predviesť svoje fyzické, ale aj mentálne zručnosti.
„Pripravili sme pre nich šesť
nenáročných disciplín - prekážkový beh, skladanie puzzlí,

navliekanie korálikov, chytanie
loptičky, hokej a cestovnú horúčku, ktorá spočívala v zbalení
kufra na dovolenku do určitej
hmotnosti. Seniori si precvičili
pohybové schopnosti, ale aj jemnú motoriku a dobre sa zabavili,“ povedala Renáta Kostková,
vedúca oddelenia seniorov a
ťažko zdravotne postihnutých
zo sociálneho odboru MsÚ v
Poprade. Vedúca tohto odboru

Etela Lučivjanská privítala na
podujatí i primátora Popradu
Jozefa Švagerka. Všetkým denným centrám odovzdal spoločenské hry a podčiarkol: „Pre
seniorov chceme všetko dobré
a prospešné zachovať, a toto je
jedno z podujatí, vďaka ktorému
sa troška hýbu a športujú.“ Zaželal im zdravie, aby si dokázali
po svojom pracovnom živote
užiť aj dôchodcovský vek. Starkých poteší, že mesto rokuje s
popradským aquaparkom, aby
mali Popradčania a seniori od
jesene zľavy.
Členovia DC sa v súťažení
snažili. Jedným sa darilo menej, iným viac. Jana Slobodová
a Stanislav Hoššo z DC Spišská
Sobota. boli dobrí v skladaní puzzlí. S. Hoššo prezradil:
„Nebolo to ťažké, veď je to hra a
puzzle skladá aj moja vnučka.“

Marta Rusnáková a Marianna
Tóthová z DC Stráže sa priznali, že chcú zvíťaziť: „Minulý rok
bolo naše denné centrum prvé
odzadu, predtým sme boli tretí, teraz by sme chceli byť prví
spredu.“ Napriek veľkej snahe
a oduševneniu sa im to však
nepodarilo. O prvé miesto sa s
rovnakým počtom bodov podelili DC Spišská Sobota a Veľká, druhé bolo DC Matejovce a
tretie DC Limba.
(mar)

Rozmáha sa ekonomické násilie

Ročné úsilie projektu podporeného Úradom vlády SR
a Nórskym finančným mechanizmom, ktorý realizovala Krízová poradňa pre ženy
zažívajúce násilie zo strany
svojho partnera Progresfem
so sídlom v Poprade zhodnotili na záverečnej konferencii v
pondelok minulý týždeň.
Štatutárna zástupkyňa Progresfem Karin Jureková zbilancovala: „Projekt trvá od 2. júla
minulého roku do začiatku júla
2015. Za toto obdobie nás kontaktovalo 79 klientiek a poskytli
sme im poradenstvo spočívajúce
v takmer 500 úkonoch. Násilie na
ženách je celospoločenský problém a posledný výskum ukázal, že
s ním má skúsenosť každá štvrtá
žena. V poslednom období má
najvyššie zastúpenie ekonomické
násilie, ktoré sa rozmáha. Je odrazom nie príliš blahej situácie v
spoločnosti, akoby jej zrkadlom.
Stále zostáva aj násilie psychické
a fyzické.“ Ekonomické násilie
sa najčastejšie prejavuje tým, že
partner si berie pôžičky, úvery
- aj niekoľko naraz. Zaťažuje rodinný rozpočet a vytvára bludný
kruh, z ktorého sa veľmi ťažko
dá vymaniť. „Často nastupuje
exekúcia, ktorá má priamy dopad
na bývanie aj príjem klientky.
Mali sme aj takú, že jej partner si
vzal 5-6 úverov od nebankových
subjektov a mala mesačnú splátku na úver tisíc eur. Takto muž
dostane celú rodinu „na dranc,“

vysvetlila K. Jureková. Pomôcť a
poradiť žene v takejto situácii je
veľmi ťažké a ide o zdĺhavý proces. V združení Progresfem dostanú ženy kvalifikovanú právnu
pomoc, sociálne poradenstvo
podľa danej situácie, radu, ako
sa vyvarovať rizík a stavov, ktoré
by boli hraničné v jednotlivých
prípadoch. K dispozícii je aj psychologička, ktorá s klientkami,
prípadne aj s deťmi, individuálne pracuje.
Na konferencii tiež informoval Inštitút výskumu práce
a rodiny, že od februára 2015
je spustená i národná nonstop
linka 0800 212 212 pre týrané
ženy. Mimochodom, z týraných
osôb tvoria 95 perc. - muži len
zvyšných 5 perc.
Niektoré ženy nemajú iné východisko, ako odísť od tyrana.
K. Jureková odpovedala, aké
majú možnosti v našom regióne: „Ubytovacích možností nie je
veľa. Bezprostredne v najbližšom
možnom dosahu je útulok vo
Svite, ale sú tam aj iní ubytovaní, nielen týrané ženy. V Prešove má byť na jeseň tohto roku
spustený do prevádzky „ženský
dom“. Priamo v našom regióne
nič špecifické pre ženy, bohužiaľ, nie je.“ Aspoň Progresfem
je bezpečným priestorom, kde
sa môžu zdôveriť, vyrozprávať... Dostať sa však spod moci
trýzniteľa nebýva ľahké už aj
vzhľadom na rýchlosť konania
našich súdov.
(mar)

Tajomstvá nazvala svoju výstavu obrazov výtvarníčka Gabriela Mellegová, ktorá do Popradu pricestovala až z ďalekej Austrálie. Vernisáž sa
uskutočnila minulý štvrtok v Scherfelovom dome vo Veľkej a výstava potrvá až do konca júla. Viac v budúcom čísle.
FOTO - Marta Marová

Cluster ensemble v galérii

Priestory Tatranskej galérie
budú v piatok 1. júla o 18. hod.
patriť hudobnému zoskupeniu
Cluster ensemble. Cluster ensemble vznikol v roku 2008 ako
skupina hudobníkov, ktorých
hlavným zámerom je vytvárať
intermediálne projekty, performance a happeningy v spolupráci s výtvarníkmi, filmármi, fotografmi a vizuálnymi umelcami.
V súčasnosti ensemble tvorí 9
umelcov zo Slovenska, Čiech, Talianska a Kórey. Repertoár tvoria
predovšetkým diela súčasných
skladateľov (Steve Reich, Martin
Burlas) a diela osobností hudby
20. storočia (John Cage, Galina
Ustvolskaja, Erik Satie, Morton
Feldman). Multimediálne predstavenie pod názvom Music With
Changing Parts spája v sebe prvky

hudby a zdigitalizovaného tanečného performance. Návštevníci
podujatia si budú mať možnosť
vypočuť slovenskú predpremiéru skladby svetového skladateľa
Philipa Glassa. Cluster Ensemble
je súbor pre súčasné umenie, zameraný na novú hudbu a umelecké presahy do iných žánrov a
druhov (performance, výtvarné
umenie, tanec, multimédiá). Vizualizácia hudby Philipa Glassa
vo forme zdigitalizovaného tanečného performance a projekcie
pomôže lepšie pochopiť podstatu
tohto kľúčového diela hudby 20.
storočia. Jedna z najvýznamnejších skladieb Philipa Glassa Music with Changing Parts zaznie
na Slovensku premiérovo, navyše za prítomnosti samotného skladateľa.
(tga)
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Ocenili aj popradských pedagógov a žiakov

V Prešovskom samosprávnom kraji sa v polovici júna
konalo slávnostné ukončenie
školského roka. Pri tejto príležitosti kraj po siedmykrát ocenil
najúspešnejších pedagogických
pracovníkov a žiakov stredných
škôl v jeho pôsobnosti. Medzi
ocenenými nechýbali ani učitelia a žiaci z Popradu a okolia.
Spolu 20 pedagógov z celého
kraja získalo plaketu Jána Amosa Komenského - Sophista pro
regione - učiteľ múdrosti pre
región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení
rozhodovali členovia Územnej
školskej rady. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva
PSK. Spolu 20 študentov z deviatich okresov ocenili plaketou
Lux Mentium - Svetlo poznania.
Medzi tromi ocenenými učiteľkami z nášho okresu nechýbala
ani Melánia Pavúková z Obchod-

nej akadémie v Poprade, ktorá organizuje matematické a prírodovedné súťaže, koordinuje domácu
i zahraničnú prax žiakov v odbore
služby v cestovnom ruchu. „Som
učiteľkou 40 rokov a nikdy som
takéto ocenenie nedostala. Myslela
som si, že matematika je celý môj
život, ale zriadením nového odboru sa mi otvorili ďalšie obzory.
Toto ocenenie je určite vrcholom
moje kariéry učiteľky,“ povedala.
Ocenenie si zaslúžila aj Alica Šoltýsová zo Strednej priemyselnej
školy v Poprade, ktorá sa ako učiteľka chémie, fyziky a anglického
jazyka podieľa na realizácii medzinárodných projektov a pod jej
vedením sa žiaci zapojili do projektu Euroscola a navštívili tiež
Európsky parlament v Štrasburgu. Miriam Sterczová je učiteľkou v Strednej odbornej škole vo
Svite. Ocenenie PSK si vyslúžila
predovšetkým úspešnou realizáciou projektu Rozdiely nás spája-

jú v rámci programu Comenius,
či 2. miestom v rámci projektu
Euroscola.
Úspešní boli aj popradskí žiaci.
Tomáš Orolín zo SPŠ v Poprade
získal 1. miesto v celoslovenskej
súťaži Innovation&Creativity Camp za návrh stratégie na
vylepšených 3D simulátoroch,
tretí skončil v rámci česko-slovenskej súťaže Innovation Camp
v Brne. Marek Kuchta (na foto)
je žiakom Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Ako člen
redakčnej rady školského časopisu Fonendoskop získal ocenenia viacerých súťažiach. Okrem
toho sa podieľa na edukačnej
činnosti v oblasti prvej pomoci pre základné i stredné školy
a angažuje sa i vo sfére divadla.
„Vôbec som takéto ocenenie neočakával. Mám pocit, že veľa ľudí
by si toto ocenenie zaslúžilo viac.
Som rád, že mi škola ponúka široký rozhľad,“ uviedol.
(mav)

Bratislava tlieskala Shakespearovým hviezdam z Popradu
Učitelia a žiaci Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade ešte na konci minulého roka zaujali kultúrnu verejnosť nášho mesta zaujímavým
divadelným spracovaním slávnych monológov
z tvorby génia svetovej drámy Williama Shakespeara. Scenáristickému a režijnému nápadu Tatiany Husárovej dali názov Hviezdy Shakespeara
a na premiéru sa prišiel pozrieť aj veľvyslanec
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska na Slovensku Andrew Garth. Predstavenie
sa mu veľmi páčilo a už vtedy sa zrodil nápad
ukázať ho aj v Bratislave. Pred pár dňami sa to
stalo realitou. V jeho rezidencii v slovenskej
metropole sa zišli veľvyslanci Grécka, Talianska a zástupcovia celého radu ďalších ambasád i kultúrno-spoločenského života, aby si
vychutnali vystúpenie popradských Shakespearových hviezd. Emotívnosť ich vystúpenia ešte zvýraznili hudobné predely v podaní
ženského komorného popradského zoskupenia La Speranza. „Vďaka príjemnému počasiu
sme mohli predstavenie odohrať v záhrade jeho
rezidencie. Malo to tam očarujúcu atmosféru

umocnenú prichádzajúcim letným večerom. Mám
z toho veľmi príjemný pocit,“ skomentovala Tatiana Husárová. „Znova ste ma dostali,“ neskrýval
po predstavení svoje pocity britský veľvyslanec
a jedným dychom pokračoval: „Každá vaša ďalšia
repríza je strhujúcejšia, lepšia. Dnes ste ma doslova
očarili. Ja i moji hostia sme nadšení. Príďte opäť, určite sa ešte vráťte!“ poďakoval Andrew Garth učiteľom a žiakom „kukučínky“ účinkujúcim v tomto výnimočnom projekte.
Zdeno Suchý

Levočská púť

Tohtoročná Levočská púť nesie podtitul Rodiny putujú k
Panne Márii a koná sa v Roku
zasvätenia života a 20. výročia
návštevy sv. Jána Pavla II.
Celý tento týždeň prebiehajú
sväté omše, dnes 1. júla bude o 17.
hod. Vo štvrtok 2. júla na slávnosť
Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie bude o 9. hod. modlitba
sv. ruženca, o 10. hod. bude svätú
omšu celebrovať spišský diecézny
biskup Štefan Sečka, o 13. hod. sa
uskutoční svätá liturgia východného obradu a o 17. hod. v piatok 3.
júla bude svätá omša o 17. hod. V
sobotu 4. júla sa o 9. hod. uskutoční Fatimská sobota, o 10. hod.
bude svätá omša, o 17. hod. otváracia odpustová svätá omša, o 18.30
hod. ďalšia svätá omša, o 20. hod.
svätá liturgia východného obradu,
o 21.30 hod. Mariánsky koncert
hudobnej skupiny bratov Kollárovcov a o 23. hod. Modlitba sv. ruženca mladých pútnikov.
O polnoci je plánovaná polnočná
sv. omša za účasti mladých. V nedeľu 5. júla o 1. hod. sa uskutoční
Eucharistická poklona s procesiou,
o 2.30 hod. svätá omša, o 4. hod.
pobožnosť Krížovej cesty, o 5.30
hod. sv. omša ku cti sv. Cyrila a Metoda - slovanských vierozvestcov, o
7. hod. bude sv. liturgia východného obradu, o 8.30 hod. katechéza o
manželstve a panenstve spojená so
svedectvom: Pravá láska prináša
ovocie, o 9. hod. budú dialógy televízie Lux s pútnikmi na Mariánskej
hore a o 10. hod. slávnostná odpustová svätá omša, ktorú bude celebrovať kardinál Stanislav Dziwisz,
arcibiskup krakovský.
Kňazi budú spovedať od soboty
4. júla od 8. hodiny až do skončenia púte.
(ppp)

Uzavretý chodník

Zlomený drevený mostík je
dôvodom, prečo od minulho
týždňa až do odvolania uzavreli Štátne lesy TANAPu modro
značený turistický chodník vedúci z Tatranských Matliarov po
Loischov prameň. Turisti môžu
prejsť po prístupovej ceste vedúcej k hotelu Hutník, odtiaľ
pokračovať približne sto metrov
po žltej značke a pri Loischovom
prameni sa opäť napojiť na modro značený chodník vedúci z Tatranských Matliarov k Bielemu
plesu.
Dočasná uzávera je v teréne
riadne vyznačená. O sprístupnení tohto úseku turistického
chodníka po oprave dreveného
premostenia budú Štátne lesy
TANAPu turistickú verejnosť
včas informovať.
(lbu)
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Deti čaká leto v Tatrách
s Lomničkou a Ochrankom

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Učíme sa pre život, nie pre školu.

Seneca

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 1. júla má meniny Diana, zajtra 2. júla Berta, v piatok 3.júla Miloslav, v sobotu 4. júla Prokop, v nedeľu 5. júla štátny sviatok, Cyril
a Metod, v pondelok 6. júla Patrik, Patrícia a v utorok 7. júla Oliver.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre Stráže si v II. štvrťroku 2015 pripomenuli narodeniny: Anna Dunajská, Monika Hybenová, Mária Kundlová, Mgr. Katarína
Slavkovská, Magdaléna Šaryová, Blažena Jasenková, Ferdinand Mlynár,
Katarína Remecká, Terézia Škirtová, Marta Gavalierová, Mária Bobková, Jozef Čenščák, Mária Homzová, Jana Jurčiková, Helena Korenková,
Gizela Kubašeková, Andrej Kundla, Ladislav Majerčík, Ing.Štefan Slavkovský, Mariana Tóthová a Mária Zgodavová. Okrúhlych 70 rokov oslávili Marta Hosová a Anna Slavkovská, 65 Ján Roško a Mária Skokanová.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 26. júna 2015
vo Veľkej s

Jozefom Lorenčíkom,
86-ročným

V sobotu 27. júna 2015
vo Veľkej so

Štefanom Ruttkayom,
86-ročným

V pondelok 29. júna 2015
vo Veľkej s

Jozefom Fiolekom,
58-ročným

V utorok 30. júna 2015
vo Veľkej s

Jozefom Štefkom,
82-ročným

V utorok 30. júna 2015
v Spišskej Teplici s

Jánom Rušínom,
82-ročným

Spomienka
V sobotu 4. júla si pripomenieme
20. výročie od smrti nášho milovaného
otca, dedka, pradedka a svokra
Jozefa Benka z Popradu.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Dcéry Oľga a Magda s rodinami

Mestské tábory

Centrum voľného času Relax v Poprade pripravilo pre deti od
7 do 15 rokov mestské tábory. Bude ich celkovo 10 a všetky sú už
obsadené, hoci sa môže stať, že sa niekto náhle odhlási.
Ako prvý bude od 1. do 3. júla pobytový tábor Pod Ľubovnianskym
hradom, v júli budú ešte týždňové mestské tábory Letná pohoda,
Mladí volejbalisti, Relaxáčik, Na bicykli bezpečne a Plávaním za zdravím. V auguste sú tábory so zameraním Za krásami Slovenska, Tvoriland, Dúha a Abeceda športu.			
(ppm)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 18. júna do 24. júna

Mimoni 3D - o 13.50 (7. 7. sa hrá
o 30 min. skôr) a 20.20 hod., o
16. (7. 7. sa hrá o 30 min. skôr)
a 18.10 hod. (nehrá sa 7. 7. a 5.
7.), Macík 2 - o 18. (hrá sa 5. 7.)
a 20.40 hod., BABSKÁ JAZDA:

Magic Mike XXL - o 18. hod.
(hrá sa 7. 7.), Lokalfilmis o 14.20 a 21. hod., Jurský svet 2D
- o 16.10 hod., Andílek na nervy
- o 18.50 hod., ARTMAX OPERA: William Tell Live - o 15.40
hod. (hrá sa 5. 7.), Danny Collins - o 15.50 hod. Viac na www.
cine-max.sk
(ppp)

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry pripravilo
na nadchádzajúce prázdniny
pre deti zaujímavé putovanie
po miestach, ktoré sa určite
oplatí navštíviť. Okrem rodičov ich budú sprevádzať aj dve
rozprávkové postavičky - víla
Lomnička Kvetinková, ktorá
im predstaví tatranskú flóru a
faunu a Ochranko Tatranský,
ktorý je strážcom hôr.
Dohliada na ochranu prírody,
ale aj na deti, či sú vhodne oblečené, a aby sa im na turistických
chodníkoch nič nestalo, má pre
ne množstvo cenných rád. „Obe
bytosti približujú destináciu, vysvetľujú deťom, kto sa o ňu stará,
že sa nachádza v národnom parku, ale aj koho je potrebné zavolať, ak sa im niečo na turistických

chodníkoch prihodí,“ priblížila
Lucia Dubielová, výkonná riaditeľka ZCR VT. Dodala, že na
jednej strane je snaha rodičom
uľahčiť turistiku s deťmi, ktorým sa niekedy nechce chodiť,
nevládzu alebo ich to nebaví. Na
druhej strane je i snaha takýmto
spôsobom vychovať novú generáciu návštevníkov Vysokých
Tatier, ktorí budú radi spoznávať
prírodu a mať radi naše veľhory.
Letná súťaž s dvoma rozprávkovými postavičkami sa
začína 1. júla a bude trvať do
konca prázdnin. Tí, ktorí sa na
nej chcú zúčastniť, môžu si vyzdvihnúť ilustrované brožúrky
s rozprávaním bezplatne v Tatranských informačných kanceláriách v Starom Smokovci a v
Tatranskej Lomnici.
(mvt)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 1. júla - Victoria, zajtra 2.
júla - Dr. Max - Trhovisko, v piatok 3. júla - Adus - Poliklinika
Adus, v sobotu 4. júla - Styrax,
v nedeľu 5. júla - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 6.
júla - Altea - Námestie a v utorok 7.
júla - Dr. Max - ZOC Max.
Victoria: Drevárska 1, č. t. 772
14 77, Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka 28, č. t. 712 52 18, Dr.

Max: Dlhé hony 1, č. t. 478 10
33, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428
31 34, Altea: Nám. sv. Egídia
25, č. t. 772 42 22, Styrax: L.
Svobodu 3782, č. t. 773 22 78,
Dr. Max - Trhovisko: 1. mája
30, č. t. 0901 961 608.
Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od 18. do 22. hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete sa tešiť z mladších
rodinných príslušníkov. Dostanete
tiež peniaze z nečakaného zdroja.

Nad nejakým
problémom
sa zbytočne trápite. Vyrieši sa akoby sám od seba.

Dostanete
veľmi lákavú
pracovnú ponuku. Prijmite ju, bude
pre vás znamenať veľké úspechy.

Budete bojovať so závisťou, lebo sa vám bude zdať, že iní
ľudia sa majú oveľa lepšie. Zdanie
však klame.

Nejaké vaše
rozhodnutie
sa ukáže ako správne a pre budúcnosť vám prinesie veľa dobrého.
Budete mať
veľa radosti v
rodine a ak si hľadáte prácu, máte
veľkú šancu nájsť si dobré zamestnanie.

Všetky vaše
vzťahy, či v
láske, priateľstve alebo v rodine,
budú kvitnúť.
Neodmietajte
ponuku, ktorá
sa dostáva raz v živote. Nebojte sa
ťažkých začiatkov.

Spoznáte nejakú
novú
krajinu, ktorá vám prinesie veľa
nových zážitkov.

V niečom sa
potvrdia vaše
slová a druhá strana vám bude
musieť dať za pravdu.

Dovolenka je
na oddych a
nie na to, aby ste ešte aj vtedy mysleli na prácu. Niekto ju za vás urobí.

Situácia na
pr a c ov isku
a v rodine sa pomaly upokojuje a
čaká vás príjemné leto.
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Napísali ste nám

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný/á referent/ka oddelenia územného plánovania
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Študenti Obchodnej akadémie Poprad, študijného odboru služby v cestovnom ruchu, absolvovali začiatkom júna odbornú prax v Taliansku
zameranú na sprievodcovskú činnosť. Žiaci mali možnosť spoznať známe talianske mestá - Benátky, Rím, Vatikán, Florenciu, Miláno, ale aj
rekreačné strediská Lido di Jesolo a Lido di Ostia. V Miláne navštívili
aj celosvetovú výstavu EXPO 2015, na ktorej sa prezentujú krajiny celého sveta, vrátane Slovenska. Ako nám napísali študentky Veronika
Šlosárová a Valéria Tamašiová z II. E triedy, na odbornú prax v Taliansku sa museli zodpovedne pripraviť referátmi o daných destináciách. Vyskúšali si v praxi, aké náročné je sprevádzať turistov a zaujať ich svojím výkladom.		
FOTO - archív OA Poprad

Opäť v Európskom parlamente
Žiaci zo Strednej priemyselnej školy v Poprade mali opäť
možnosť navštíviť Európsky
parlament v Štrasburgu. Májová návšteva sa uskutočnila
vďaka projektu Euroscola, ktorý sme vyhrali ako jediná škola
na Slovensku už štvrtýkrát. V
parlamente sme fungovali ako
ozajstní europoslanci, debatovali o problémoch súvisiacich
s budúcnosťou Európy, navrhovali uznesenie a hlasovali. Mali
sme možnosť vyjadriť svoj názor
k daným témam, ktoré aktuálne
riešia aj poslanci Európskeho

parlamentu ako migrácia a integrácia, zamestnanosť mladých
ľudí, budúcnosť Európy... Spoznali sme študentov z celej EÚ
a vytvorili sme si nové priateľstvá.
Cesta do Štrasburgu bola obohatená o zastávky v štyroch ďalších
krajinách. Videli sme klenot
južných Čiech zámok Hluboká,
boli sme fascinovaní katedrálou
Notre Dame v Štrasburgu, prešli
sme si centrum Drážďan spolu
so zámkom Zwinger a poľské
mesto Wroclaw.
M. Pojedincová, L. Zimová,
SPŠ Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - územné plánovanie, urbanizmus,
architektúra
- prax v príslušnom odbore min. 3 roky
- znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, kreativita
- práca s počítačom - pokročilý
- vodičský preukaz sk. B výhodou
- odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval, výhodou
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
písomná prihláška na výberový pohovor,
profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

•
•
•
•
•

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: do 8.7.2015
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením neotvárať „výberové konanie - územné plánovanie“ (poštou
alebo osobne do podateľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky.
Popis práce:
zabezpečovanie obstarávania, prerokúvania a schvaľovania územného
plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov, vrátane územnoplánovacích podkladov (urbanistické štúdie, generely a pod.), zmien a doplnkov
územného plánu v zmysle platných právnych predpisov,
vydávanie stanovísk ku všetkým druhom dokumentácie, koncepčným
materiálom a podkladom,
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre občanov pri ich
investičných zámeroch na území mesta,
usmerňovanie a koordinovanie dobudovania, reaminácie a rozvoja mestských častí, areálov, zón a súboru objektov s cieľom dosiahnutia kvalitného
urbanisticko-architektonického a funkčného riešenia,
spracovanie urbanistických a územno-technických zásad a regulatívov
rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
spolupráca na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže
a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno-technického
PP-81

•
•
•
•

Exkurzia v Tatrách

Koncom mája sme sa vydali
do Vysokých Tatier. Naša cesta
smerovala do arboréta, kde sme
si pozreli rastliny, ktoré rastú
len vo vysokohorskom prostredí. Pozreli sme si kvitnúce ihličnany a všímali si na jazierkach
korčuliarky, či žubrienky.
Druhou zastávkou bolo Múzeum TANAP-u, kde sme si
pozreli nielen živočíchy, ale aj
históriu a členitosť Vysokých
Tatier. Zaujal nás odliatok di-

nosaurej stopy. Pokračovali
sme k pôtočiku, kde sme našli
mloka. Potápnika sme nevideli,
len nám o ňom pani Proháczková z TANAP-u povedala.
Podenku a iné drobné vodné
živočíchy sme skúmali pomocou vodnej lupy. Mamkám sme
z exkurzie doniesli nakúpené
kvety z arboréta - horec, žltohlav, plesnivec, poniklec, lomikameň... Za všetkých turistov
- žiaci I. - IV. A, ZŠ Matejovce

•
•

občanov mesta. Vydáva Redakcia PopPOPRA D -radtýždenník
- noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Mar-

ta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul.
149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788
64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. 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.

1. 7. 2015

Strana 8

Týždeň prípravy majú futbalisti za sebou

Futbalisti FK Poprad začali prípravu na novú sezónu
v DOXXbet lige v pondelok
22. júna. V nedeľu 28. júna už
odohrali v NTC prvý prípravný zápas s FK Pohronie. Vyhrali 2:1, ale najmä po odchode Lukáša Kubusa má tréner
Vladimír Lajčák starostí viac
než dosť.
„Vyzeralo to, že v hre je veľa
nedostatkov a zbytočných strát
lôpt, nakoľko sme skúšali nových hráčov a poniektorých aj
na nových postoch. Zápas nám
ukázal naše rezervy a aj to, že
nutne potrebujeme kvalitných
hráčov,“ zdôraznil V. Lajčák.
Na týždňovej skúške v Poprade
boli aj dvaja legionári. Kým pre
českého stopéra Jakuba Swiecha
je slovenský futbal neznámou,
Ukrajinec Bogdan Rudiuk hral

v ostatnej sezóne za konkurenčnú Moldavu nad Bodvou. „S Jakubom sa žiaľ budeme musieť
rozlúčiť, pretože nás nepresvedčil, i keď je to slušný futbalista.
Ukrajinský hráč ešte u nás taký
týždeň ostane a potom uvidíme,“ doplnil tréner FK Poprad.
Na skúške u modro-bielych
je aj viacero mladíkov z okolia, medzi nimi aj navrátilec
Miroslav Monka, ktorý naposledy pôsobil vo Svite. Tréner
V. Lajčák však naďalej tvrdí, že
posily klub potrebuje ako soľ.
„Takého Kubusa bude veľmi ťažké nahradiť, keďže kanonierov
na Slovensku veľa niet. Zatiaľ
ostáva v kádri aj Mičko z Tatier,
aj Šebest zo Svitu a ďalej sa uvidí,“ zamyslel sa V. Lajčák, ktorý
však prvý týždeň prípravy hodnotí kladne.

Tri tituly z ME

V nedeľu sa na zápase svojich
už bývalých spoluhráčov objavil aj najlepší strelec Popradu
uplynulej sezóny Lukáš Kubus.
V pondelok nabral smer Poľsko,
kde na neho čakajú fanúšikovia
Wisły Płock z druhej najvyššej
súťaže. „Už dlhšie ma tento klub
sledoval, stačilo len podpísať
zmluvu. Chcem urobiť v Poľsku
dobré meno sebe aj celému slovenskému futbalu,“ uviedol L.
Kubus. Wisła Płock má veľké
ambície postúpiť do Ekstraklasy a v klube sa na popradského
ostrostrelca budú spoliehať.
„Potešilo ma aj to, že nemením
farby a ostávam modro-biely,“
uzavrel 27-ročný útočník, ktorý
popradskú trinástku na drese
zmení za vysnívané číslo 33.
Výsledok prvého prípravného zápasu: v nedeľu 28. júna

v NTC FK Poprad - FK Pohronie 2:1 (0:0), góly Popradu:
68. Tomáš Sedlák, 79. Bogdan
Rudiuk.
Program: v sobotu 4. júla
Spišská Nová Ves - FK Poprad
a Nowy Sącz - FK Poprad,
v utorok 7. júla o 17.30 hod.
v NTC FK Poprad - MFK Zemplín Michalovce.
(mav)

Delegovali do orgánov klubov
Mesto má záujem podporovať rozvoj športu, prioritne najmä hokej, futbal a basketbal, a zúčastňovať sa priamo na dianí a aktivitách
v jednotlivých športových kluboch delegovaním svojich zástupcov
do riadiacich orgánov. Na júnovom MsZ poslanci schválili delegovanie zástupcov mesta do Hokejového klubu Športový klub polície Poprad Arne Krotáka a Petra Gápu, do Futbalového klubu Poprad Ondreja Kavku a Milana Barana a do Basketbalovej akadémie
mládeže Poprad Alenu Madzinovú a Štefana Pčolu.
(ppm)

Martin Bendik na ľadovci
Grandiózny záver sezóny si vychutnali popradskí karatisti na
Majstrovstvách Európskej federácie karate Šito ryu, ktoré sa konali cez víkend 20. a 21. júna v Nových Zámkoch.
Pretekári Karate klubu Shihan Poprad vybojovali na šampionáte
pre Slovenskú výpravu mnoho cenných kovov. V športovom zápase kumite si v kategórii mladších žiačok do 27 kg zlatú medailu
vybojovala Ema Zacharová. V kategórii starších žiakov do 38 kg
vybojoval ďalší majstrovský titul Marko Jalowiczor. Tretí titul Majstra Európy pre Popradčanov vybojovala Petra Píchová, keď v kategórii kadetiek nad 53 kg nenašla premožiteľku. Navyše Karolína
Kollárová v súťaži kumite družstiev s teamom junioriek Slovensko
- A získala rovnako cenné zlato.			
(jgz)

•

V PIATOK 26. júna zvolili delegáti HK ŠKP Poprad za
prezidenta klubu primátora Popradu Jozefa Švagerka. Zároveň
schválili nové zloženie Správnej rady. K doterajším dvom
členom Rudolfovi Skokanovi
a Janovi Telenskému pribudli poslanci mesta Arne Kroták a Peter Gápa, ako aj Július
Šupler, Radoslav Suchý, Ľuboš
Bartečko, Rajmund Szánto, či
Pavol Antoš. Členom Správnej
rady HK ŠKP Poprad sa stal aj
zástupca Fanklubu HK Poprad
Jozef Bučanský.

•

Krátko zo športu

SLOVENSKÝ futbalový zväz
zostavil po šiestykrát rebríček
216 najlepších slovenských futbalových klubov. FK Poprad figuruje na 23. mieste, čím obhájil
svoje postavenie z posledného
rebríčka. Vedie ŠK Slovan Bratislava, na krk mu dýcha MŠK
Žilina a FK Senica.
CEZ víkend sa v Nitre uskutočnil tradičný hokejbalový
turnaj hokejových fanklubov
pod názvom Memoriál Ľuboša
Gregora. Popradskí fanklubisti

•

Na rakúskom ľadovci Dachstein odštartoval prípravu na snehu
pred novou sezónou popradský olympionik - zjazdár Martin Bendik.
Denný dvojfázový tréning venovaný zlepšovaniu techniky na snehu a
naberaniu kondície dal 22-ročnému lyžiarovi poriadne zabrať.
Šesť mesiacov od operácie zlomeniny dolnej končatiny všetko
fungovalo tak ako malo a aj preto mal Martin po návrate na Slovensko dôvod na dobrú náladu. „Bolo to super, na kopcoch aj pod nimi.
Po tom, čo som uplynulú zimu musel stráviť predovšetkým rehabilitáciou, som sa na sneh už veľmi tešil,“ zhodnotil výjazd za snehom.
Tréning v Rakúsku absolvoval Bendik pod vedením trénera Mateja Gemzu. Spoločnosť im robil nielen Martinov otec a manažér
Bendik Racing Team-u v jednej osobe - Peter Bendik - ale aj ďalšie
lyžiarske talenty z ŠK Junior Ski Poprad.			
(mag)

zaváhali len raz a to v semifinále
s neskorším víťazom zo Spišskej
Novej Vsi. Napokon po víťazstve
6:0 nad Martinom obsadili bronzovú priečku.
POSLEDNÁ júnová sobota
patrila vo Vikartovciach mladým
hasičom od 5 do 15 rokov, ktorí
súťažili v troch štafetách. Medzi
dievčatami suverénne zvíťazila
Šuňava I, u chlapcov dominovala Šuňava II. V požiarnom
útoku s vodou dosiahlo medzi
dievčatami i chlapcami najlepšie

•

•

výsledky Spišské Bystré.
V PIATOM ročníku medzinárodných bežeckých etapových
pretekov Tatry Running Tour obhájil vlaňajšie víťazstvo Vít Ryška
z Českej republiky a odniesol
si už po tretíkrát zo Štrbského
Plesa žltý dres najrýchlejšieho
pretekára. Ružové tričko pre najlepšiu bežkyňu si obliekla Soňa
Vnenčáková a tretím víťazstvom
sa zaradila do historických tabuliek tatranskej bežeckej tour. Zelený dres pre najlepšieho vrchára
putuje zásluhou Tomáša Hrdinu
do Českej republiky.
(ppv)
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Zo športovej triedy do reprezentácie

Reprezentantov Slovenska v individuálnych športoch v popradských kluboch nestretneme každý
deň a v olympijskom športe ešte
zriedkavejšie. Jednou takou sa však
v Poprade môžeme popýšiť. Je ňou
plavkyňa KP AQUACITY Poprad,
juniorská reprezentantka, mnohonásobná majsterka republiky
a držiteľka viacerých slovenských
plaveckých rekordov v žiackej kategórii - Tatiana Potocká. Stretli
sme sa s ňou krátko po návrate
z reprezentačného sústredenia v
Barcelone a čerstvo po pretekoch
Orca Cup v Bratislave, na ktorých
splnila kvalifikačný limit na Európsky olympijský festival mládeže
v júli v Tbilisi a tak sme ju trocha
vyspovedali.
Je sobota, dopoludnie, práve
tebe a skupine plavcov pod vedením Miloša Božíka skončil tréning v bazéne AquaCity. Mnohí
tvoji rovesníci oddychujú a ty naplno zarezávaš. Ako často musíš
trénovať na dosiahnutie takých
úspechov, aké si dosiahla?
„Naša skupina trénuje dvojfázovo
a ak nepretekáme cez víkend, tak
pravidelne aj v sobotu. Takže tých
tréningov mávame aj 9 týždenne a
keďže som bola žiačkou 8. ročníka
v športovej plaveckej triede na ZŠ
s MŠ Spišská Sobota, tak tréningov
mám niekedy aj viac.“
Za tie roky v bazéne si už teda
naplávala veľa kilometrov. Ako
dlho sa venuješ plávaniu?

„Vodu v bazéne som okúsila už ako
6 mesačná, keď ma rodičia prihlásili
do plávania batoliat. No to pravé plávanie pre mňa začalo na základnom
plaveckom výcviku v 3. ročníku. Tu
ma plávať naučil Ján Lenárt a postupne som prešla rukami tréneriek
Silvie Závatskej a Marcely Kostyšákovej a teraz trénujem u Miloša Božíka,
ktorý je zároveň trénerom juniorskej
reprezentácie. Všetkým trénerom
vďačím za veľa a ďakujem im.“
Neľutuješ, že si sa rozhodla pre
plávanie?
„Páčia sa mi aj iné športy. Ako

rodičov je možno ťažšie ťa obliekať ako živiť...
„Áno, páčia sa mi vkusne a moderne oblečení ľudia. Čo sa týka
stravy, nie som prieberčivá. Na
raňajky mám najradšej ovsené
vločky s ovocím a ako hlavné jedlo
zeleninové šaláty s kuracím mäsom. Mamka je dobrá kuchárka a
ocko celkom rád pečie koláče, ale so
mnou v tomto ohľade veľa starostí
nemajú.“
O tvojom otcovi Tomášovi
vieme, že hrával hokej a aj teraz
trénuje mladých hokejistov. Máš

Galéria školského športu
malú má lákal aj ženský hokej a
teraz obdivujem športovkyne vo fitness. Tréningy v našom plaveckom
klube sú však pestré, zamerané na
všestranný rozvoj a to mi vyhovuje.
Neplánujem však v dospelosti plávať
profesionálne, skôr popri štúdiu alebo zamestnaní.“
Aké máš teda študijné plány?
„Najskôr som snívala, že raz budem študovať právo, ale teraz snívam o povolaní módnej návrhárky.
Samozrejme najprv sa musím dostať
na strednú školu. Plánujem študovať
v športovej triede na gymnáziu buď
v Poprade, alebo v Banskej Bystrici či
Trnave. Ak sa raz dostanem na vysokú školu, páčilo by sa mi študovať
napr. vo Francúzsku.“
Z priznania tvojho sna o budúcom povolaní usudzujem, že pre

V sobotu 27. júna sa vo Veľkom Záluží
konali cyklotrialové Majstrovstvá Slovenska UCI 2015 za účasti slovenskej
trialovej špičky a pretekárov z Maďarska.
Aj napriek niekoľkým chybám sa popradskému jazdcovi Jánovi Kočišovi podarilo
zdolať prekážky najlepšie a stal sa po štrnástykrát Majstrom Slovenska. Po pretekoch dominoval náš najlepší cyklotrialista aj v exhibičnej súťaži Hight Jump
- skok cez latku. FOTO - archív J. Kočiš

teda talent vrodený?
„Myslím, že áno. Aj mamka je
pohybovo nadaná, hrala volejbal a
ešte aj teraz si ho rada zahrá. Babka
z mamkinej strany hrala basketbal
a dedo z ockovej strany je športový
lekár. Moja o rok mladšia sestra Tamara je výborná plavkyňa, medailistka zo slovenských šampionátov
a už teraz mi začína šliapať svojimi
výkonmi na päty. Ja si o sebe myslím,
že som lenivá, ale ona je pracovitá a
túto vlastnosť si u ľudí veľmi vážim,
spolu so zmyslom pre humor.“
Máš nejaké vzory v športe a živote?
„Ten skutočný vzor v športe si zatiaľ hľadám, ale obdivujem viacerých špičkových športovcov, najmä v
plávaní. V mojom najbližšom okolí
obdivujem babku Majku z mamki-

BAMP versus médiá

Už dnes, 1. júla od 17.30 hod. vyzvú zástupcovia regionálnych
médií na exhibičný zápas dievčatá z Basketbalovej akadémie mládeže Poprad. V programe priaznivci popradského basketbalu uvidia
aj modelovaný zápas prípravky BAM Poprad, vystúpenie tanečnej
skupiny Fearless Crew Poprad a samotný exhibičný zápas, ktorý sa
začne približne o 18. hod. Prestávky vyplnia aj súťaže o zaujímavé ceny. Slávnostným nástupom hráčok A-tímu BAM Poprad celé
podujatie vyvrcholí. Dobrovoľným vstupným môže každý podporiť
popradskú basketbalovú mládež.			
(ppp)

Popradskí bilingvalisti využili nemčinu na „praktiku“
Študenti štvrtého ročníka bilingválnej sekcie Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade už tradične absolvujú počas predprázdninového
júnového týždňa „praktikum“.
Jeho podstatou je využiť nemčinu v praxi, v rôznych inštitúciách a firmách. Tento rok
absolvovalo praktikum viac ako
štyridsať bilingvalistov. Zopár
študentov zo 4. F triedy má za
sebou naozaj zaujímavé pracovné a spoločenské skúsenosti.
Erik Kovalík - mimochodom

v celoslovenskom kole olympiády z nemeckého jazyka skončil
na 2. mieste, praxoval v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Vybavoval tam písomnú i telefonickú
agendu, pripravoval bulletiny
propagujúce Slovensko. Najzaujímavejšou udalosťou pre Erika
bola účasť na rokovaní predstaviteľov slovenských a rakúskych firiem v zámku Schloss Hof, ktorý
moderovala riaditeľka inštitútu
Alena Heribanová.
Anna Gallová a Andrea Valčuhová si nemčinu „naostro“

nej strany pre jej láskavosť a pre to,
ako dobre vychovala svoje deti.“
Rodina ťa teda podporuje v tvojich plánoch. A čo škola?
„Na ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote mi
učitelia veľmi vychádzajú v ústrety,
za čo im ďakujem. Vedia, že mám
časovo náročný program, ale sú na
mňa hrdí, že reprezentujem školu,
mesto i Slovensko.“
Ktorý z tvojich mnohých plaveckých úspechov si najviac ceníš?
Aké sú tvoje najbližšie ciele?
„Momentálne si najviac cením
splnený kvalifikačný limit na 100 a
400 m VS na EYOF 2015 v Tbilisi,
kde by som chcela čo najlepšie reprezentovať svoj klub a Slovensko.
V budúcnosti, okrem športových
úspechov, snívam, že raz budem mať
módny salón s vlastnou značkou.“
Pri plnení tvojich snov a cieľov
ti budeme držať palce.
Zhováral sa Jozef Pavlík

vyskúšali v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Počas
medzinárodného činoherného
festivalu Eurokontext.sk prekladali a kontrolovali titulky
k zahraničným inscenáciám, tlmočili pri javiskových skúškach
zahraničných súborov a panelových diskusiách.
Vo svete divadla sa počas praxe
pohybovala aj Barbora Nitschová. Podobne, ako jej spolužiačky,
aj ona bola členkou štábu divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine.
(zsu)
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Inzercia

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám 270 ks sivej zámkovej
dlažby v Sp. Sobote, 20x10x6, ks
0,13 €, pri odbere ihneď 0,12 €. Inf.
č. t.: 0908 254 433.
36/15-P
Predám horský bicykel Scott
Contessa 50, veľkosť S (na výšku
145-162 cm), veľmi zachovalý. Inf.
č. t.: 0948 007 776.
37/15-P

•
•
•

Kúpim malý 3-izb. byt, v zateplenej bytovke, s novými oknami, v lokalite vežiakov Topľa,
Ondava, Latorica a pod., príp.
pri hoteli Poprad, 2. až 9. poschodie, môže byť aj funkčný
zachovalý pôvodný stav. Inf.: č. t.
0908 070 967.
10/15-K
Kúpim 1 alebo 2-izbový
byt v Poprade s balkónom a
vyhliadkou na Tatry. Inf.č.t.:
0944 287 670.
11/15-K
Kúpim jačmeň alebo pšenicu 50 kg, lacno. Inf. č.t.:
0908 254 433.
12/15-K

•
•
•

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
60/15-R
Prenajmem garáž na Západe (pri kasárňach). Inf. č. t.:
0904 532 293.
62/15-R
Prijmeme
chyžnú
do
hotela v Poprade. Inf.č. t.:
0907 132 166.
63/15-R
Prenajmem zariadený 2-izbový byt v rodinnom dome,
2 km od Popradu. Inf. č. t.:
0908 830 060.
64/15-R
Hĺbkové tepovanie sedačiek a kobercov, obšívanie kobercov v PP a okolí. Inf. č. t.:
0949 385 057.
65/15-R

•
•
•
•

Cyklisti, pozor!

Vo Svite, pri mäsokombináte v smere do Lopušnej doliny
a v Kravanoch sa rekonštruujú
mosty. Z toho dôvodu sa po
lesnej ceste Vápenica - Lopušná dolina, na ktorej je značená
cyklotrasa, pohybuje zvýšený
počet ťažkých lesných automobilov a strojov.
Spločnosť Pro Populo Poprad
preto apeluje na cyklistov, aby
v záujme ochrany vlastného zdravia a života v čase rekonštrukcie
týchto mostov dodržiavali zákaz
vjazdu cyklistov na lesnú cestu
Vápenica - Lopušná dolina v pracovných dňoch v čase od 7. do 15.
hod. Tiež upozorňuje, že v uvedenom čase bude zvýšená kontrolná
činnosť zo strany polície a SBS
so zameraním na obmedzenie
vjazdu cyklistov.
(pro)

Podtatranské múzeum Poprad
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4
oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu rekonštrukcie expozičných priestorov sú expozície múzea ZATVORENÉ !
Pozývame vás do expozícií múzea v Poprade - Spišskej Sobote, Sobotské námestie 33.
Otváracie hodiny:
pondelok:
zatvorené
utorok - piatok:
10. hod. - 17. hod.
sobota:
13. hod. - 17. hod.
nedeľa:
11. hod. - 15. hod.
Expozície múzea:
Cechy a remeslá - prezentuje zbierky cechového charakteru (vývesné štíty, cechové truhlice, listiny, pečatidlá) i samostatné výrobky remeselníkov.
Meštianske bývanie - expozícia prezentuje pracovňu,
spálňu, bytové a odevné doplnky meštianskej rodiny.
Vznešenosť a pokora - predstavuje verejnosti sakrálne umelecko - historické pamiatky zo 17. - 19.
storočia, ktoré tvorili súčasť interiérov niektorých
spišských kostolov.
Osobnosti Spišskej Soboty - stála výstava predstavuje
významné osobnosti Sp. Soboty.

Letná čitáreň 2015
Podtatranské múzeum v Poprade - Spišská Sobota,
Sobotské námestie 33, Poprad 058 01
8. júl 2015:
17. - 20. hod. - Letná čitáreň:
Návštevníci budú mať možnosť posedieť si v príjemnom prostredí, kde im budú k dispozícií najnovšie
čísla odborných a regionálnych periodík.
O 20. hod - prednáška: 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.
Prednášajúci Mgr. Pavol Minarčák, PhD., Podtatranské múzeum v Poprade
Prednáška návštevníkom prinesie podrobný pohľad
na udalosti posledného vojnového roku - roku 1945.
Autor sa bližšie pozrie na priebeh posledných bojov
v Európe, ako aj na Ďalekom východe. Do popredia
sa dostanú zaujímavé udalosti a súvislosti, posledných

mesiacov vojnového besnenia, ako aj príčiny a následky povojnového usporiadania sveta.
22. júl 2015:
17. - 20. hod. - Letná čitáreň.
O 20. hod - prednáška: Aurel Viliam Scherfel osobnosť na ktorú nemožno zabudnúť.
Prednášajúca Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková, Podtatranské múzeum v Poprade.
Tento rok si pripomíname 180. výročie narodenia a zároveň 120. výročie úmrtia Aurela Viliama
Scherfela. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti
druhej polovice 19. storočia nielen vo Veľkej, ale
v celej podtatranskej oblasti. Osobne sa pričinil
o vedecký a kultúrny rozmach pod Tatrami a vďaka jeho neúnavnej práci sa náš región zviditeľnil vo
vtedajšej Európe.
Výstavy:
SECRETS - TAJOMSTVÁ
Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Klubom Veličanov pripravilo v priestoroch Scherfelovho
domu v Poprade - Veľkej výstavu s názvom Secrets Tajomstvá.
Výstava prezentuje tvorbu výtvarníčky Gabriely Mellegovej, autorky žijúcej v Austrálii. Nová kolekcia jej obrazov predstavuje diela vytvorené v ostatnom období.
Výstava potrvá do 31. júla 2015.
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Obecným úradom v Gánovciach a Občianskym združením
Neandertal v Gánovciach pripravilo v priestoroch
Obecného úradu v Gánovciach výstavu s názvom
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka. Návštevníkovi približuje nálezy rôznych odtlačkov listov
a zvyškov kostí zvierat, ktoré sa našli pri ťažbe travertínu v miestnom lome v lokalite Hrádok od konca 19.
storočia do druhej polovice 20. storočia. Záujemcovia
si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na obecnom
úrade v Gánovciach v termíne: jún 2015 - jún 2016.
Aktuálne informácie: www.muzeumpp.eu

Tatranská galéria

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Hviezdoslavova 12, Poprad, www.tatragaleria.sk
VÝSTAVY
Celý júl
Ján a Boris KUDLIČKA
Priestor - Krajina otca, javisko syna
Unikátna multimediálna výstava, v ktorej objavíte čaro metaforickej
krajiny a zaujímavé scénografické realizácie jedného z najvýznamnejších scénografov.

Celý júl
SECRETS - TAJOMSTVÁ
Výstava výtvarníčky Gabriely
Mellegovej. Podujatie organizuje
Podtatranské múzeum v Poprade
v spolupráci s Klubom Veličanov.

PREDNÁŠKY
2. júl o 19. hod. - prednáška a beseda s TENDON ambasadorom Michalom Sabovčíkom, známym slovenským horolezcom

Otvorené: pondelok, štvrtok,
piatok od 9. do 12. hod. a od 13.
do 15. hod.

KONCERTY
1. júl o 18. hod. - Cluster ensemble - Music With Changing Parts
(Philip Glass) - multimediálne predstavenie s hudbou Philipa Glassa,
videoprojekciou a tancom, slovenská predpremiéra skladby svetového
skladateľa Philipa Glassa.
3. júl o 18. hod. - GENIUS LOCI Levoča 2015
(z cyklu:“...obrazy času...“) - I. multimediálne predstavenie
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné prázdninové workshopy k aktuálnym výstavám
Viac na www.tatragaleria.sk

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Podtatranská
knižnica

Oznamujeme, že v mesiacoch
júl a august budú všetky oddelenia a pobočky Podtatranskej
knižnice v Poprade z dôvodu
revízie knižničného fondu
ZATVORENÉ.

LETO
2015

júl

2. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

www.regiontatry.sk
Podujatie realizované v spolupráci
s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

17. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

BRITISH NIGHT OUT
POETIKA V HUDBE

NEŘEŽ & KATKA KOŠČOVÁ / KONCERT

To najlepšie z celoštátnej súťaže Jazykový kvet 2015 v podaní
študentov a učiteľov Strednej zdravotníckej školy v Poprade
a Gymnázia na Kukučínovej ulici v sprievode hudobného
kvinteta LA SPERANZA. Réžia: T. Husárová.

Katka od roku 2011 koncertuje ako hosť českej folkovej
legendy NEŘEŽ. Formácia účinkuje v zložení K. Koščová - spev,
Z. Vřešťál - spev, gitara, V. Sázavský - spev, gitara, husle,
F. Benešovský - spev, basgitara,
R. Fishmann - spev, perkusie, flauta.
18. júl / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

3. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA

LOVE 4MONEY
TOMÁŠ PALONDER / KONCERT

TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI

Skupina účinkuje v zložení M. Kľúčik - gitara, A. Groll - basgitara,
K. Havlovič - bicie nástroje, P. "Rafik" Raitl - perkusie,
J. Chorvát - trombón, vokály, klávesy, M. Jaslovský - saxofón,
flauta, ale aj klávesové nástroje a moogy, M. Mikušiak - trúbka,
T. Palonder - spev.

18. júl / 16.00 / sobota / hasičský dvor v Spišskej Sobote

4. júl / 10.00 – 16.00 / sobota / Námestie sv. Egídia / pri fontáne

18. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

ANNOGALLERY OPEN AIR

KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH
4. júl / 14.00 / sobota / Futbalové ihrisko Stráže pod Tatrami

STRÁŽSKE HRY

Srdečne pozývame všetkých na stretnutie popradských
mestských klubov, ktoré si vzájomne zmerajú sily
a spoločne sa zabavia počas pestrých kultúrnych vstupov.
4. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / USA / 93 min.
NEZAHRÁVAJ SA S OHŇOM
5. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

ČAJ O PIATEJ S HUDBOU

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční
v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

FILMY NA PLÁTNE
CTIHODNÝ OBČAN / USA / 109 min.
19. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

FS VAGONÁR

23. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

DIVADLO COMMEDIA
ZABÍJAČKA / UŽ 121. REPRÍZA!

Premiéra: 20.4.2001, LD Helios Štrbské Pleso
Nestarnúca divadelná komédia. Predstaví sa V. Benko,
V. Vaľko, D. Kubáň, V. Jaš.
24. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

DFS VENČEK

Detský folklórny súbor pracuje od roku 1989 pri Základnej škole
na Jarnej ulici v Poprade pod vedením vedúcich
M. Baranovej a S. Fördosövej.
9. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

ALIMACH

Exotické tance orientu, strhujúca show, príťažlivý pohyb, spojený
s ohňovými efektmi. Program v podaní súboru Alimach z Popradu.
10. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

CINEMON / PL & CITY / SK / KONCERT
Hudobná inšpirácia krakovského tria
Cinemon pramení z rôznych foriem
"starého rocku" od the Beatles,
cez nórskych Big Bang až po
Jacka Whitea.
City - popradskí hudobníci,
ktorí sú v povedomí domáceho
publika už 10 rokov svojimi
melodickými rockovými pesničkami.

FATS JAZZ BAND

/ KONCERT
FJB je prvotriedny deväťčlenný orchester, ktorý oživuje
tradíciu hot jazzu a swingu 20-tych až 40-tych rokov minulého
storočia. Orchester hrá pôvodnú swingovú hudbu,
rozprúdi v divákoch krv a vráti ich do doby
noblesy, elegantných rób a horúcich večierkov.
25. júl / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

PRINCEZNÁ SO ZLATOU
HVIEZDOU / CLIPERTON B. BYSTRICA

25. júl / 19.00 / sobota / hasičský dvor v Spišskej Sobote

ANNABÁL

Tradičná tanečná zábava s bohatou tombolou a s kultúrnym
programom.
Vstupenky v cene 2 € v predpredaji a 3 € v deň podujatia.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční
v divadelnej sále v Spišskej Sobote.
25. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

KOCÚR V ČIŽMÁCH / UJO ĽUBO Z KOŠÍC

FILMY NA PLÁTNE
METRO / RUSKO / 120 min.

11. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

26. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

11. júl / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / USA / 108 min.
ŠÉFOVIA NA ZABITIE II.
12. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

GIZKA OŇOVÁ

/ PROMENÁDNY KONCERT
Interpretka slovenských a svetových evegreenov,
ľudoviek, ale aj jazzu a muzikálových melódií.
16. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

NENÁVIDÍM / DIVADLO KONTRA SNV

Divadelná adaptácia DIVADLA KONTRA je prvým zahraničným
uvedením tejto hry. Hlavnú úlohu a rolu alter - ega
M. Koterského, Adama Miaczyńského hrá Peter Čižmár.

BON BON TRIO

/ PROMENÁDNY KONCERT
Dievčenské hudobné zoskupenie hrá
Paris City Songs, piesne z parížskych kaviarní,
plné emócií a silných melódií, ale aj upravené
svetové hity od É. Piaf, Y. Tiersena J. Gréca,
Beatles, Queen, M. Jacksona a iných.
31. júl - 2. august / piatok - nedeľa / Námestie sv. Egídia

NÁRODNÉ
STRETNUTIE
MLÁDEŽE P15

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

V prípade nepriaznivého počasia si mesto Poprad vyhradzuje právo zmeniť čas a miesto podujatí, ktoré sa budú konať v rámci PKL 2015. Na všetky programy PKL 2015 na voľných priestranstvách je vstup voľný.

KULTÚRNE

www.poprad.sk
www.visitpoprad.sk

Info: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55. Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk
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Zásahy v Tatrách
Minulú sobotu pomáhali leteckí
záchranári 41-ročnej poľskej cyklistke, ktorá pri páde v Ždiari utrpela poranenie hlavy, pre ktoré bol potrebný
rýchly transport do popradskej
nemocnice. VZZS ATE z Popradu
letela v sobotu aj do obce Poloma v
okrese Sabinov k zranenému 24-ročnému motocyklistovi, ktorý utrpel
pri páde z motocykla viaceré vážne
poranenia a bol v bezvedomí. Vrtuľník do dopravil na kliniku úrazovej
chirurgie do Košíc. Leteckú pomoc
potreboval i turista, ktorý si vo štvrtok pri 200 metrovom páde z Baranieho sedla smerom do Malej Studenej doliny poranil hlavu, upadol do
bezvedomia a silno krvácal. Slovenský vrtuľník bol v tom čase pri inom
zásahu, preto HZS požiadala o pomoc poľských kolegov.
(vzz,hzs)

Klub Veličanov (KV) sa snaží
oživiť tradíciu juniálesov vo Veľkej a už po druhýkrát zorganizoval zábavné podujatie spojené so
zapálením Jánskej vatry.
„Je to vlastne len druhý ročník Velického juniálesu, i keď aj
v minulosti sme podobné akcie
organizovali už šestnásť rokov.

Pripravili sme opäť zaujímavý
program. Ujo Ľubo potešil všetky
deti, predstavil sa rómsky súbor
Kesaj Tchave z Kežmarku a večer
zaspievala aj známa postava z televíznej obrazovky - Gizka Oňová. Tento rok hasičov vystriedali
drobnochovatelia, ktorí pripravili
zaujímavú výstavu zvierat. Akcia vyvrcholila slávnostným zapálením Jánskej vatry,“ zhrnul
predseda KV Milan Hámor.

Podujatie organizované s podporou mesta Poprad spája nielen
miestnych obyvateľov, ale aj celý
okres. Nechýbala skvelá zábava a chutný guláš, ktorý je vychválený široko-ďaleko. „Máme
osvedčenú receptúru, ktorú každý
rok ešte vylepšujeme. Pridávame
tajné ingrediencie premiešané vôľou, energiou a dobrým srdcom,“
dodal „šéfkuchár“ z KV Stanislav Spišiak.
(mav)

Slávna liečiteľka a jasnovidka Rodika prišla do Popradu,
aby pomáhala ľuďom, ktorí
to potrebujú. Svojou silou
môže vyriešiť veľa problémov
- zvady, rozchody, alkoholické
problémy, drogovú závislosť,
problémy s plodnosťou.
Pracuje s liečivými bylinkami.
Má dar od Boha.
Nemôžete si nájsť partnera?
Máte problém s impotenciou?
Nedarí sa vám v podnikaní?
Ste chorí? Rodika, so svojou
silou, vám pomôže a uzdraví
vás. Túto moc môže použiť iba
človek, ktorý s tým má skúsenosti. Všetky problémy majú
riešenie.

Zavolajte 0949 404 265

PP-82

Tatranská kosba

PP-39

Minulý piatok sa v Bielovodskej
doline uskutočnil 11. ročník Tatranskej kosby. Zúčastnili sa na ňom
lesníci Štátnych lesov TANAPu a
Tatranskego parku narodowego. Pás
lúky dlhý 50 a široký 4 metre najlepšie a najrýchlejšie pokosili spomedzi
24 súťažných dvojíc lesníci z Poľska
Andrzej Goldyniak a Andrzej Staszel, druhí boli Juraj Majerčák a Michal Gazda z ochranného obvodu
Zverovka a tretí Bohumír Gazda a
Radoslav Michalec z ochranného obvodu Oravice ŠL TANAP-u. V súťaži
jednotlivcov bol najrýchlejší Juraj
Majerčák, za ním Radoslav Michalec
a tretí Andrzej Goldyniak. (ppb)

