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Vedenie mesta si posvietilo na staveniská
V meste Poprad sa intenzívne
pracuje na dokončení rekonštrukcie Alžbetinej ulice, ale aj
na výstavbe multifunkčného
ihriska na Tomášikovej ulici.
Popradský primátor Anton
Danko sa bol v piatok spoločne
s druhým viceprimátorom Milan Baranom pozrieť, ako práce
pokračujú.
Obaja čelní zástupcovia radnice najskôr navštívili rozostavané
ihrisko na Tomášikovej ulici, ktoré by malo už od polovice augusta slúžiť verejnosti. „Mesto Poprad
pokračuje v trende budovania detských ihrísk. 11. augusta by mala
byť stavba kolaudovaná,“ uviedol
popradský primátor. „Okrem klasického detského ihriska tu bude
jedno špecifické fitnescentrum
v prírode. Je to novinka, ktorú
žiadne mesto na Slovensku nemá,“
dodal M. Baran.
Vyhĺbené diery naháňali tunajším obyvateľom spočiatku strach.
Báli sa, že pribudne ďalšia by-

tovka a deti sa nebudú mať
kde hrať. Keď zistili, že ide
o moderné ihrisko, nálada
sa im zlepšila. „Už to bolo
potrebné. Určite si vyskúšam
aj fitnes pod holým nebom,“
povedala Lívia Sýkorová.
„Mám malého vnúčika,
s ktorým budem rada chodiť
na nové, pekné ihrisko. Myslím si, že to využijú aj moje
staršie vnúčatá,“ zamyslela
sa Anna Svitaneková.
Kontrolný deň primátora
s viceprimátorom pokračoval na Alžbetinej ulici,
kde sa práce pohli výrazne
dopredu. „Už teraz je vidieť
ako sa zmenilo priestranstvo po
budove bývalej železničnej polície. Veľmi ma mrzí, že sa nám
nepodarilo dohodnúť s vlastníkmi ďalších priľahlých objektov
a odstrániť škaredé budovy. Mohol by tu vzniknúť malý park,“
zdôraznil A. Danko. Ku koloritu
zrekonštruovanej ulice by mali

Školské ihriská slúžia aj v lete
Aj keď sa brány školských areálov oficiálne posledným dňom
školského roka zatvorili, ihriská ostávajú prístupné verejnosti. Najmä tie zmodernizované na Dostojevského a Jarnej ulici. Onedlho
k nim pribudne aj nový športový areál ZŠ v Spišskej Sobote.
Pravidlá užívania ihrísk si určuje každá škola zvlášť prostredníctvom
svojho správcu. „Treba sa informovať priamo v škole a zistiť v akých
časoch sú ihriská prístupné verejnosti. Zatiaľ takto fungujú ihriská na
Dostojevského a Jarnej ulici. Malé účelové ihriská na týchto športoviskách
sú prístupné za hodinové poplatky v zmysle zásad mesta Poprad o jednorazovom prenájme,“ povedala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
(Pokračovanie na str. 2)

prispieť aj zmeny na autobusovej stanici. „Mám prísľub, že po
prázdninách dôjde k zatepleniu
budovy, ktorá bude mať novú,
farebnejšiu fasádu. Upraví sa
aj priestor za stanicou,“ dodal
primátor. Viceprimátor Milan
Baran si dal na obhliadke zvlášť
záležať. „Som stavbár, takže som

sa dosť často prechádzal po tomto stavenisku. Bola to náročná
stavba, preto verím, že celá ulica
po dokončení s novým asfaltom,
chodníkmi a sadovými úpravami bude pekným miestom nášho
mesta a nadviaže na vstup do
centra od autobusovej a železničnej stanice,“ uviedol.
(mav)

Príprava stretnutia mládeže v Poprade
V priestoroch Mestského
úradu v Poprade sa v pondelok
uskutočnilo rokovanie k príprave Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa bude konať
od 31. júla do 2. augusta 2015
v našom meste. Primátor mesta
Poprad Anton Danko sa porozprával s tajomníkom Rady pre
mládež a univerzity KBS Ondrejom Chrvalom a režisérom
programu Pavlom Dankom.
Národné stretnutie mládeže
P15 by malo v Poprade postupne
pripraviť mladých ľudí na Svetové dni mládeže, ktoré
sa budú konať v roku
2016 v poľskom Krakove. „Do Popradu
sme prišli nadviazať
spoluprácu s mestom,
pretože chceme využívať viaceré priestory a budovy. Celý
program bude ladený
tak, aby pripomínal
Svetové dni mládeže.
Ich ideátorom bol svä-

tý otec Ján Pavol II.,“ povedal Ondrej Chrvala.
Mesto Poprad je tejto myšlienke naklonené. „Zo strany
mesta sme prisľúbili absolútnu
prioritu tejto akcii. Všetky objekty a priestory budú poskytnuté
bezodplatne. Vytvoríme špeciálnu
komisiu, ktorá bude spolupracovať s Konferenciou biskupov Slovenska,“ uviedol primátor Anton
Danko. Spomenul, že z pondelkového stretnutia vzišla jedna
zaujímavá myšlienka.
(Pokračovanie na str. 2)
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MESTO Poprad ako obstarávateľ a dotknutá obec v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov informuje občanov mesta
o strategickom dokumente pre
územnoplánovaciu dokumentáciu
– navrhovanú zmenu a doplnok
ÚPN-SÚ Poprad, lokalita Kvetnica
– Kalión. Viac na www.poprad.sk
V PODTATRANSKEJ knižnici v Poprade na sídlisku Západ je
inštalovaná výstava s názvom Farby mojich snov, ktorej autorom je
Popradčan František Žoldák.
V GALÉRII umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi sa zajtra 10.
júla o 16. hod. uskutoční vernisáž
výstavy s názvom 2 v 1. Ide o výstavu 146 diel od tohtoročných jubilujúcich umelcov. Medzi nimi je
aj Popradčan Michal Trembáč.
VÝPIS z registra trestov a odpis
registra trestov sa dá vybaviť už aj
v 12 vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Medzi nimi je aj pošta
na Wolkerovej ul. č 479 v Poprade.
PO piatich rokoch príprav
začala Podtatranská vodárenská
spoločnosť z Popradu s prácami
na projekte dobudovania a intenzifikácie čistiarne odpadových vôd
v Spišskej Novej Vsi. Vedľa starej
čistiarne postavia novú, modernú,
ktorá zabezpečí vyhovujúce čistenie vôd a bude chránená pred
povodňou. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné
prostredie.
ZÁZNAM opery Don Carlos
zo Salzburského festivalu sa bude
premietať v popradskom kine Cinemax v ZOC Max v utorok 29.
júla.
VERNISÁŽ výstavy obrazov
Milana Chomu bude v hoteli International v piatok 25. júla o 18. hod.
KONCERT Jany Kirschner sa
uskutoční v nedeľu 13. júla o 18.
hod. v Drevenom artikulárnom
kostole v Kežmarku.
POLÍCIA informuje motoristov o dopravných obmedzeniach
na diaľnici D1 Prešov – Budimír z
dôvodu oprav vozovky. Od soboty
12. júla od 7. hod. do utorka 15. júla
do 19. hod. bude v km 591,700590,700 uzatvorený ľavý jazdný
pás a od pondelka 14. júla od 7.
hod. do pondelka 28. júla do 20.
hod. bude v km 594,500 – 598,000
uzatvorený pravý jazdný pás. Obmedzenia do 21. júla sú aj na diaľnici D1 Beharovce – Fričovce v km
382,021 – 384,184. Uzatvorený je
tam pravý jazdný pás.
(ppš)

•
•
•
•
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Príprava stretnutia mládeže...

Stručne

Školské ihriská slúžia...
(Dokončenie zo str. 1)
Podľa nej aj ostatné školy majú svoje ihriská
voľné, ale väčšinou sa nevyužívajú z technických
príčin. Zakrátko sa pre potreby verejnosti upraví športovisko ZŠ na Vagonárskej ulici v Spišskej
Sobote.
Pravidlá užívania ihrísk sú na školách podobné, ale predsa nájdeme aj rozdiely. „Ako tradične
je naše ihrisko otvorené každý deň okrem pondelka, kedy sa robí údržba. V lete sú brány otvorené v
čase od 13. do 19. hodiny. Ihrisko máme prístupné
aj počas školského roka a to od 1. apríla do konca
októbra v čase od 16. do 19. hodiny. Areál sa využíva kompletne s menším obmedzením trávnatej
plochy. Nie je totiž prispôsobená na veľkú záťaž.
Všetky plochy ihriska sú poskytované bezplatne,
iba v prípade, ak by si ich niekto chcel rezervovať
na presne určenú dobu, tak sa to rieši cez jednorazovú nájomnú zmluvu alebo dohodu o nájme formou hodinových poplatkov,“ informoval riaditeľ
ZŠ s MŠ na Jarnej ulici Ján Košťálik. „Naše ihrisko je k dispozícii širokej verejnosti pri dodržaní
zásad prevádzkového poriadku. Počas školského
roka môžu ihrisko využívať žiaci ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici denne od 8. do 17. hodiny. Inak
je ihrisko otvorené podľa termínov stanovených
v prevádzkovom poriadku,“ dodala referentka ZŠ
Dostojevského Iveta Krchová. V lete je teda toto
športovisko dostupné denne od 9. do 21. hodiny aj širokej verejnosti. Mimo prázdnin a to od
septembra do novembra a od marca do júna je
otváracia doba od 14. do 20. hodiny.
(mav)

(Dokončenie zo str. 1)
„Naše nábrežie nesie názov po svätom otcovi a pri
tejto príležitosti by sme chceli vyrobiť a slávnostne
odhaliť pamätnú tabuľu alebo bustu Jána Pavla II.
na tejto ulici,“ vysvetlil.
Režisérom programu Národného stretnutia mládeže P15 bude menovec popradského primátora Pavol
Danko. „Prostredníctvom programov ponúkneme silné
svedectvá, umelecké čísla a samozrejme liturgiu. Od
septembra 2014 začne duchovná príprava na samotné
stretnutie a potrvá desať mesiacov. V roku 2015 bude
dvadsať rokov od návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, v rámci ktorej navštívil aj Tatry. Radi by sme preto
komunikovali s Poľskom a pozvali nejakých vzácnych
hostí, ktorí by mladým ľuďom otvorili cestu na Svetové
dni mládeže,“ prezradil P. Danko.
(mav)

Kraj pripraví

integrovanú územnú stratégiu
Memorandum o vytvorení partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na roky 2014
– 2020 podpísalo 2. júla v Prešove 28 aktérov z celého kraja. Partnerstvo bude mať asi 40 členov,
ostatní členovia sa pridajú postupne.
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)
je základný dokument, podľa ktorého sa má počas
nasledujúcich rokov systematicky riadiť rozvoj kraja.
Na stratégii sa majú podieľať všetci zainteresovaní
partneri z regiónu – samosprávny kraj, mestá a obce,
štátna správa, združenia, tretí sektor, cirkev, školy,
zástupcovia turizmu, kultúrne, sociálne, či zdravotnícke zariadenia... Spoločne majú zadefinovať priority a zámery v jednotlivých oblastiach, ako sú cestná
doprava, školstvo, sociálna, či zdravotnícka sféra.
Vypracovanie stratégie je podmienkou, aby kraj
mohol v programovacom období 2014 – 2020 čerpať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Prešovský kraj podpísal memorandum a schválil štatút Rady partnerstva ako prvý na Slovensku.
Za okres Poprad figuruje medzi partnermi Michal Sýkora z Regionálneho združenia tatranských
a podtatranských obcí.		
(vef)

•
•
•

AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052/773 32 33, e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk
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Drevené stánky nahradia modernými
V piatok dopoludnia sa prišiel primátor mesta Poprad
Anton Danko spoločne so
svojim druhým zástupcom
Milanom Baranom na vlastné
oči presvedčiť, v akom stave sa
nachádzajú drevené stánky na
sídlisku Juh III pri Sintre na
Uherovej ulici. Na toto miesto
ich pred časom radnica premiestnila z námestia. Rozhodnutie padlo rýchlo - drevené
stánky musia preč! Nahradia
ich modernejšie, ktoré nebudú
prekážať v parkovaní vozidiel.
Primátor mesta Poprad Anton Danko prizval na obhliadku
aj architekta, s ktorým priamo
na mieste rozhodovali o osude
drevených stánkov. „Myslím si,
že to nie je v poriadku. Pán viceprimátor Baran v tejto lokalite býva a je aj poslancom za
túto mestskú časť. Zhováral sa
s ľuďmi a preto to chceme spolu
riešiť ihneď,“ uviedol A. Danko.
„Reagujem na podnety občanov
z tejto časti sídliska. Poukazovali
na to, že terajšie stánky nie sú es-

teticky vhodné. Navyše zaberajú
veľa parkovacích miest, pričom
na tomto sídlisku je každé parkovacie miesto vzácnosťou. Hľadali
sme priestor a aj sme ho našli. Na
ploche pod autobusovou zastávkou chceme osadiť 5 až 6 moderných predajných stánkov na predaj prevažne ovocia a zeleniny.
Toho sa ľudia dožadujú,“ doplnil
viceprimátor mesta Poprad Milan Baran.

Obyvatelia sídliska sa skutočne potešili. „Nič sa v tých stánkoch nepredáva, len zbytočne
zavadzajú. Už ich aj stihli rozbiť
vandali. Privítala by som nejaké
trhovisko, pretože do mesta to
máme ďaleko,“ povedala Paulína
Barabasová. „Priviezli ich z mesta a iba tu chátrajú. Slúžia len
bezdomovcom. Trhovisko by sa
zišlo, veď tu žije veľa ľudí,“ dodal
Dušan Škoviera.
(mav)

V PIATOK 18. júla sa o 16.
hod. v galérii Scherfelov dom vo
Veľkej uskutoční vernisáž obrazov a fotografií Miloslava Bušovského a Martiny Zbojovskej.
KYSUCKÝ prameň z Oščadnice a jeho hostia vystúpia v sobotu 12. júla o 19. hod. v Dome
kultúry v Poprade.
V priestoroch Grand
Hotela Bellevue v Starom Smokovci minulý týždeň darovalo krv
82 policajtov. Spolu sa vyzbieralo
takmer 33 litrov vzácnej tekutiny.
SPOLOČNOSŤ Tatry mountain resorts zverejnila minulý
týždeň konsolidované výsledky
za prvý polrok finančného roka
2013/14. Výnosy TMR sa udržali na úrovni rovnakého obdobia
v minulom roku, s miernym nárastom o 0,8% na 32,8 mil. eur.
V SOBOTU 12. júla bude
o 13.15 hod. v Starom Smokovci
na terase Grandhotela koncert kapely britského multiinštrumentalistu žijúceho vo Vysokých Tatrách
s názvom James Evans Bandu.
V PRVOM polroku zaznamenalo Ľubovnianske múzeum
14-percentný nárast návštevnosti
svojej najväčšej atrakcie, ktorou
je hrad Ľubovňa. Kým v prvom
polroku 2013 navštívilo hrad
takmer 44 900 návštevníkov, v
rovnakom období tohto roku to
bolo už vyše 52 300 turistov.
SLOVENSKÁ agentúra životného prostredia zorganizovala environmentálnu fotografickú súťaž Oči na stopkách pre
žiakov a pedagógov škôl. Tohto
roku medzi žiakmi zvíťazila fotoreportáž s názvom Nová rodina vodnára potočného od Nely
Gloríkovej zo Základnej školy
na Mierovej ulici vo Svite.
NÁVŠTEVNÍCI Levoče si
budú môcť vyskúšať, aké to je ocitnúť sa v klietke hanby. Informačná
kancelária mesta pripravila pre
záujemcov možnosť nechať sa zavrieť do klietky hanby, ktorá sa nachádza na Námestí Majstra Pavla a
to nielen pre originálny záber, ale
aj pre samotný zážitok. Vyskúšať
sa to zatiaľ dá iba v júli, každý utorok od 10. do 14. hod. a vo štvrtok
od 13. do 16. hod.
(ppš)

•
•
•
•

Cestári letné prázdniny nemajú

Správa mestských komunikácií (SMK) vykonáva bežné
letné údržby chodníkov a ciest
aj počas letných prázdnin.
Okrem toho cestári skrášľujú
aj schodiská, zábradlia, lávky,
či mosty.
V súčasnosti sa chystajú na
veľkoplošné opravy chodníkov a ciest prostredníctvom
dodávateľa.
Vysúťažených

•

Krátke správy

bolo zhruba 125 tisíc eur.
V týchto mesiacoch sa mestskí cestári venujú bežným
úpravám ciest a chodníkov.
„Robíme vysprávky ciest, opravy chodníkov, vodorovného dopravného značenia a bežného
značenia, kosíme trávnaté porasty v okolí krajníc, či cyklistického chodníka. Chceme maľovať zábradlia, lávky a mosty.

Momentálne
opravujeme
schodiská v blízkosti námestia
a chceme ich opravovať aj na
sídlisku Juh na ulici Rastislavovej vo vnútrobloku. Potom sa
presunieme aj do Matejoviec,“
povedal riaditeľ SMK Peter
Fabian. Momentálne prebieha
výber dodávateľa na veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov. „Práce
by sme chceli zrealizovať
v mesiacoch júl a august,
najneskôr však v septembri. Ide o opravy o výmere
ciest 5,5 až 6 tisíc metrov
štvorcových a chodníkov
o takej istej výmere. Pracovať by sa malo na cestách na Ulici mládeže a
Tomášikovej, či Sadovej
ulici. Chodníky máme
vytipované na Uherovej,
Letnej a Sadovej ulici,
ale aj vo Veľkej smerom
na letisko,“ vymenoval
P. Fabian. Meniť by sa
mal prevažne asfaltový
kryt.
(mav)

•

•

•

Štvrtok 10. júla o 20. hod. - Námestie sv. Egídia

Nedeľa 13. júla o 15. hod. - Námestie sv. Egídia

Divadelný hudobno-dramatický program uvádzaný pri príležitosti 450. výročia narodenia W. Shakespeara. V programe vystúpia učitelia spolu so žiakmi z Gymnázia na Kukučínovej ulici v
Poprade.

Program je venovaný jednému z najkrajších regiónov Slovenska
a ľuďom, ktorí žili a žijú na tomto území. V programe sa objavia
piesne, tance a spevy Slovákov a etnických menších žijúcich na
historickom území bývalej Spišskej župy.

VÁŠNE W. SHAKESPEARA

FS VAGONÁR - SPIŠ
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Začiatok leta spríjemnilo deťom aj mesto Poprad
Mesto Poprad aj tohto roku
pripravilo pre 40 detí zo sociálne slabších rodín osemdňový letný tábor, ktorý sa
skončil minulý týždeň. Začiatok letných prázdnin strávili
s rovesníkmi v príjemnom
prostredí Súkromnej školy
v prírode v Tatranskej Lomnici.
„Mesto Poprad na úseku
starostlivosti o rodiny a deti,
okrem poskytovania sociálneho
poradenstva,
sociálno-právnej ochrany, či poskytovania
jednorazových dávok, alebo
zabezpečovania a odovzdávania vianočných darčekov, or-

ganizuje každoročne aj letný
tábor pre deti z rodín, ktoré sa
nachádzajú v sociálnej alebo
hmotnej núdzi,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ
Etela Lučivjanská.
Tábor je plne hradený z rozpočtu mesta. Sú do neho vyberané deti vo veku od 6 do 14
rokov tak, aby sa striedali. „Našim cieľom je, aby sa deti aspoň
na niekoľko dní vyňali z prostredia problémov. Prostredníctvom zábavných a športových
aktivít, výletov, tvorivých činností a hier im chceme ukázať,
že život môže vyzerať aj inak.
Deti v tábore trávia čas zmyslu-

V tvorivých dielňach deti vyrábali aj darčeky pre svojich rodičov.				
FOTO – Silvia Šifrová

Deti v tábore súťažili v rôznych športových disciplínach. Medzi obľúbenú činnosť patrilo skákanie vo vreci. FOTO – Silvia Šifrová

plne, osvojujú si rôzne zručnosti
a nadväzujú nové priateľstvá,“
dodala E. Lučivjanská.
Vedúcou tohtoročného tábora bola Helena Hašková, ktorá
uviedla: „S deťmi pracujeme
celý deň. Naozaj majú pestrý
program. V tvorivých dielňach
rozvíjame ich tvorivosť a fantáziu. Okrem toho sme pre nich
pripravili množstvo rôznych
súťaží a orientačných hier,
Lomnický jarmok a karneval,
na ktorý si museli sami vyrobiť
masku. Boli sme s nimi tiež na
výlete na Donovaloch v rozprávkovej krajine.“
Deti sa naučili aj táborovú

hymnu a vyrobili si vlastnú
vlajku. Všetci si pobyt v ňom
veľmi pochvaľovali. „Najviac
sa mi páčili spoločné tancovačky a hry, za ktoré sme boli
odmeňovaní. Našla som si aj
nové kamarátky,“ povedala
Sarra Repková. Kajka Korpášová ju doplnila: „Aj mne
sa v tábore veľmi páči, som tu
prvýkrát. Výlet do rozprávkovej krajiny bol pre mňa naozaj
veľkým zážitkom.“
Deti na záver pobytu potešili sladkosti, plyšové hračky,
hygienické, či školské potreby, ktoré im venoval primátor
Popradu Anton Danko. (šif)

Na S l o v e n s k u j e n aj n av š te v o v a n e j š í o k r e s Po pr a d

Okres Poprad je podľa údajov zo Štatistického úradu SR
spracovaných Poštovou bankou najobľúbenejšou domácou
dovolenkovou destináciou Slovákov. Poprad bol podľa tohto
zdroja cieľovou destináciou pre takmer pätinu dovolenkových
ciest. Toto prvenstvo je podľa analýzy dané predovšetkým
polohou mesta pod Vysokými Tatrami. Za Popradom sa
s veľkým odstupom umiestnila
Bratislava, ktorá bola cieľom
6 % dovolenkových ciest.
„Je to skvelá správa. Urobíme
všetko čo bude v našich silách,
aby návštevníci nášho mesta
našli v Poprade čo najlepšie podmienky na relax a oddych. Len
tak budú mať dôvod vrátiť sa
k nám s radosťou opäť,“ uviedol
na margo výsledkov analýz primátor Popradu Anton Danko.
Mesto Poprad ako kultúrne,
hospodárske a turistické centrum
pod Vysokými Tatrami ponúka
dovolenkárom atraktívny mix
možností aktívneho oddychu, Gotický interiér Kostola sv. Juraja
kultúrno-spoločenského vyžitia a z Levoče.			
spoznávania histórie. Lídrom v oblasti aktívneho oddychu je jeden
z najmodernejších termálnych rezortov a hotelových komplexov
v Európe AquaCity Poprad, ktorý ročne navštívi 900 tisíc hostí.
Len v réžii popradskej samosprávy je na leto pripravených 68

kultúrnych podujatí, na ktorých sa predstaví 500 účinkujúcich.
Turisti mieriaci do centra mesta môžu využiť služby špičkovo
vybavenej Mestskej informačnej kancelárie v nových priestoroch na Námestí sv. Egídia. Návštevníkom príde určite vhod
aj zvýhodnený režim parkovania na troch parkoviskách v bezprostrednom dotyku s námestím. Spoplatnený režim na nich
funguje len v pondelok až štvrtok od 8. do 14. hod. V piatok,
v sobotu a v nedeľu je parkovanie zadarmo.
Návštevníci mesta počas svojich prechádzok Popradom
obdivujú najčastejšie Spišskú
Sobotu. Tá bola pre svoj neporušený, stredoveký urbanistický
charakter v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú
rezerváciu. Najvýznamnejšou
pamiatkou je Kostol sv. Juraja
postavený v polovici 13. storočia s gotickým interiérom a
oltárom z dielne Majstra Pavla
s oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče. V centre Popradu je
FOTO – Silvia Šifrová magnetom pre turistov Kostol
sv. Egídia so zachovanými nádhernými nástennými maľbami.
Milovníci umenia si určite prídu na svoje aj v jedinečnej budove Elektrárne Tatranskej galérie, ktorá predstavuje unikátny
industriálny priestor v službách umenia.		
(mag)
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Prírodného zázraku bude málo
Včely sú na Zemi už niekoľko miliónov rokov. Prinášajú
na náš stôl tekuté zlato, ktoré
patrí medzi najstaršie sladidlá
už od nepamäti. Pod Tatrami
majú včelári všetko posunuté
oproti západnému, či južnému Slovensku. Práve v tomto
období vytáčajú prvý med.
Obávajú sa však, že ho bude
málo.
Včely musia navštíviť milióny kvetov, aby sa fľaša medu
objavila na našom stole. „Minulý týždeň sme vytáčali prvý
med,“ uviedla včelárka Iveta
Bašistová. Spomína, že hlavná
znáška v jej prípade je z malín.
„Medu bude tohto roku málo,
lebo počasie nám veľmi neprialo,“ dodala.
Každý pravý med kryštalizuje.
Niektoré druhy medu skryštalizujú po vytočení do troch dní,

iným to trvá týždne aj mesiace. „Skryštalizovaný med nikdy
netreba roztápať v mikrovlnnej
rúre, ale v teplom 40 stupňovom
vodnom kúpeli,“ priblížil včelár
z Popradu Tomáš Dietrich. Med
pôsobí na organizmus upokojujúco, preto odborníci odporúčajú lyžičku medu pred spaním.
Med nie je len sladidlom. Obsahuje veľké množstvo minerálnych látok. Posilňuje srdce,
zlepšuje trávenie. Je zdrojom
okamžite využiteľnej energie.
Včelím produktom, ktorý je
pre nás prínosný je aj peľ. Včely
ho používajú na výživu plodu.
Získavajú z neho potrebné bielkoviny. „Pre ľudí je to významný
multivitamínový doplnok kvôli
vysokému podielu minerálnych
látok, enzýmov a vitamínov,“
oboznámil včelár T. Dietrich.
„Môže sa použiť pri úbytku ži-

Leto sa začalo a s ním
aj prázdniny. Deti sa na
nich veľmi tešia, ale čo
rodičia? Tí mnohokrát nevedia, aký program deťom vymyslieť,
aby sa doma počas dvojmesačného voľna nenudili.
Rodičia školopovinných detí nemajú počas letných mesiacov
toľko voľna, ako deti prázdnin. Mnohokrát
nastupujú na rad starí rodičia, susedia, či
rodinní známi. „Vnučka mi chodí pomáhať
na záhradku. Keď máme porobené všetko,
čo nám v daný deň treba, tak sa potom spolu
opaľujeme,“ vyjadrila sa pani Alena. „Rodičia
sa ju boja doma nechať bez dozoru a keďže
som na dôchodku, tak im rada s malou princeznou pomôžem,“ dodala.
Pre tých, ktorí nemajú vitálnych starých
rodičov, prípadne inú možnosť, kde nechať
svoje ratolesti, pripravilo Centrum voľného
času (CVČ) v Poprade deväť denných mestských táborov. Sú rôzne orientované. Okrem denných táborov robí
CVČ aj pobytový tábor na Teplom Vrchu.
„Rád sa cez prázdniny hrám na ihrisku s kamarátmi. Tiež sa teším

votných síl i pri nedostatku železa. Priaznivo tiež pôsobí na
baktérie v črevách,“ dodala I.
Bašistová. Je to prírodné probiotikum. Peľ zároveň patrí medzi významné antioxidanty.
Zaujímavosti o včelách: Robotnica lieta rýchlosťou cca 25-

28km/hod. Za 1 hodinu dokáže
navštíviť cca 800 kvetov. Na 1
gram medu musí včela navštíviť 7 000 kvetov. Jedna robotnica donesie za celý svoj život
½ lyžičky medu. 1 kg medu je
280 000 km letu včiel za nektárom z kvetov.
(aba)

na spoločnú dovolenku s rodičmi,“ povedal
9-ročný Marcel.
Staršie deti môžu chodiť venčiť psíkov do mestského útulku.
Momentálne je tam 35 psíkov. „Deti chodia venčiť, ale požadujeme, aby mali minimálne 15 rokov,“ oboznámila prevádzkovateľka
Stanislava Vnenčáková.
Mnohí rodičia nosia svoje deti do práce.
Tolerujú to však len niektorí zamestnávatelia. „Dcéru nechávam ukladať hračky alebo
tovar, ktorý sa jej páči, prípadne si kreslí,“
uviedla predavačka Eva. „Teším sa, ako môžem ráno vstávať s maminou do práce, lebo
vždy niečo nové zažijem,“ spomenula Evina
dcérka Karin.
Tanečníci z Tanečného štúdia Super majú
počas leta tanečné sústredenie v Tatranských
Matliaroch, kde zdokonaľujú svoje naučené
tanečné choreografie. „Tanečníci potrebujú
stále zlepšovať svoje tanečné techniky, ale aj zažiť spoločné zážitky,“
oboznámil tréner Jozef Solus.
Aj takto sa dá využiť prázdninový čas.
(aba)

Čo s deťmi cez prázdniny?

ANKETA Ako budú dovolenkovať Popradčania?

Leto je úzko späté s dovolenkami. Mnohí musia stráviť
dlhé hodiny v radoch na vybavenie cestovného pasu, iní
spoznávajú krásy Slovenska či
okolitých krajín, kde im netreba cestovný pas. Opýtali sme
sa, kde majú v pláne dovolenkovať Popradčania.
Alžbeta,
9 rokov
Teším
sa
na dovolenku. Pôjdem
s rodičmi do
Tunisu. Dlho
sme vyberali,

ale ja som chcela ísť hlavne do
tejto krajiny. Páči sa mi a ani
tam nie je ďaleký let.

deťom ukázať, že nielen za veľkou mlákou je pekne, ale že aj
u nás môžu nájsť poklady.

Iveta,
40 rokov
Tento rok sme sa rozhodli, že
pôjdeme poznávať krásy Slovenska. Čaká nás turistika vo
Vysokých a Nízkych Tatrách,
ale aj slovenské pamiatky, ktoré sme
ešte nenavštívili. Žijeme
v krásnej krajine. Chcem

Alena,
60 rokov
Tohtoročnú
dovolenku
sme si s manželom naplánovali na začiatok leta,
aby sme si
čím
skôr
užili dlho
očakávaný oddych.
Vybrali sme
si Turecko.

Obaja máme radi pokoj spojený s leňošením na pláži.

Martin,
42 rokov
Tento rok by sme chceli ísť
s rodinkou na „last minute“ do
nejakej teplej exotickej krajiny.
Uvažujeme nad Tureckom alebo Marokom.
Chceme
si
vybrať hotel
s
tobogánmi, aby sa aj
deti
mohli
naplno vyšantiť. (aba)
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Univerzita tretieho veku v Poprade
Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici v spolupráci
s Mestom Poprad v akademickom roku 2014/2015 otvára
ďalší ročník Univerzity tretieho veku (UTV).
Cieľom Univerzity tretieho veku je na vysokoškolskej
úrovni sprístupniť študujúcim
nové poznatky a zručnosti z
vedeckých disciplín v priamej
nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti.
Študijný program sa otvára v
súlade s potrebami a záujmami študujúcich. „Mesto Poprad
sa snaží vytvárať kvalitné podmienky na život pre všetkých
svojich obyvateľov. Sme preto
radi, že im môžeme ponúknuť
aj vzdelávanie prostredníctvom
Univerzity tretieho veku, ktoré
sme začali ponúkať medzi prvý-

mi na Slovensku,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
Podmienkou prijatia na
štúdium je vek nad 40 rokov
a stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitou. V práve
končiacom sa ročníku rozširovalo svoje obzory spolu 43
študentov, najstarší z nich mal
82 rokov. V akademickom roku
2014/2015 si študenti 1. ročníka
majú možnosť vybrať z týchto
študijných programov:
1. Informačné a komunikačné
technológie
2. Právo
3. Výživa a netradičné formy
medicíny
4. Starostlivosť o telesné zdravie
5. Psychológia
6. Astronómia
7. Dejiny Slovenskej techniky
8. Kresba a maľba

9. Dejiny výtvarného umenia
10. Dejiny hudby
11. Záhradníctvo
12. Spoločenský a diplomatický
protokol
13. Výtvarné umenie – ručné
umelecké
Študijný program sa otvorí
iba pri dostatočnom počte záujemcov. Uchádzači o štúdium
môžu súbežne študovať aj 2 študijné programy, resp. môžu so
študijným odborom absolvovať
niektorý z kurzov.
Kurzy: Anglický jazyk
a) pre začiatočníkov
b) pre pokročilých
Nemecký jazyk
c) pre začiatočníkov
d) pre pokročilých
Absolventi štúdia na UTV
majú možnosť pokračovať v
nadstavbovom štúdiu v študij-

ných programoch:
1. Výživa a netradičné formy
medicíny
2. Informačné a komunikačné
technológie
3. Dejiny Slovenska
4. Právo
5. Psychológia
6. Kresba a maľba
7. Záhradníctvo
Prihlášky na štúdium sú k
dispozícii na Mestskom úrade
v Poprade - v kancelárii prvého
kontaktu a na oddelení školstva,
mládeže a športu. Uchádzači o
štúdium na UTV sa môžu prihlásiť aj telefonicky na tel. č.:
052/71 67 238 alebo e-mailom
na:
skolstvo@msupoprad.sk;
utvpoprad@gmail.com.
Termín odovzdania prihlášok je najneskôr do 16. septembra 2014.
(ppp)

Deti spod Tatier vytvorili

nový náučný chodník
Medzi Svitom a Mengusovcami pribudol v týchto
dňoch nový náučný chodník
Kimbiark dlhý 13 kilometrov.
Chodník patrí k výnimočným
turistickým prechádzkam.
Vďaka nemu sa návštevníci
dozvedia viac o miestnej faune
a flóre. Navrhli a pomohli ho
zrealizovať žiaci zo Základnej
školy na Komenského ul. vo
Svite v spolupráci s Urbárom
Mengusovce v rámci medzinárodného projektu Comenius.

Vybudovanie podporila aj Nadácia Poštovej banky.
Náučný chodník Kimbiark
začína pri základnej škole, pokračuje historickou časťou mesta Svit do Podskalky a cez vrch
Bôrik vedie do Mengusoviec a
späť. Netradičný názov chodníka Kimbiark si deti nevybrali náhodou. Ide o ľudový názov vrchu
medzi Mengusovcami a Svitom,
ktorý turisti poznajú ako Bôrik.
Chodník lemuje dvanásť informačných tabúľ.
(ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O knihy z vydavateľstva IKAR

Redakcia novín POPRAD v spolupráci s vydavateľstvom IKAR
pripravila pre čitateľov letnú súťaž o tri zaujímavé knihy.
Prvá má názov 1222 metrov nad morom. Autorkou kriminálneho
románu je Anne Holtová. Snehová víchrica uväzní v hoteli cestujúcich, ktorí prežili vykoľajenie vlaku. Kým vonku zúri orkán, vnútri sa
vyhrocujú konflikty. Príčinou je nájdená mŕtvola. Ďalšia kniha má
názov Kód 1 Tajomstvo zázraku. Napísal ju Jozef Banáš. Ide o voľné
pokračovanie bestselleru Kód 9. Prostredníctvom príbehu hlavných
hrdinov Mariky a Michala sa odkrýva sila viery. Tretiu knihu Čierny
havran napísal najčítanejší a najkontroverznejší ukrajinský spisovateľ
Vasyľ Škľar. Ide o bestseller o jednom z bielych miest v histórii.
Ak máte záujem vyhrať niektorú z týchto kníh, potrebné je vystrihnúť kupón a zaslať ho na
korešpondenčnom alebo podobnom lístku do 18. júla 2014
na adresu redakcie (Noviny
Poprad, Podtatranská 149/7,
058 01 Poprad). Mená troch vyžrebovaných čitateľov uverejníme v Novinách Poprad v stredu
23. júla 2014.		
(ppš)

Ku p ó n

Art-Koholizmus v knižnici
V utorok 1. júla sa v oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote konala
vernisáž výstavy dvoch mladých umelcov, ktorých mnohé
spája. Katarína Neubelerová
a Norbert Milán budú opíjať
umením návštevníkov výstavy
s názvom Art-koholizmus II
až do konca júla.
„Spojila nás stredná škola, kde
sme boli spolužiaci. Naša tvorba
a naše názory sú dosť príbuzné,“
povedal Norbert Milán. Obaja
vyštudovali Strednú umeleckú
školu v Kežmarku a aj keď každý študuje v inom meste, aj ich
zameranie na pôde vysokej školy
je veľmi podobné. Je vidieť, že
svoju záľubu chcú ďalej rozvíjať. „Moja tvorba je zameraná
na vyjadrenie emócií. Chcem
dostať zo seba niečo, čo sa slovami nedá vyjadriť. Chcem svoj
talent rozvíjať rôznymi smermi,“
prezradil o sebe mladý umelec.
„Svojou tvorbou vyjadrujem po-

stoj k dnešnému svetu a vnímanie
reality. Využívam výlučne olejové
fabry, ale z času na čas siahnem
aj po akryle, či batike,“ prezradila
o sebe Katarína Neubelerová. Tá
vysvetlila i zvláštny názov výstavy: „Je to opíjanie umením. Je to
droga, ktorá vás posadne a znamená snahu tvoriť niečo nové.“
Jej kolega objasnil v príhovore
počas vernisáže aj význam čísla II. „Má to viac dôvodov. Sme
dvaja, je to naša druhá spoločná výstava a dokonca presne po
dvoch rokoch. Tá prvá bola v jednej z popradských kaviarní.“
Obaja umelci majú za sebou
už viaceré samostatné výstavy
spojené so školskými aktivitami.
Pozbierali tiež mnohé významné
ocenenia ich výtvarnej tvorby.
Dielami popradských umelcov
Kataríny Neubelerovej a Norberta Milána sa môžete v oddelení umenia Podtatranskej
knižnice v Spišskej Sobote opíjať do 29. júla.
(mav)
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Nedeľa bola Medzinárodným dňom bozkávania
Bozk môže byť aj prostriedkom komunikácie. Partnerovi aj bez slov, len jedným spojením pier
môžete povedať, ako
ho máte radi. V neverbálnej komunikácii má bozk svoj
určený priestor.
Nielen páry sa medzi sebou bozkávajú.
Už od útleho detstva
dostávame bozky a 6.
júl patrí Medzinárodnému dňu bozkávania.
„Neodídem ráno do
práce bez toho, aby
som nepobozkal svoju
manželku,“ uviedol Popradčan Peter Žonda.
Podľa odborníkov, ľudia, ktorí svojich
partnerov bozkávajú každé ráno, bývajú
oveľa menej chorí.

„Bozk je pre mňa úžasným signálom, vie
ma krásne nakopnúť, dať mi energiu a cítim
sa po ňom milovaná,“
povedala obyvateľka
Popradu Martina.
V Poprade je bozkávanie na verejnosti prijímané ako
povolená záležitosť.
Nemusíte sa báť, že
vám na ulici niekto
za bozk uloží pokutu.
„Bežné bozkávanie na
verejnosti alebo v aute
nie je priestupkom,“
informoval
náčelník Mestskej polície
v Poprade Jaroslav Marušin. No z etického hľadiska by na verejnosti nemali prebiehať bozky milenecké, či manželské, ak
nezostanú v zdvorilostnej podobe. (aba)

Rušný víkend pre leteckých záchranárov
Ešte v piatok letel vrtuľník s posádkou zo strediska VZZS ATE
Poprad do Slovenského raja na pomoc 54-ročnej českej turistke,
ktorá sa pošmykla, spadla a zlomila si ruku v oblasti Suchá Belá.
V sobotu boli leteckí záchranári v pohotovosti opäť.
V sobotu zasahovala posádka VZZS ATE z Popradu pri troch
zranených. Po rannej záchrannej akcii vo Vysokých Tatrách leteli
popoludní na pomoc turistke do Slovenského raja. 52-ročná Poľka
utrpela po približne 7-metrovom páde v tiesňave Veľký Sokol zlomeniny oboch dolných končatín a tiež poranenie chrbtice. Lekár
leteckých záchranárov ju v spolupráci so záchranármi HZS v teréne
ošetril a napojil na umelú pľúcnu ventiláciu. Turistku s polytraumou
následne vrtuľníkom transportovali do Nemocnice Poprad. Hneď
potom smeroval vrtuľník z Popradu do oblasti Priečneho sedla. Lekára leteckých záchranárov vysadili k 40-ročnej turistke, ktorá sa pošmykla, spadla a poranila si koleno. Po ošetrení a evakuácii z terénu
ju vrtuľníkom transportovali do popradskej nemocnice. Po návrate
na základňu VZZS ATE v Poprade prijala posádka vo večerných hodinách výzvu na urgentný prevoz popáleného pacienta z popradskej
nemocnice do popáleninového centra Košice - Šaca.
(zut)

V sobotu 5. júla vo večerných hodinách dostali popradskí hasiči hlásenie o požiari v byte na Tomášikovej ulici. Na miesto
poslali 4 vozidlá a 8 hasičov. V byte horela sedačka, ktorú do
príchodu hasičov stihol uhasiť majiteľ bytu. Hasiči po príchode odvetrali priestory a poskytli predlekársku pomoc.
Pri požiari došlo k ľahšiemu zraneniu spolumajiteľky bytu,
ktorá utrpela popáleniny. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.			
FOTO – Silvia Šifrová

Piatok 11. júla o 19. hod. na Nám. sv. Egídia

BOHÉMIENS

Hudobné teleso Bohémiens, zložené z mladých profesionálnych hudobníkov z celého
Slovenska, vystupuje pod vedením Barbory
Botošovej, vnučky legendárneho Jána Berkyho Mrenicu st. a drécy Eugena Botoša.
Sobota 12. júla o 10. hod. na Nám. sv. Egídia

ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA

Poďte vymaľovať na chodník bruško popradskej stonožke na Námestie sv. Egídia v rámci
tvorivej dielne pre deti a ich rodičov pod vedením Mariany Ďurasovej.
Sobota 12. júla o 21. hod. na Nám. sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE
/ANNA FRANK/TAL./95 min.

Film zachytáva Amsterdam a dobu nemeckej
okupácie v čase, keď vstúpili do platnosti protižidovské zákony.

Napísali ste nám
Záver roka s Martinom Bendikom
V posledný deň školského roka
sa v Obchodnej akadémii Poprad
uskutočnila beseda žiakov s bývalým absolventom Martinom
Bendikom, reprezentantom Slovenska v zjazdovom lyžovaní. Pri
tejto príležitosti odovzdal škole
dar v podobe štartovného čísla
zo Svetovej zimnej univerziády v
Trentine. V príhovore uviedol: „Je
to zvláštny návrat do školy, v ktorej
som zažil štyri pekné roky. Dovoľte mi úprimne poďakovať všetkým
pedagógom a hlavne mojej triednej
profesorke pani Pavúkovej, že aj
vďaka ich pochopeniu som mohol
spojiť štúdium so svojou životnou
láskou - zjazdovým lyžovaním.
Pripravujem sa na novú sezónu,
ktorá bude veľmi náročná. Trénujem tvrdo a verím, že príde odmena v podobe kvalitných výsledkov.
Držte mi palce, jazdím nielen za
seba, za svoje mesto a za našu krajinu, ale aj za svoju školu.“
OA ďakuje M. Bendikovi za
jeho návštevu a praje mu veľa
športových úspechov.
(mza)

Úspešné Gymnázium na Ulici
D. Tatarku
Z vyše tisícky žiakov po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok opustili školu desiatky študentov. Ako sa im darilo pri zelených
stoloch? Jednoslovnú odpoveď:
„Výborne!“ rozmenil na drobné riaditeľ školy Dušan Nebus: „V okrese
Poprad boli naši žiaci v externej časti
maturitných skúšok najlepší v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
matematika, ako aj v nemeckom a
anglickom jazyku v úrovniach B2.
Veľmi dobré výsledky dosiahli aj
v rámci Prešovského kraja. Výsledky
externej časti maturitných skúšok
potvrdili naše pozície v rebríčku Inštitútu pre ekonomické a sociálne
reformy. Ten nás zaradil medzi gymnáziami v rámci Prešovského kraja
na prvé miesto a v rámci Slovenska
na ôsme miesto.“
Ďalším ukazovateľom úspešnosti
absolventov Spojenej školy na Ulici
Dominika Tatarku v Poprade bude
ich prijatie na vysoké školy. Ostáva
veriť, že aj tentoraz sa počet prijatých
bude blížiť k 100 percentám. (zus)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Vo svojich činoch buďme človekom mysliacim a myslime ako
človek činu.				
H. BERGSON

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 9. júla má meniny Lujza, zajtra 10. júla Amália, v piatok
11. júla Milota, v sobotu 12. júla Nina, v nedeľu 13. júla Margita,
v pondelok 14. júla Kamil a v utorok 15. júla Henrich.

VITAJTE MEDZI NAMI
25. júna 2014 - Dianka Čarnogurská, Gánovce, Megan Petrovičová,
Hrabušice, Dávid Gavenda, Poprad, 26. júna 2014 - Jakub Šavel,
Spišský Štiavnik.

MANŽELSTVO UZAVRELI
21. júna 2014 - Petronela Mlynárová a Marek Kellner, Dana Živčáková a Ľuboš Hvila, 27. júna 2014 - Marcela Šulíková a Jaroslav
Genčúr, 28. júna 2014 - Mária Hönschová a Bc. Peter Drien, Adriána Mudrončeková a Martin Fábry, Ing. Jana Švirlochová a Ing. Lukáš Bukovina, Zuzana Švrlanská a Vladimír Gontkovič.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre Stráže pod Tatrami oslavujú svoje narodeniny
v 2. štvrťroku títo členovia:
90 rokov - Ladislav Muntág, 85 rokov - Anna Migaczová, 80 rokov
- Mária Bobková, 75 rokov - Ferdinand Mlynár, 70 rokov - Katarína
Slavkovská, ostatní jubilanti -Anna Dunajská, Monika Hybenová,
Mária Kundlová, Ján Roško, Magdaléna Šaryová, Blažena Jasenková, Marta Hosová, Katarína Remecká, Terézia Škirtová, Jozef Čenščák, Mária Homzová, Jana Jurčiková, Helena Korenková, Gizela
Kubašeková, Andrej Kundla, Ladislav Marejčík, Anna Slavkovská,
Štefan Slavkovský, Mariana Tóthová a Mária Zgodavová.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 3. júla 2014
v Matejovciach s
V piatok 4. júla 2014
vo Veľkej s
V pondelok 7. júla 2014
vo Veľkej s
V utorok 8. júla 2014
v Matejovciach s

Annou Jurekovou,
84-ročnou
Ing. Jánom Múdrym,
88-ročným
Jánom Šusterom,
55-ročným
Petrom Pisarčíkom,
55-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
Vo štvrtok 10. júla 2014
o 14. hod. v Strážach s

Annou Barankaiovou,
63-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 10. júla do 16. júla

Transformers: Zánik 3D - o 20.40
hod., Transformers: Zánik 2D - o
13. hod. (hrá sa len cez víkend) a
o 17.30 hod., Ako si vycvičiť draka 2 3D - o 13.10 hod. (hrá sa len
cez víkend) a o 15.20 hod., Ako si

vycvičiť draka 2 2D - o 16.10 hod.
a o 18.20 hod. (nehrá sa 15.7.),
Blended - o 20.30 hod., ARTMAX - Vášeň medzi riadkami o 18.20 hod. (hrá sa len 15.7.), 22
Jump Street - o 13.40 hod., o 16.
hod. a o 18.30 hod., Zbav nás zlého - o 20.50 hod. Viac na www.
cine-max.sk
(ppš)

Tradičné remeslá ožijú cez víkend
Už tento piatok 11. júla sa
začne medzinárodný festival
Európske ľudové remeslo, ktorý po 24. krát organizuje mesto
Kežmarok s cieľom vzdať hold
slovenským aj európskym remeslám. Na tri dni sa bývalé
kráľovské mesto vráti do histórie
a pripomenie domácim i zahraničným návštevníkom to, na čo
môžeme byť právom hrdí.
Pozvaní sú všetci, ktorí majú radi
atmosféru zašlých čias, vôňu čerstvého chleba, pečených rýb, ale
i medovníkov či koláčov. Už tradične bude Kežmarok hostiteľom
dvoch stoviek remeselníkov, ktorí
budú predvádzať svoje majstrovstvo a kumšt, aby tak najmä mladším generáciám pripomenuli jedinečnosť remesiel spracujúcich kov,
sklo, textil, hlinu, drevo, ale i kožu.
„Dvadsiaty štvrtý ročník festi-

valu EĽRO je venovaný cechom
vyrábajúcim a spracujúcim kožu
a kožušinu, ktoré v Kežmarku
pracovali od r. 1491 najprv v Bratstve Jána Krstiteľa, neskôr, od roku
1542 až do roku 1645, postupne
vznikali cechy taškárov, ševcov
tovarišov a majstrov kožušníkov,
remenárov, garbiarov, sedlárov
a čižmárov,“ približuje históriu
kožiarskych cechov Igor Kredátus, riaditeľ festivalu.
Aj tohto roku bude EĽRO doplnené bohatým kultúrnym programom. Okrem domácich súborov
budú účinkovať aj folklórne súbory z viacerých krajín. Nebude
chýbať ani špeciálny historický
vlak, ktorý dopraví návštevníkov
na festival z okolitých miest, či
atrakcie pre najmenších na hrade, ktorý je súčasťou festivalového areálu.
(ppš)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 9. júla - Včela, vo štvrtok 10. júla - Tília, v piatok 11.
júla - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v sobotu 12. júla Aduscentrum, v nedeľu 13.
júla - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v pondelok 14. júla - Dr.
Max - ZOC Max a v utorok 15.
júla - Zlatý had.
Včela: Tatranské nám. 1, č.
t. 772 36 67, Tília: Banícka 28,

Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka 2, Aduscentrum: Nám.
sv. Egídia 22/49, Dr. Max
- ZOC Max: Dlhé hony 1,
Zlatý had: Novomeského
19, č. t. 773 10 26.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nedajte
sa
nikým
ovplyvniť. Vaše zámery sa ukážu
ako správne a úspešné.

Chceli by ste
si oddýchnuť,
ale zavalia vás rôzne povinnosti. Nebudú tak ani pracovné, ako rodinné.

Dočkáte sa
uznania v rodine aj na pracovisku. Leto bude
vôbec pre vás veľmi šťastné.

Nejaká udalosť vás utvrdí v tom, čo už dávno tušíte – potrebujete zmenu.

Množstvo
stretnutí s novými ľuďmi vám umožní vyniknúť v
tom, v čom ste najlepší – vo vzťahoch.

Na každom
kroku
vás
čaká láska. Čas veľmi nepraje
práci, preto radšej dovolenkujte.

Niekedy si na
seba zoberiete priveľa a potom sa nedočkáte
vďaky, ale naopak.

Nie ste vo
svojej koži,
ale môžete si za to sami. Nie ste
totiž s ničím spokojní.

Nenechajte sa uniesť
hnevom, lebo tým situáciu nevyriešite, iba zhoršíte.

Podvedome
cítite, že ľudia sa od vás pre niečo odvracajú.
Zanedlho zistíte prečo.

Dlhodobé
plánovanie ja
nanič. Všetko sa nakoniec vyvinie úplne inak.

Dokážete sa
povzniesť
nad drobné nepríjemnosti, preto
vás čaká krásne leto.
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Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám železnú búdu na stavebný materiál, rozmer 2 x 3 m.
Inf.: č. t. 052/773 32 95. 74/14-P
Predám záhradku s vymurovanou pivnicou v OV
v Gánovciach. Inf.: č. t. 0903
902 702.		
78/14-P
Predám krásne prerobený 3-izb. byt s výhľadom na
Vysoké Tatry, 68 m2, sídl. Západ, 5 min. od centra. Inf.: č. t.
0903 748 244.
81/14-P
Predám garáž v srdci sídliska Západ v Poprade, blok Horehronie, pri kasárňach. Jedinečná možnosť pre vaše auto! Cena
9 000 €. Inf.: č. kozlovskyk@
gmail.com
82/14-P

•
•
•
•

•

Kú pa

Kúpim pozemok v Poprade
a okolí (cca do 12 km), cca 350
m2. Inf.: 0910 890 477 po 16.
hod.		
26/14-K

•

Rôzne

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. www.popradskepozicky.sk. Tel.: 0911 913 849, 0917
668 003.		
45/14-R
Hĺbkové tepovanie a obšívanie kobercov. Dôchodcovia

•

-20%. Inf.: č. t. 0949 385 057,
www.obsivanie.info
90/14-R

•

Hotel Poprad v Poprade
príjme do pracovného pomeru
čašníka/servírku na celý alebo
čiastočný úväzok. Výučný list
nie je podmienkou. Inf.: č. t.
052/787 08 11 alebo nemcekova@hotel-poprad.sk 88/14-R

Levočskú púť navštivili

tisíce veriacich

•
•

Hľadám prácu, mám ukončenú SPSS, OA. Ponúknite. Inf.:
č. t. 0903 435 067.
92/14-R
Prijmeme ihneď do zamestnania šikovných stolárov – nábytkárov. Inf.: č. t. 0905 904 646,
0914 271 646.
93/14-R
Hľadáme šikovnú a komunikatívnu pracovníčku na stály
pracovný pomer do novej „fastfoodovej“ prevádzky v Maxe
v Poprade. Nástup ihneď. Inf.:
č. t. 0905 749 328.
94/14-R
Zostavte si svoj team a buďte vedúcim realitnej kancelárie v Poprade. Využite príležitosť manažovať svoj kolektív
a staňte sa členom spoločnosti,
čo robí reality iným spôsobom
ako bežné „realitky“. Inf.: michal.potas@realityalpia.sk, č. t.
0915 445 670.
95/14-R
Súkromná stavebná firma
K-GRUP.STAV ponúka tieto
práce: prerábanie jadra, omietky, maľovanie interiéru a exteriéru, maľovanie striech, pokladanie zámkovej dlažby, plávajúcej
podlahy, obklady, dlažby, výkopové práce a mnoho ďalších.
Kvalita za rozumnú cenu. Inf.:
č. t. 0949 776 763.
96/14-R

•
•

•

Kroky tisícov veriacich smerovali minulý týždeň na jedno
z najvýznamnejších pútnických
miest Slovenska – na Mariánsku
horu v Levoči. Levočský odpust
odštartoval 29. júna na sviatok sv.
Petra a Pavla a vyvrcholil v nedeľu
6. júla. Tohtoročná Levočská púť
sa niesla v znamení Roka Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska, a 30. výročia povýšenia tunajšieho kostola na Baziliku
minor. Slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval v nedeľu Jozef
kardinál Tomko, ktorý vo svojej
kázni vyzdvihol hlavne význam
rodiny. Vyzval, aby sa spoločnosť
stala viac rodinnou so vzájomným

rešpektom a úctou. Podľa organizátorov navštívilo Mariánsku
horu počas minulého týždňa
okolo 1 milióna pútnikov nielen
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Vďaka sponzorom

MESTO POPRAD

Mestský úrad Poprad, odbor sociálny vyjadruje úprimné poďakovanie sponzorom - Tatrafilter Poprad, Kaufland SR, prevádzka Poprad, Územný spolok - Slovenský Červený kríž Poprad,
Lekáreň Victoria Poprad, Apoštolská cirkev Poprad, Záhradkárstvo Košický Poprad a Papyrus Poprad, ktorí vecnými darmi podporili detský letný tábor.		
(ppp)

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v katastrálnom území Veľká, pozemok časť parc. č. KN-C 7801/1
a časť parc. č. KN-C 7801/2 spolu o výmere 70 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemok
situovaný pri rodinnom dome, na účely zriadenia pridomovej záhradky. (Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami
prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými
Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie,
číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 18. 7. 2014
o 12. hod.
PP-82

Redakciu novín POPRAD nájdete
na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok parc. č. KN-C 2848/3
o výmere 568 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemok
prenajímaný za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú
slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia. (Minimálna výška
nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo
dňa 6. 6. 2012)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 18. 7. 2014
o 12. hod.
PP-83
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Divadlo poézie malo úspech

Piatok podvečer sa v Groteske Art Caffe v Poprade spolu prvýkrát stretli na javisku
tri herečky z popradského
umeleckého kolektívu MeTrio.
Špecifický žáner a divadlo poézie zaplnili túto kaviareň.
Divadelné
predstavenie
s názvom Už viem si samé koordinovali. „Nemáme vedúceho, ani režiséra. Všetko vrátane techniky, svetiel, kostýmov
je v našej réžii,“ oboznámila
herečka Monika Štolcová.
Dvom účinkujúcim, Monike
Štolcovej a Michaele Dzamkovej, pri výbere textov pomáhala
učiteľka z dramatického krúžku.
Tretia herečka Monika Wikarská si vhodné texty našla sama

v knihách, ktoré číta.
Diváci mohli vidieť odlišné
osudy dievčat odohrávajúce sa
v rôznych časových obdobiach.
„Niekedy sa veľmi stotožňujem
s hraným textom a viem sa doň
krásne vžiť,“ priznala M. Štolcová.
„Zanechalo to vo mne dosť silné pocity. Miestami som nerozumela súvislostiam v texte, ale keď
sa to na konci všetko dokopy spojilo, tak som to jasne pochopila,“
vyjadrila sa diváčka Laura.
Diváci mali dopredu rezervované miesta. „Mali sme úplne
plnú Grotesku, čomu sme sa potešili,“ priznal organizátor Tadeáš Tauchin.
Umeleckým zážitkom potešili herečky viacerých divákov.
„Moja priateľka ich pozná všetky. S radosťou sme sa išli pozrieť
na toto ich divadlo poézie. Som
veľmi rád, že na takom útulnom
mieste bola takáto príjemná akcia,“ vyjadril sa divák Boris.
Popradskí divadelníci z MeTrio
sa venujú hraniu všetkých druhov žánrov. „Robíme grotesku,
pantomímu, činohru a všetko
ostatné čo sa dá zahrať,“ uviedla
M. Štolcová.
(aba)

Horská služba v akcii

•

V stredu 2. júla boli záchranári HZS privolaní k 21-ročnému slovenskému robotníkovi.
Ten pri páde na Skalnatom plese
utrpel viaceré poranenia, ktoré
mu záchranári ošetrili na mieste
a následne bol transportovaný
pomocou lanovej dráhy do Tatranskej Lomnice. Potom ho prevzala posádka RZP na prevoz do
nemocnice, kde sa podrobil nutným vyšetreniam.
V piatok 4. júla požiadala
v poobedňajších hodinách dovojica poľských horolezcov o pomoc. Liezli cestu „Francouzsky polibek“ na Opálovú vežu.
V najťažšej, tretej dĺžke vypadol
prvolezec a pri páde si nešťastne
poranil dolnú končatinu v oblasti
členka. O súčinnosť bola požiadaná VZZS. Po prvotnom ošetrení
bol pacient zo steny vyslobodený
a následne transportovaný do
popradskej nemocnice.
V sobotu 5. júla bola v doobedňajších hodinách požiadaná
Horská záchranná služba o pomoc pre 54-ročnú slovenskú
turistku, ktorá sa šmykla na snehovom poli smerom do Priečneho sedla a spôsobila si viaceré
poranenia. Záchranári požiadali

•

•

o nasadenie leteckej techniky.
Zranená bola evakuovaná do
popradskej nemocnice.
V sobotu pred obedom
záchranári hľadali maďarského
turistu, ktorý zišiel z chodníka
Tatranskej magistrály v oblasti
Veľkej Svišťovky a dostal sa do
exponovaného terénu. Po viac
ako dvoch hodinách ho záchranári našli a doviedli do bezpečia.
Poobede prijali záchranári viacero volaní naraz. Popri zásahoch
v Slovenskom raji a Belianskych
Tatrách sa ponáhľali k Priečnemu sedlu vo V. Tatrách, kde si
rakúska turistka poranila dolnú
končatinu. Počas týchto zásahov
boli záchranári požiadaní o pomoc pre zranené dieťa, ktoré niesol rodič v nosiči na chrbte. Na
chodníku neďaleko Hrebienka
s ním nešťastne spadol a dieťa
pádom utrpelo poranenie hlavy.
V nedeľu 6. júla pomáhali horskí záchranári pod Téryho
chatou českému turistovi, ktorý nebol schopný samostatne
zostúpiť pre bolesti v kolene.
O súčinnosť bola požiadaná
VZZS, ktorá 23-ročného muža
transportovala do popradskej
nemocnice.
(hzs)

•

•

Divadlenie bilingvalistov

netradičnej adaptácie tragédie
Záver školského roka GymHamlet v podaní spišskonovonázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade môžeme označiť
veského Divadla Kontra. Tatako divadelný. Mesiace učenia
ranská galéria ožila tragickou atsa textov, skúšok, komponovamosférou renesančných textov.
Bilingvalisti sa týmto spôsobom
nia hudby a dolaďovania detaipridali k oslalov súbor zúročil na troch Dali ste nám vedieť vám 450. výropredstaveniach v priestoroch
čia narodenia najznámejšieho
Divotvornej scény Domu kula najhrávanejšieho dramatika
Williama Shakespeara.
túry v Poprade.
Divadelný týždeň zavŕšil
Prvým bola premiéra insceworkshop, ktorý pre Divbilinnácie antickej tragédie Antigona
v podaní zoskupenia Divbilinky.
ky pripravila poľská režisérka
Antigona patrí medzi tituly poKlaudyna Rozhin, zakladateľka
Divadla Kontra a pedagogička
vinného čítania. Divbilinky plána britských univerzitách. Dve
nujú v budúcom školskom roku
hodiny práce úspešnej režisérky
využiť túto tridsaťpäťminútovú
s nádejnými hercami vyplnila
inscenáciu ako didaktickú poanalýza a spracovanie Shakespemôcku.
Ďalším divadelným podujaarových textov.
Barbora Nitschová, 3. F
tím gymnázia bolo predstavenie

•

Krátko zo športu

V nedeľu 13. júla sa uskutoční 37. ročník Malého štrbského maratónu, ktorý odštartuje
o 9.30 hod. v Štrbe a bude pokračovať trasou dlhou 31 kilometrov až do Liptovskej Tepličky a späť. Pre fanúšikov kratších
tratí bude opäť pripravená 10
km trať zo Štrby cez Šuňavu a
tí najmladší môžu súťažiť v uliciach obce Štrba.
V konečnom poradí škôl
v súťaži o najšportovejšiu školu
v súťažiach Športovej olympiády

•

detí a mládeže mesta Poprad,
v Žiackej lige mesta Poprad
(ŽLMP) a v redukovanom poradí
na okresných kolách v školských
športových súťažiach základných
škôl, ktoré nie sú súčasťou ŽLMP
v šk. roku 2013/2014 sa najviac
darilo žiakom ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad.
V sobotu 26. júla sa so
štartom o 10. hod. v Starom Smokovci uskutočnia otvorené majstrovstvá strednej Európy v cyklistike Tatry Tour 2014. (ppv)

•
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Futbalisti sa potia v príprave na druhú ligu
Po skončení jarnej časti ostalo popradským futbalistom len
osem dní na oddych. Termín
prvého majstrovského zápasu
II. ligy Východ sa nezadržateľne
blíži a tak je potrebné doladiť
všetky detaily. FK Poprad už
stihol odohrať dva prípravné
zápasy proti Rožňave. V nich
dostali priestor všetci hráči širšieho kádra.
S prípravou na vyšší level začali futbalisti FK Poprad pred
dvoma týždňami. Po kondičnej
zaberačke sa začali rozohrávať
v prípravných zápasoch. „V Rožňave sme dali príležitosť všetkým
hráčom, vyhrali sme 3:2. Do prípravy sa zapojilo 28 futbalistov.
Zobrali sme k sebe niektorých
dorastencov, hráčov z B - mužstva
a doplnili sme ich dvoma chlapcami zo Spišského Podhradia. Vrátil
sa k nám aj tretí brankár Ilavský

z Podbrezovej, ktorý však bude naskakovať za B - mužstvo,“ povedal
vedúci A - mužstva FK Poprad
Juraj Kšenzakovič. V nedeľu bola
odveta na ihrisku vo Veľkej proti
Rožňave stále oťukávacia. Zápas
skončil remízou 2:2. Od utorka
sa však začali diať iné veci. „Káder
by sme chceli zúžiť asi na 22 hráčov. Už by sme mali začať pracovať

na hernom systéme a zapracovaní
nových hráčov. Ťažší súperi v príprave nás určite preveria,“ pokračoval J. Kšenzakovič. V utorok
v Spišskej Novej Vsi sa už mala
kryštalizovať základná zostava
pre druhú ligu. Zápas sa skončil
po uzávierke vydania Novín Poprad. Na Popradčanov však čakajú ešte ďalší atraktívni súperi. Za-

hrajú si proti Martinu, Vysokým
Tatrám, Dolnej Ždani, či Lipanom. Najsledovanejším zápasom
by mal byť ten proti rumunskému
družstvu Otelul Galati s výkopom vo štvrtok 10. júla o 16.
hodine v NTC Poprad. Cieľom
nováčika druhej ligy je pohybovať sa v strede ligovej tabuľky. „V
našej časti Východ ostalo päť mužstiev a sedem prišlo z tretej ligy
vrátane nás. Treba skvalitniť herný systém a disciplínu. Všetko čo
máme v pláne by sme mali stihnúť
do prvého majstrovského zápasu,“
doplnil vedúci mužstva.
Hráči sa potia počas náročnej
prípravy, no v druhej najvyššej
súťaži si veria. „Všetko ide podľa
plánov, aj keď nám prípravu sťažujú veľké horúčavy. Máme sa však
na čo tešiť. Šancu ukázať sa dostal
každý,“ uviedol hráč FK Poprad
Marián Ferenc.
(mav)

Hasiči súťažili v Lučivnej

Súťaž mladých hasičov o Podtatranskú prúdničku sa v Lučivnej
konala v sobotu 28. júna. O deň neskôr sa v lyžiarskom stredisku
uskutočnil tretí ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár
starostu obce Lučivná.
V sobotu bola medzi dievčatami, ale aj chlapcami najlepšia DHZ ZŠ
Šuňava I. Ceny dostali aj 5-členné kolektívy. U chlapcov bol prvý DHZ
Podolínec, u dievčat zvíťazila DHZ ZŠ Šuňava.
O deň neskôr triumfovala v lyžiarskom stredisku medzi mužmi Spišská Sobota I a medzi ženami Stráže. Po prvýkrát súťažil hasičský dorast
v osobitných kategóriách. Medzi chlapcami patrilo prvenstvo Spišskému Štiavniku I, u dievčat bola najlepšia Hranovnica.
(onk)

Pod Tatrami trénoval najrýchlejší Čech
Sústredenie v Tatrách absolvoval v minulom týždni jeden
z najrýchlejších Čechov súčasnosti Pavel Maslák. Šprintér
špecializujúci sa na 200 a 400
metrové trate sa objavil v piatok
aj na tartanovej dráhe areálu ZŠ
Jarná v Poprade.
Zlatý atlét z majstrovstiev sveta
v hale, ale aj majstrovstiev Európy
pod holým nebom - Pavel Maslák
sa zišiel v piatok s tímovými kolegami a trénerom Daliborom Kupkom na atletickej dráhe ZŠ Jarná
v Poprade v rámci kondičnej prípravy. „Zranil som sa asi pred piatimi týždňami, a tak pod Tatrami
naháňam stratenú formu. 18. júla
by som už chcel bežať na pretekoch
v Monaku,“ povedal P. Maslák (na
foto vľavo). Vo Vysokých Tatrách
je už po tretíkrát. „Začal som tu
s prípravou v minulom roku a po-

tom sa mi celkom darilo v hale, takže asi začnem do Tatier chodievať
častejšie,“ dodal český atlét.
Na tréningu ho viedol tréner
Dalibor Kupka. „S Pavlom som
v kontakte asi od roku 2008. Po
maturite odišiel do Prahy a sme
spolu už tretiu sezónu,“ uviedol
tréner, ktorého rukami prešli takí
atléti ako Jirka Mužík, či Roman
Šebrle. „Pavel ma prekvapuje stále
viac. Je to unikátny zjav, čo sa týka
bieleho šprintéra nielen v Čechách,
ale aj v strednej Európe,“ dodal.
A ako vníma fakt, že areál ZŠ
Jarná využívajú významní športovci, riaditeľ miestnej školy Ján
Košťálik? „Chodievajú sem najlepší regionálni, slovenskí, českí, ale
aj poľskí športovci. Tatry sú blízko
a najlepší areál na atletiku je náš.
Je to pre nás pocta, ale aj motivácia pre naše deti.“
(mav)

O posledné cenné kovy tejto súťažnej sezóny, vycestoval Popradský karate
klub Shihan zabojovať v sobotu 14. júna na Majstrovstvá Európy v štýle
Šito ryu do Nových Zámkov a súčasne na Grand prix Slovakia do Bratislavy. V Nových Zámkoch vybojoval medzi mladšími dorastencami
do 40kg cenný bronz Igor Hauser (na foto tretí z ľava). To sa podarilo
aj Petre Píchovej medzi mladšími dorastenkami nad 48kg. V športovej
hale na Pasienkoch potvrdili výbornú formu v športovom zápase kumite medzi 5-7 ročnými dievčatami Veronika Jalowiczorová v kategórii do
20kg, do 24kg Ema Zacharová a do 28kg Barbora Glatzová, keď svoje
kategórie s prehľadom vyhrali. Veronika Jalowiczorová si to vyskúšala aj o kategóriu vyššie, medzi mladšími žiačkami do 24kg. Podarilo sa jej vybojovať cenné striebro.		
FOTO - Ján Glatz
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Leto v Poprade otvorili divadelníci
Poprad odštartoval vo štvrtok
3. júla svoje kultúrne leto. Otváracím programom bola pouličná
šou The family BandWagon.
Herci z Mestského divadla Actores v Rožňave predstavili komickú hudobno–divadelnú hru.
Prostredníctvom evergreenových
piesní sa snažili spevom vložiť do
divadla popradským divákom
umelecký zážitok. „Toto predstavenie bolo v lete také osviežujúce.
Zaspomínali sme si na staré časy,“
uviedla diváčka Viezdová.
Klavirista Arpád Farkaš, ktorý

hral v predstavení otca vyberal
repertoár pesničiek. Výberom
potešil nielen detského diváka,
ale aj dospelé publikum. „Je to
česť a veľmi príjemný pocit otvárať
popradské kultúrne leto,“ priznal
herec Attila Boťanský.
Okrem komických hudobno–divadelných pouličných šou
umelci hrávajú aj komédie, drámy,
či rozprávky. Profesionálni herci
nepôsobia len na domácej scéne.
Vystupovali v Indii, Rumunsku,
Egypte, Belgicku, Francúzsku
a iných štátoch.
(aba)

Neviete kam s deťmi cez prázdniny?
Športové stredisko detí a mládeže
Poprad – Tatry organizuje

DENNÝ ŠPORTOVÝ
KEMP

PRE DETI VO VEKU OD 6 do 11 rokov
Termíny:
21.7. - 25.7.2014

4.8. - 8.8.2014

18.8. - 22.8.2014

Miesto odovzdania a vyzdvihnutia detí: Spojená škola Poprad, Letná
ulica, telocvičňa.
Kemp je zameraný na všestranný športový rozvoj detí hravou formou.
Deti sa počas celého týždňa športovo vybláznia a osvoja si rôzne druhy
športov ako je turistika, golf, atletika, gymnastika, loptové hry, interaktívne hry, raketové športy a ...
V cene je zahrnuté: bohatý športový program, športové pomôcky, náradie, náčinie, dohľad kvalifikovaných trénerov, golfový tréning s profi
trénermi v golfovom rezorte Black Stork V. Lomnica, prepravné detí na
golf, obedy, pitný režim.

Cena za kemp:

45 €

PP-84

(10% zľava pre deti zo ŠSDM Poprad - Tatry)
kontakt : 0917 884 134, 0907 123 909, info@ssdm.sk

Six and Kristy rozozvučali námestie
Popradská kapela Six and Kristy bola prvou, ktorá hrala na kultúrnom lete v Poprade. V piatok podvečer si tak na Námestí sv.
Egídia mohli nadšenci vypočuť koncert domácich hudobníkov.
Plné hľadisko poslucháčov naznačovalo, že kapela vie ľudí upútať.
„Náš výber je určený pre ľudí, ktorí majú cit pre hudbu,“ zdôraznil
gitarista Marcel Kupko. Na javisku zazneli autorské piesne, ale aj pár
prebratých. Každé vystúpenie je vždy originálne. „Ani jeden koncert,
ktorý odohráme nie je rovnaký. To, čo som hral pred pár minútami už
nie je pravda,“ vyjadril sa M. Kupko.
Divákom sa koncert páčil. „Stále sledujem, kedy bude táto skvelá
kapela hrať a nenechám si ju ujsť,“ povedala diváčka Aneta. „Hrali
sme pre domáce publikum a chceli sme zo seba vydať všetko. Dohral
som úplne prepotený,“ priznal člen kapely Róbert Mýtnik.
Každý v kapele má nejaké miesto. Chápu skupinu ako organizmus, ktorý spolu funguje. „Nevieme si predstaviť, aby nastali nejaké zmeny, aj keď sa vraví, že sme všetci nahraditeľní,“ skonštatoval gitarista M. Kupko.				
(aba)

Hrnčiarsky kruh roztáčali deti
Tvorivé dielne z hlinou pod
vedením keramikára Petra
Smika z AnnoGallery, sa už po
piatykrát vrátili na popradské
námestie.
Každý kto prišiel sa mohol
s hlinou doslova vyblázniť. „Už
samotná hlina je veľkým lákadlom. Deti sa radi hrajú v blate a
toto je príležitosť, ako sa môžu
pokojne zababrať,“ povedal keramikár Peter Smik. Ten sa nedokázal odtrhnúť od hrnčiarskeho
kruhu, keďže výrobu hrnčeka si
chcel na ňom vyskúšať každý.
Na námestí sa zišli celé rodi-

ny. „Vyrobil som svietnik, ktorý
podarujem mamke,“ povedal
Filip Markoči. Terezka Vitková
sa najviac vyšantila na hrnčiarskom kruhu. „Veľmi sa mi to
páčilo. Aj doma sa rada hrám
s plastelínou,“ dodala. Jej mama
Mária Vitková bola z akcie nadšená. „Je to príjemne strávený čas
v sobotu. Deti sa niečo naučia
a spoznávajú umenie.“
Peter Smik si nevypálené dielka
vzal so sebou a vo svojom ateliéry
ich dokončí. K dispozícii budú
v piatok od ôsmej rána v priestoroch Domu kultúry.
(mav)

