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Česť pamiatke záchranárov, ktorí zahynuli pri páde vrtuľníka!

Minulý piatok 17. júla sa
zapíše čiernymi písmenami
do kroniky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Pri páde vrtuľníka VZZS
ATE Agusta A109 K2 v oblasti Prielomu Hornádu v
Slovenskom raji zahynuli štyria členovia posádky - pilot,
lekár, letecký záchranár a záchranár Horskej záchrannej
služby.
Pilot Ľubomír Majerčák
mal 44 rokov a za svoju kariéru nalietal vyše 1800 letových hodín. Išlo o skúseného
pilota, ktorý lietal 24 rokov
a pre spoločnosť ATE lietal
od roku 2009. 34-ročný záchranár Martin Svitana pracoval v ATE 17 rokov - najprv ako letecký mechanik a
neskôr záchranár. 45-ročný
lekár leteckých záchranárov
Marek Rigda lietal v záchranárskom vrtuľníku 13 rokov.
Na palube bol v čase nehody
aj 37-ročný záchranár HZS,
náčelník horských záchranárov Slovenský raj Dušan Leskovjanský. „Počas svojej dlhoročnej praxe pomohli stovkám
zranených, ktorí boli v núdzi
a zachránili niekoľko desiatok

životov. Minulý piatok počas
záchrannej akcie, žiaľ, vyhasli
tie ich. Za ich obetavú prácu a
plné nasadenie im patrí veľké
uznanie a česť ich pamiatke,“
uviedla Zuzana Turočeková
zo spoločnosti Air Transport
Europe.
Vrtuľník zo strediska VZZS
ATE v Poprade letel na záchrannú akciu pri páde dieťaťa do rokliny. Podľa vyjadrenia Z. Turočekovej, vo veľkej
snahe pomôcť v náročných terénnych podmienkach počas
fázy vyhľadávania zraneného

✝ Ľubomír Majerčák

✝ Martin Svitana

✝ Marek Rigda

✝ Dušan Leskovjanský

v teréne v oblasti Prielomu
Hornádu došlo pravdepodobne ku kontaktu vrtuľníka s
vodičmi elektrického vedenia
a následnému pádu z výšky
približne 100-120 metrov.
Na mieste nehody vrtuľníka
následne pomáhali záchranné zložky integrovaného záchranného systému. Svojim
kolegom však už, žiaľ, nedokázali pomôcť.
Vedenie spoločnosti ATE
a jej zamestnanci vyjadrujú
najhlbšiu sústrasť zasiahnutým rodinám a ich priateľom.

Úprimnú sústrasť vyjadril i
primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý si váži, že nasadzovali svoje vlastné životy
pri záchrane iných. Dvoch zo
záchranárov poznal i osobne.
Mesto si ich uctilo aj vyvesením čiernej zástavy na budove
MsÚ. Posledná rozlúčka so
všetkými štyrmi zosnulými
záchranármi, ktorí zahynuli
pri páde vrtuľníka v Slovenskom raji, bude vo štvrtok 23.
júla o 10. hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie v Poprade.
(pmm)

Podpísali Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020

V rámci jubilejného 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-kultúrnym podujatím v
regióne Spiša sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie predstaviteľov spišských miest
- Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok
a Levoča. Na stretnutí bolo podpísané memorandum k
vzniku iniciatívy Tatry - Spiš 2020 regionálne partnerstvo pre súdržnosť.
Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry - Spiš 2020 - regionálne partnerstvo pre súdržnosť vychádza zo Stratégie
Európa 2020 prijatej vrcholnými orgánmi Európskej únie,
ktorá vyzýva k uplatňovaniu zásad partnerstva vedúceho
k dosiahnutiu strategických priorít - inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Iniciatíva Tatry - Spiš 2020
je otvorenou platformou pre spoluprácu ďalších sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území dotknutých okresov,
ako aj na území susedných slovenských regiónov.
(edg)
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Stručne

Študenti architektúry ukázali kreativitu

NÁMESTIE sv. Egídia
v Poprade sa dnes 22. júla od
14. do 20. hod. roztancuje v štýle
zumby. Ide o podujatie na podporu nepočujúcich, ktorí žijú
nielen v našom meste. Okrem
zábavy sa účastníci naučia aj základne posunky nepočujúcich.

•

DNES 22. júla o 20. hod. sa
v Podtatranskom múzeu v Spišskej Sobote uskutoční ďalšia
z prednášok Letnej čitárne 2015,
ktorá bude venovaná významnej
osobnosti spojenej s mestskou
časťou Veľká - Aurelovi Viliamovi Scherfelovi.
ZASADNUTIE komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri
MsZ mesta Poprad sa bude konať zajtra 23. júla o 14.30 hod. na
MsÚ.
PRERUŠENÁ
distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení vysokého napätia bude v stredu 29. júla od 7.
do 16.30 hod. v Spišskej Sobote Ul. B. Němcovej v úseku od č.d.
969 po 981, v úseku od č.d. 3455
po 3458, č.d. 4579, 9000 ČOM
541637, 9001 ČOM 546082,
3766/22 ČOM 619908

•
•

•

PRERUŠENÁ
distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení vysokého napätia bude vo štvrtok 30. júla
od 7.10 do 16.30 hod. v Spišskej
Sobote - Ul. vagonárska v úseku od č.d. 1 po 31 nepárne, Ul.
Chalupkova v úseku od č.d. 34
po 26 párne, v úseku od č.d. 49
po 41 nepárne, č.d. 55, 53, Ul.
Prešovská v úseku od č.d. 1 po
27, č.d. 4574/1B, č.d. 4822/1, č.d.
3520/1A.

•

DEŇ otvorených dverí na
Lomnickom štíte bude v sobotu
25. júla a v sobotu 1. a 8. augusta od 9.30 do 16. hod. Vstup do
priestorov observatória bude
zdarma. V rámci prehliadky
návštevníci uvidia moderné prístroje pre výskum Slnka a detektor častíc kozmického žiarenia.
V RANNÝCH hodinách v
nedeľu 19. júla požiadala o pomoc HZS slovenská turistka.
Pri Jazierkach lásky sa pošmykla
a pádom si poranila nohu v oblasti členka. Privolaní záchranári
zranenú 59-ročnú ženu ošetrili
a pomocou nosidiel ju transportovali k terénnemu vozidlu,
ktorým ju odviezli do Starého
Smokovca, kde ju odovzdali posádke RZP.
(ppš)

•

Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vystavujú
vo vestibule Mestského úradu
v Poprade práce, v ktorých sa
zamerali na riešenie centrálnej mestskej zóny, Námestia sv.
Egídia a lokality Nový Poprad/
Merťuky. Každá z riešených tém
mala svoje úskalia, ale i možnosti na rozvinutie tvorivej fantázie budúcich architektov.
Bohumil Kováč, vedúci Ústavu
urbanizmu a územného plánovania FA STU (na foto prvý sprava)
uviedol: „Práce sú z akademickej
pôdy a miera reality a vízií študentov je rôzna. So zadanými témami
sa popasovali rôzne, podľa miery
svojho talentu. Ak však vyvolajú
nejakú diskusiu, tak splnili účel. To
je základný kameň demokracie otvoriť diskusiu. Z nášho hľadiska
považujeme za dôležité vtiahnuť do
tohto procesu mladých ľudí, aby si
uvedomili, že mesto je vec verejná,
a že sa treba naučiť aj diskutovať,
cúvnuť alebo presvedčiť ľudí o svojom návrhu. Považujeme tiež za
dôležité, že máme takýto kontakt
s praxou.“ Viacerí študenti v prácach prekvapili novátorskými riešeniami. Ponechali im voľnú ruku
a videli, ako rôzne dokázali problematiku riešiť. Vytvorili množstvo
variantov. Stretli sa tri témy rôznej

zložitosti. Námestie sa ukázalo ako
architektonicky i technicky zložitý
problém, študenti zväčša otvorili
časť priestoru odstránením stavby medzi Redutou a niekdajším
Domom katolíckej výchovy. Pri
riešení centrálnej mestskej zóny
sa sústredili na problematiku verejných priestorov. Pri Merťukoch
mali preskúmať, či a aký má toto
voľné priestranstvo rozvojový potenciál a akými formami ho riešiť.
Napr. ako riešiť obytný komplex,
zakomponovať a využiť výhľady
na Vysoké i Nízke Tatry, ako uplatniť blízke rašelinisko, vodný tok,
cyklotrasy... „Študenti ukázali, ako
sa jeden problém dá rôzne riešiť. V
Poprade boli na prieskume a sami
odhaľovali potenciál a genius loci
daných lokalít,“ podotkol B. Kováč.
Jeden z projektov vystavujú Aneta
Paľová a Jakub Zelenák, ktorí riešili súbor Merťuky: „Snažili sme
sa navrhnúť na tej lúke celý nový
obytný súbor, aby to fungovalo a
spolupôsobilo s celým mestom. Hľadali sme súvislosti a postavili sme
to na modeli trojuholníka. Navrhli
sme bytové domy, rodinné domy,
časť administratívy v spojitosti s
bývaním, lesopark, kam by sa ľudia
chodili zabávať. Budovy sme otáčali
tak, aby obyvatelia mali výhľad zo
svojich bytov a záhrad na Tatry.“
Primátor Popradu Jozef Švager-

ko víta takúto spoluprácu s vysokoškolským prostredím pri riešení niektorých aktuálnych otázok
mesta: „Keď sa otvorila otázka
rekonštrukcie námestia v Poprade,
tak sme si povedali, že tá participácia ľudí by mala byť väčšia, ako
bola v tom momente. Preto sme
hľadali možnosti, ako ľuďom toto
územie predstaviť. Jednou bolo
takéto zadanie študentom. Samozrejme vystavené veci je potrebné
brať ako študentské práce, vízie. Aj
mne sa tu veľa vecí páči, niektoré
sú viac, iné menej realizovateľné.
Je to ale začiatok. Je dôležité, aby
študenti mali spojenie s Popradom
a vnímali tento priestor. Námestie,
Nový Poprad, Duklianske kasárne
- to všetko sú územné celky, ktoré
by sme v budúcnosti chceli riešiť aj
s pomocou STU.“
Do súťaže sa zapojilo približne
40 študentov z rôzneho stupňa
- od prvákov až po inžiniersky
stupeň. FA STU sa snaží spolupracovať aj s inými mestami.
Osobitne úspešným príkladom
bola spolupráca v projekte Mesto
a rieka najmä s Trenčínom, ktorá
sa napokon skončila veľkou medzinárodnou architektonickou
súťažou s odozvou v celej Európe.
Výstava Budúcnosť Popradu
potrvá vo vestibule mestského
úradu do 16. augusta 2015. (mar)

Spýtali ste sa primátora

Čitateľ Peter Mendela poukázal na zosuv zeminy na detské ihrisko na Tomášikovej ul.: „Pri
daždi dochádza k stekaniu hliny z priľahlého kopca
na nižšie položené novovybudované ihrisko. Múľ
znečistí plochu a deti sa tam potom nemôžu hrať.
Je chvályhodné, že v minulom roku sa mesto postaralo o vybudovanie ihrísk na Tomášikovej ulici, ale
treba myslieť aj na to, aby blato na ne nestekalo.
Plánuje tento problém mesto nejako odstrániť?“
-„Uvedený problém, ktorý spôsobujú predovšetkým náhle intenzívne zrážky, chceme riešiť
výstavbou ochranných palisád a následným zatrávnením plôch nachádzajúcich sa nad detskými ihriskami v tejto lokalite. Na túto inves-

tičnú akciu musí mestské zastupiteľstvo najprv
schváliť prostriedky.“
(ppm)
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Mesto Poprad hľadá najlepšie riešenie pre Kvetnicu

Mesto Poprad vyhlasuje výzvu
na predkladanie ponúk na vypracovanie urbanisticko - krajinárskej štúdie Mestské rekreačné lesy. Predmetom zákazky
je vypracovanie komplexného
riešenia územia a zosúladenie
jednotlivých požiadaviek a ich
vzájomných väzieb. Urbanisticko - krajinárska štúdia bude
slúžiť ako podklad pre zapracovanie do územného plánu mesta Poprad.
Hlavnou víziou rozvoja je vytvoriť atraktívnu lokalitu pre prímestskú rekreáciu a vytvorenie
turistického centra s minimálne
regionálnym významom, ktoré

svojím riešením ponúkne širokú
škálu služieb zameraných na prezentáciu hodnôt územia. „Kvetnica
patrí medzi veľmi zaujímavé a malebné lokality nášho regiónu a z tohto dôvodu je záujem o rôzne investície v tomto území. Pre zhodnotenie
kvalít územia je potrebný komplexný prístup k riešeniu tejto lokality a
jednotlivé investície musia prispieť
k celkovému zveľadeniu územia,“
uviedol primátor Popradu Jozef
Švagerko. Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu územného
plánu mesto Poprad pristúpilo k
obstaraniu komplexnej urbanisticko-krajinárskej štúdie. Verejné obstarávanie na spracovanie urbanis-

ticko-krajinárskej súťaže Mestské
rekreačné lesy má za cieľ vybrať
spracovateľa na základe inovatívneho a komplexného náčrtu
riešenia územia. Medzi hlavné
okruhy problémov patrí priestorové usporiadanie a vzájomné väzby
medzi rôznymi druhmi využitia
územia s premietnutím celkovej
vízie regionálneho centra cestovného ruchu a zóny prímestskej
rekreácie. Štúdia bude podkladom
pre zapracovanie do územného
plánu mesta. Súťažné podklady
je možné prevziať si osobne na
MsÚ v Poprade alebo si ich vyžiadať na adrese marek.michalko@
msupoprad.sk.
(mag)

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice

Začiatkom júla sa začala plánovaná
rekonštrukcia mestskej komunikácie
Hviezdoslavova ul. Zahŕňa výmenu
celého podložia približne do hĺbky 50
cm, pokládku nových podkladových
vrstiev, pokládku nového asfaltu a odvodnenie. Rekonštrukcia sa bude týkať aj obidvoch chodníkov a zastávok
MHD. Súčasťou bude aj úprava inžinierskych sietí.
Predpokladaný termín ukončenia je
do 90 dní od prevzatia staveniska, ktoré
sa uskutočnilo 13. júla 2015. Práce, ktoré dosiahnu náklady viac ako 318 tisíc eur bude
realizovať firma Strabag Bratislava.
V súvislosti s rekonštrukciou sú niektoré dopravné obmedzenia s tým, že vjazdy k poliklinike Adus,
bytovému domu Solisko a jestvujúcim rodinným
domom budú sprístupnené (k Adusu stále, ostatné
s nevyhnutnými obmedzeniami). Sanitky budú mať
prístup k poliklinike od parkoviska pri železničnej
stanici neobmedzene. Autobusové zastávky na

•
•
•
•

•
Hviezdoslavovej ulici nebudú v čase rekonštrukcie
obsluhované. Podrobnosti o úpravách v MHD sú na
www.poprad.sk a www.sadpp.sk. Z dôvodu rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice a súvisiaceho odstavenia miestnej komunikácie nebude na prímestských linkách obslúžená zastávka Poprad - dom
kultúry v oboch smeroch. Týka sa to liniek Poprad
- Vernár, Poprad - Sp. Bystré - Vikartovce, Poprad Gánovce a Poprad - Šuňava - L. Teplička.
(ppp)

Počas letnej údržby obnovujú cesty, lávky i námestie

Pracovníci Správy mestských komunikácií (SMK)
v Poprade využívajú letné mesiace na nevyhnutnú
údržbu mestských ciest a chodníkov.
„Našich pracovníkov je možné počas leta stretnúť
na viacerých miestach. Opravujeme chodníky, schody,
lávky, jednoducho všetko to, čo si vyžaduje aktuálna
situácia. Snažíme sa postupovať systematicky tak, aby
sme dokázali prioritne opraviť tie miesta, ktoré sú využívané chodcami či motoristami čo najviac,“ uviedol
riaditeľ SMK Peter Fabian. Na hlavnom pešom ťahu
zo železničnej stanice do centra mesta takto
začala rekonštrukcia lávky cez rieku Poprad,
na ktorej budú pôvodné skorodované plechy
nahradené pevnejšou konštrukciou s novými
oceľovými platňami. Viacero opráv zrealizovali pracovníci SMK aj na Námestí sv. Egídia
- opravené boli schody pri zvonici, ako aj na
viacerých miestach rozpadnuté palisády. Tie
sa dočkali výmeny aj v okolí dospelých stromov na Mnoheľovej ulici. Z ďalších činností
stoja za zmienku lokálne opravy ciest, kosba
krajníc mestských komunikácií, striekanie

•
•

vodorovného dopravného značenia, priebežné čistenie kanalizačných šácht. V jednom prípade pristúpila
SMK k reklamácii už hotového diela - na cyklochodníku v smere na Kvetnicu došlo na jednom mieste k
čiastočnému sieťovému rozpadu, čo zhotoviteľ opraví
v rámci záručnej doby diela.
Najväčšou opravou miestnej komunikácie v tomto roku je rekonštrukcia miestnej komunikácie
Hviezdoslavova v hodnoteza vyše 318 tisíc eur, ktorú bude realizovať spoločnosť Strabag.
(mag)

Krátke správy

DIVADELNÝ festival sa na
Kežmarskom hrade uskutoční od
pondelka 27. júla do 31. júla.
STREDOVEKÉ hradné slávnosti na hrade Ľubovňa sa budú
konať od piatka do nedele 24. - 26.
júla.
COUNTRY kapela Veslári
vystúpi v sobotu 25. júla o 13.30
hod. v parku v Tatranskej Lomnici
a o 16. hod. v areál kúpeľov v Novom Smokovci.
CEZ víkend 25. - 26.júla sa na
Štrbskom Plese uskutoční 2. ročník podujatia Ľudové umelecké
remeslá, na ktorom sa predstaví
viac ako 90 remeselníkov.
DEŇ obce Švábovce sa uskutoční v sobotu 25. júla od 15. hod.
V programe vystúpi skupina Mloci, FS Šarišan a ďalší.
MIESTNY odbor Matice
slovenskej v Štrbe v spolupráci s
podtatranskými Maticami usporiada pri príležitosti 23. výročia
vyhlásenia zvrchovanosti slovenského národa v sobotu 25. júla o
17. hod. v Štrbe (nad stanicou)
Vatru zvrchovanosti venovanú významným dejinným udalostiam a
osobnostiam slovenského národa.
ENVIROMENTÁLNE organizácie Greenpeace Slovensko a
Živica nainštalujú v týchto dňoch
v štyroch slovenských mestách
mestské úle v rámci projektu
Adoptuj si včelu. Cieľom je upozorniť na miznutie a úhyny včiel,
ich význam pre človeka aj celý
ekosystém, spropagovať včelárstvo a včelárov, ale aj podporiť návrat včiel do miest. Jeden takýto úľ
bude aj v Kežmarku. V piatok 24.
júla o 16.30 hod. ho nainštalujú na
Michalskú ulicu č. 55.
BÁBOVKA pripravená podľa
tradičného receptu z roku 1927
servírovaná s textúrou z tatranskej
čiernej bazy a tiež flambované lievance s tajomne znejúcou ingredienciou, a to s príchuťou prírody
Vysokých Tatier. To sú dezerty,
ktoré pripravujú v rámci nového
letného menu šéfkuchári Grand
Hotela Kempinski vo Vysokých
Tatrách - duo Tomáš Tejbus a Jozef Breza.
VĎAKA osobitnej úprave
MOSS - Mini One Stop Shop, teda
jednotné kontaktné miesto, pritiekli do štátnej kasy len za prvý
štvrťrok roku 2015 dva milióny
eur. Novinka v zákone o dani
z pridanej hodnoty, ktorá vstúpila do platnosti od 1. 1. 2015
priniesla zmeny poskytovateľom
vybraných elektronických služieb.
Daň zaplatia štátu, v ktorom zákazníci nimi poskytovanú službu
spotrebujú.
(ppš)

•

•
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HLIADKA Mestskej polície
Poprad zasahovala v nedeľu 5.
júla dvakrát. Na Novej ulici si štyri osoby vytvorili brloh zo stohov
sena a nanosili tam neporiadok.
Osoby boli vykázané a po sebe
upratali. O deň neskôr však bolo
podobným spôsobom vykázaných sedem osôb. Hliadka v danú
nedeľu zasahovala aj na Levočskej
ulici, kde matka požiadala o možnosť odviesť svojho syna na psychiatrické oddelenie do Levoče.
Vrátnik zo sociálneho zariadenia
potvrdil, že leží na koľajniciach
železničného priechodu. Osoba
bola premiestnená na ubytovňu
odkiaľ ju zdravotníci RZP previezli do nemocnice.

•

NOČNÝ zásah absolvovali
mestskí policajti v stredu 8. júla.
Na požiadanie RZP vykonala
hliadka asistenciu pri ošetrovaní
psychicky narušenej osoby v pohostinskom zariadení v mestskej
časti Stráže.

•

V SOBOTU 11. júla o pol
deviatej večer bolo na dispečing
MsP oznámené, že na Ulici mládeže v bytovom dome na schodoch spí opitá žena. Hliadka na
mieste zistila, že osoba nejaví
známky života, z tohto dôvodu
bola privolaná RZP a udalosť bola
oznámená Policajnému zboru SR.

•

OSOBY pod vplyvom alkoholu vyčíňali v stredu 15. júla.
Najskôr krátko pred siedmou
večer sa jedna z nich vyhrážala
a urážala personál prevádzky pohostinstva v Matejovciach. Túto
osobu predviedli na mestskú políciu, kde sa podrobila dychovej
skúške s pozitívnym výsledkom
2,7 ‰ alkoholu v dychu. Prípad
je v riešení. O dve a pol hodiny
neskôr zasahovala hliadka na
Ul. mládeže, kde 19-ročná osoba
kričala a búchala po zaparkovaných motorových vozidlách. Pri
dychovej skúške mala 2,5 ‰ alkoholu v dychu. V tomto prípade
bola udelená bloková pokuta.

•

NA požiadanie hasičov vykonávali hliadky MsP hliadkovanie
vo štvrtok 16. júla od 14.37 hod.
do neskorého večera, nakoľko na
sídlisku Juh opakovane dochádzalo k zapaľovaniu kontajnerov.
Vec je v riešení.

•

MESTSKÁ polícia od 1. júla
do 18. júla zasahovala voči 25
opitým osobám, voči 25 bezdomovcom, v piatich prípadoch
bol narušený nočný kľud, v troch
prípadoch pomáhala pri hľadaní
nezvestnej osoby.
(msp)

Skupina Neřež hrala s Katkou Koščovou

Katka Koščová od roku 2011
koncertuje ako hosť českej folkovej legendy Neřež. V roku
2012 vydali živé CD Vlakem
na Kolín, ktoré je prierezom
ich doterajšieho spoločného
koncertovania. Sú na ňom Katkine autorské pesničky, piesne
formácie Neřež a samozrejme
aj najznámejšie piesne pôvodného Neřežu. Účinkujú v zložení Katarína Koščová - spev,
Zdeněk Vřešťál - spev, gitara,
Vít Sázavský - spev, gitara,
husle, Filip Benešovský - spev,
basgitara, Robert Fishmann spev, perkusie, flauta.
Toto spojenie Katka - Neřež
vzniklo len náhodou. Ako povedala K.Koščová: „Hrali sme na
jednom folkovom festivale, organizátor navrhol, či by sme si spolu
nechceli zaspievať. Ja som bola
nadšená, pretože som na Neřeže
kedysi vyrastala a čakala som,
ako budú reagovať. Oni ma vôbec
nepoznali, ale súhlasili. Nejako

sa nám zapáčilo spoločne na tom
pódiu a páči sa nám tam dodnes.
Z jednorazovej pódiovej spolupráce sa vyvinulo 4-ročné spoločné
koncertovanie.“
Katka Koščová má viac projektov, nerobí len vlastnú autorskú
muziku, okrem kapely Neřez hrá
aj s prešovským Dixielandom.
„Keby som hrala len vlastné veci,
asi by som tu tak často nebola
a ľudia by sa toho prejedli. Tým,
že toho robím viac, som síce ten
istý interpret, ale vždy s inou zostavou a iným žánrom, tak sa to

dá...,“ usmiala sa Katka.
„S mojou kapelou chodievame
hrávať piesne z albumu Oknom,
ktorý sme vydali pred rokom.
Nemám veľké novinky - aj Neřež
je zostava, s ktorou už hrám pár
rokov, väčšinou je to podobný
program v rámci piesní. Cítim sa
príjemne usadená v tom, čo robím a s kým spolupracujem a ako
nám to celé vychádza,“ dodala
interpretka.
K. Koščová v októbri plánuje domáce turné s harfou
a s husľami.
(kpa)

Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi v Poprade

Divadlo Kontra je profesionálne divadlo
so stálou scénou v Spišskej Novej Vsi, ktoré
vzniklo v roku 2007 a odvtedy zrealizovalo už
14 hier. Na Slovensku uvádza jedinečné tituly,
ktoré ešte neboli u nás realizované. S úspechom ich uviedli aj v zahraničí: v Edinburghu, v Bristole, v
Londýne, v Prahe, vo Varšave,
v Krakove.
Premiérou bol írsky hit Howie
a Rookie Marka O’Roweho, ktorý
sa stretol s obrovským prijatím u
divákov i kritiky. Inscenácia bola
prezentovaná na festivale Edinburgh Fringe 2007, a tiež v Bristole, v Prahe a vo Varšave. Získala aj niekoľko domácich cien.
Nemenej úspešné boli aj ďalšie
inscenácie Kontry: Rum a vodka
Conora McPhersona, Kamene vo
vreckách Marie Jones (touto hrou
sa predstavili na popradskom
Kultúrnom lete 2014). Počas
8-ročnej existencie Kontra odohrala takmer 500
predstavení na Slovensku i v zahraničí.
Repertoár divadla je rôzny, hrajú komédie,

monodrámy, dokonca thrillery a horory. Nezameriavajú sa na konkrétny žáner, podľa slov
Petra Čižmára, člena divadla Kontra si vyberajú „dobré hry“. V Poprade sa divadlo Kontra
minulý štvrtok predstavilo monodrámou Mareka Koterskeho v réžii Klaudyny Rozhin „Nenávidím“. Hra je
o neúspešnom učiteľovi, ktorý
zápasí s každodennou realitou, nevidiac zdroje frustrácie
v sebe samom. Hlavnú úlohu Adama Miaczyńského, hrá
Peter Čižmár. Názov je podľa
P.Čižmára možno zavádzajúci,
ale je to komédia, aj keď trochu
trpká.
„Divadlo Kontra hrá po celom
Slovensku a aj cez leto. Pracujúci
ľudia, ktorí prázdniny nemajú, sa
chcú baviť aj počas týchto dní,“
dodal s úsmevom P. Čižmár.
Divadelníci zo Spiša majú
v pláne naštudovať hru - monodrámu poľského horolezca - himalájistu Vojtecha Kurtyku a chceli by ju v budúcnosti ukázať aj pod Tatrami.
(kpa)

Pátranie po nezvestnej

Policajti pátrajú po nezvestnej 15-ročnej Nikole Gáborovej z Batizoviec, ktorá odišla
z domu vo štvrtok 9. júla na
pravé poludnie a dodnes sa
blízkym príbuzným neohlásila.
Menovaná je vysoká 150 - 155
cm, štíhlej postavy, má hnedé oči
a čierne rovné dlhé vlasy. Napo-

sledy mala na sebe zelenú sieťkovanú košeľu s krátkym rukávom
bez vzoru, zelené nohavice s úzkym bielym pásikom bez opasku,
na nohách mala obuté biele botasky s ružovým nápisom NIKE.
Pri sebe nemá osobné doklady.
Zvláštnymi znameniami sú dve
znamienka na brade na ľavej

strane pod
sebou.
Akékoľvek
poznatky
k
hľadanej
osobe oznámte na oddelení pátrania OR PZ
Poprad, na t. č. 0961 89 3371,
resp. na linku 158.
(krp)

22. 7. 2015

Strana 5

Poprad omladne

Poprad sa pripravuje na príchod tisícov mladých ľudí. Pricestujú na Národné stretnutie
mládeže P15. Pod Tatry ich
najviac pricestuje zo Slovenska.
Prídu i mladí z Čiech, Poľska,
Maďarska, ale napríklad aj deväťčlenná delegácia srbských
Slovákov. Celkovo je prihlásených takmer 3 000
ľudí. Takmer tristo z
tohto počtu je dobrovoľníkov, vyše sto animátorov. Ďalšiu tristovku tvoria rehoľníci a necelú
stovku členovia prorodinných a
prolife hnutí. Vyplýva to z on-line registrácie, ktorá sa skončila
minulý štvrtok po šiestich mesiacoch od jej spustenia.
Záujemcovia, ktorí ju nestihli,
sa môžu prihlásiť ešte priamo na
mieste počas podujatia, ktoré sa
uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015. Pri tejto registrácii však
už organizačný tím nevie poskytnúť ubytovanie a stravu.
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa
rozhodli prísť a odkrývať poklady
na Národné stretnutie mládeže
P15 v Poprade. Už teraz môžeme
povedať, že oproti predošlému
stretnutiu máme viac než 10-percentný nárast mladých ľudí,“
hovorí kňaz Ondrej Chrvala,
zodpovedný za prípravu P15.
„Smerujeme do finále. Potom,
ako sme v týchto dňoch odoslali
informačný e-mail s bližšími informáciami o službe jednotlivým
dobrovoľníkom, pošleme podobnú informáciu účastníkom. V
správe budú konkrétne pokyny
a povinnosti, ktoré musia účastníci P15 dodržať. Sú to organizačné záležitosti ako napríklad
možnosti príchodov a odchodov,
informácie o strave a ubytovaní
a ďalšie veci. Akékoľvek otázky
je možné tímu poslať na adresu
info@narodnestretnutiemladeze.sk,“ dodal Ondrej Chrvala,
tajomník Rady pre mládež a
univerzity KBS, ktorá podujatie

chystá s tímom dobrovoľníkov.
Zámer pripraviť ďalšie celoslovenské podujatie pre mladých odsúhlasili vlani biskupi Slovenska.
„Verím, že toto rozhodnutie mestu
prinesie prestíž, lebo ho navštívia
mladí z celého Slovenska, ale aj zo
zahraničia,“ doplnil O. Chrvala.
Na podporu celej akcie sa koná aj
verejná zbierka. Vyvrcholí na ňom duchovná príprava s názvom
Čistý rok. P15 otvorí
rok príprav na Svetové
dni mládeže (SDM) v Krakove. V
programe vystúpi okolo 300 hostí.
Nebudú v ňom chýbať katechézy
s biskupmi pre mladých, krížová
cesta, duchovné, kultúrne a športové aktivity. Každý rok sa konajú
stretnutia mladých v jednotlivých
diecézach, ktoré navštevujú stovky
ľudí. Podnetom pre ne boli SDM.
Tie sa prvýkrát konali v roku 1985
v Ríme na podnet pápeža Jána
Pavla II. Mesto Poprad si pripomenie tohto svätca osadením
pamätnej tabule na Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie.
Mladí ľudia zaplnia celé mesto,
najväčšia časť programu sa uskutoční v športovej hale Aréna v
Poprade. Slávenia sa uskutočnia
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a pred športovou halou. Ubytovaní budú na
väčšine popradských škôl a v
rodinách. Mladí sa budú môcť
zúčastniť na unikátnom Expe
povolaní, kde stovky rehoľníkov
oslávia prebiehajúci celosvetový Rok zasväteného života. Tím
P15 plánuje i sprievod ulicami
Popradu spojený s charitatívnou
zbierkou šatstva. Do Popradu
zavíta v súčasnosti najvyššie postavený Slovák v Rímskej kúrii
- sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril
Vasiľ. Nebude chýbať podobný
program, ako zažívajú mladí
počas SDM - katechézy s biskupmi, skupinky, slávenia či večerná vigília.
(ktl)

Milujem Poprad a Vysoké Tatry,
preto sa k vám veľmi teším
Mesto Poprad sa od 31. júla
do 2. augusta 2015 zmení na
mesto mladých. Prídu na Národné stretnutie mládeže P15.
Hymnu pre stretnutie P15 v
Poprade zložila a naspievala
Sima Martausová. Opýtali
sme sa jej:
* Čo vás inšpirovalo pre
slová a hudbu hymny P15 Poklad? Skladala sa vám ľahko
alebo ste museli na „múzu“
čakať?
- „Keď som išla skladať pieseň
Poklad, tak som si počkala, kým
múza príde ku mne a až potom
som začala tvoriť. Inšpiráciou
mi bola predstava toho,
akí krásni sú ľudia, keď
sa v srdci rozhodli pre
čistotu a lásku... To, že
táto túžba a rozhodnutie nie je niečo nereálne
alebo nadľudské, ale
každému prirodzené,
lebo ho to napĺňa šťastím.“
* Keďže táto pieseň bola zložená špeciálne pre P15 v Poprade,
máte osobitný vzťah k nášmu
mestu a Vysokým Tatrám a tešíte sa k nám?
- „Milujem Poprad a Vysoké Tatry, preto sa k vám veľmi
teším. Milujem prírodu a hory,
preto veľmi rada a často chodievam aj do Tatier a okolia
na túry. Nedávno som bola na
Téryho chate a doteraz mám z
toho radosť na duši.“
* Na čom momentálne pracujete a aké bude vaše hudobné leto?
- „Momentálne sa s kapelou
venujeme koncertom po Sloven-

sku, popritom tvorím stále nové
pesničky a snažím sa venovať aj
svojim blízkym. V lete sa chystáme na nejaké festivaly napr.
Lumen, Lodenica, ktoré sú zverejnené aj na www.simamartausová.sk alebo na fb stránke.“
* Čo by ste želali účastníkom
P15?
- „Všetkým, ktorí sa chystajú na P15 by som chcela
zaželať krásny a požehnaný
čas, aby načerpali počas tohto
stretnutia veľa radosti, pokoja, chuti a odhodlania ísť spolu
jednoduchou, láskavou a čistou cestou.“
(mar)

Sima Martausová sa narodila v roku 1988 v Považskej
Bystrici. V roku 2009 vyhrala
s piesňou Nádherný svätý v súťaži Gospeltalent a o dva roky
uviedla na trh debutový album
Vyzliecť si človeka. Je držiteľkou
dvoch cien Zväzu autorov a interpretov v kategóriách Objav
roka a Album roka. Vlani vydala druhý album Dobrý deň, to
som ja, tretí sa volá Na pravom
poludní. Je zároveň členkou
Radošinského naivného divadla. Hymnu P15 vytvorila po
oslovení tímu, ktorý podujatie
chystá. Hudba a text je na www.
narodnestretnutiemladeze.sk.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 22. júla do 29. júla

Pixels 3D - o 13.50 hod. (hrá
sa len cez víkend) a o 16.10
hod., Pixels 2D - o 18.30
hod., Bojovník - o 20.50
hod., Mimoni 2D - o 13.10
hod. (hrá sa len cez víkend),
Macík 2 - o 15.30 hod., Magic Mike XXL - o 18.10 hod.,

ANTMAN 2D - o 20.40 hod.
(nehrá sa 28.7.), ARTMAX
FILMY - Pútnik - najlepší príbeh Paula Coelha o 20.40 hod. (hrá sa len 28.7.),
ANTMAN 3D - o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), Mimoni 3D - o 15.50 hod., Mimoni
2D - o 17.50 hod., Papierové mestá - o 19.50 hod. Viac
na www.cine-max.sk (ppp)

Minulý sobotu sa okolie prístavu člnkov Štrbského plesa zmenilo na tatranské Benátky. Podujatie Benátska noc navštívilo viac
ako 1700 ľudí, na hladinu Štrbského plesa sa vyplavilo 170 lodí
a spoločné člnkovanie si vychutnalo viac ako päťsto návštevníkov. Podujatie zorganizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
FOTO - OO CR VT
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Na túry v Tatrách je potrebné
vyraziť pre horúčavy už skoro ráno
Ak chcete vyraziť na túru je
lepšie a aj bezpečnejšie začať
v skorých ranných hodinách
a vo veľmi teplom počasí si
vybrať radšej menej náročnú alebo kratšiu trasu. Návštevníkom Tatier to v týchto
dňoch odporúčajú záchranári Horskej záchrannej služby.
Vysoké teploty v uplynulých
dňoch ovládli aj tatranské a

podtatranské oblasti. Pekné
počasie mnohých turistov lákalo na túru. Zabúdať by počas nej nemali na hranicu svojich schopností a náročnosť
daného terénu. Ako povedala
riaditeľka operačného strediska tiesňového volania Horskej
záchrannej služby Jana Krajčírová, turistom odporúčajú,
aby prispôsobili túru svojej fyzickej kondícii, schopnostiam,
a aby sa držali turistických
chodníkov.
Hlavne v letných mesiacoch

Záhradkár v júli

je potrebné vyraziť na túru
v skorých ranných hodinách,
a to medzi 5. a 8. hod. Okolo poludnia môžu prísť búrky, ktoré sú na horách veľmi
nebezpečné. „V tom čase je
vhodné, aby už boli turisti na
zostupe, alebo, aby už ukončili
túru,“ uviedla J. Krajčírová.
HZS ďalej odporúča zvoliť si
pevnú obuv, zobrať si aj palice
a niečo na rýchle
doplnenie energie. Obzvlášť je
potrebné dbať na
dostatočný pitný
režim a to nielen na túre, ale
aj pred ňou a po
nej. „Aj v letných mesiacoch
nie sú výnimkou
snehové
polia,
ktoré sa často
nachádzajú i na turistických
chodníkoch. Cez ne je potrebné prechádzať s veľkou
opatrnosťou, pokiaľ je možné
a bezpečné, vyhnúť sa im. Ak
už aj musíte prejsť cez snehové pole, je dobré mať so sebou
paličky a dobrú obuv,“ doplnila J. Krajčírová.
Záchranári vydali tiež varovanie v súvislosti s extrémne
teplým počasím, ktoré má v
nasledujúcich dňoch prevládať aj v slovenských horách.		
(kpa)

Nevšedný tatranský zážitok
Tóny svetoznámych hudobných skladateľov J. S. Bacha, Eugena Suchoňa, Franza Schuberta a iných zazneli v piatok 17.
júla na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách v podaní Medzinárodného detského husľového orchestra. Tvorilo ho 26
detí zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Kanady a USA. Pod Lomnickým štítom sa tento detský husľový orchester predstavil už
po druhýkrát. Viedla ho pedagogička Tereza Novotná, ktorá spolu s manželom organizuje v Tatrách husľové stretnutia malých hudobníkov z celého sveta. „Medzinárodný detský
husľový orchester je špecifický tým, že pozostáva iba z huslí.
Teší ma, že sa nám deti vrátili na základe zážitkov z minulého roka. Skúšali sme dvakrát denne. Mňa inšpiruje radosť, húževnatosť, ktorá z týchto detí sála“, povedala o svojom projekte T. Novotná. Návštevníci Skalnatého plesa tak mali vďaka
týmto nadaným deťom nevšedný zážitok.		
(psš)

Medvede na Hrebienku

ôsmy ročník obľúbeného tatranského medvedieho festivalu s názvom Medvedie dni sa uskutoční aj tento rok na Hrebienku. Začne sa vo štvrtok 30. júla a potrvá až do nedele 2. augusta.
Podujatie bude moderovať Andrej Bičan a návštevníci sa môžu
tešiť na zaujímavý kultúrny program. Každé dieťa, ktoré si donesie so sebou plyšového medvedíka dostane darček.
(ppš)

Aké miesto je najlepšie pre jahody

Záhradkári, tak ako školáci, sa tešia z
prázdninového letného obdobia, lebo pre
nich prichádza čas prvých zberov a to znamená, radosť z odvedenej práce od začiatku roka.
Nemôžeme však oddychovať, musíme si
pripomenúť že do polovice júla, sme
mohli robiť letný rez na rodivosť a prebierku plodov. Na konároch sa nám objavuje množstvo pokrútených listov, čo
spôsobujú vošky donesené mravcami.
Jednou možnou ochranou je odstrihovanie týchto napadnutých končekov
- ale odporúčame ich likvidovať spálením. Skontrolujte si nadmerný výskyt
mravcov, ktoré migrujú po stromoch
- je potrebné zakúpiť samolepiace pásky, aby sa mravcom zabránilo prenášať
voľné vošky. Chemické postreky sa už teraz
neodporúčajú pre zber niektorých dozrievajúcich plodov. A ako je to s čerešňami? Žiadna veda, teraz si môžete zber uľahčiť bez poškodenia stromov a odrezávať približne 1/3
konára s plodmi. Tým si robíme zmladzovací

rez, ale podporíme i zvýšenie rodivosti na
budúci rok. Čerešňa aj višňa rodia na koncoch konárov a ak ich nebudeme skracovať,
tak po odrodení sa ostatné časti vyhoľujú a
postupne strácame na úrode.
Ďalej v júli nielen zbierame jahody, ale za-

meriavame sa aj na prípravu ich rozmnožovania. Ak chceme mať zdravé a silné sadenice, potrebujeme zakoreniť zo silných trstí
prvé poplazy, maximálne však štyri. Ostatné by sme mali odrezať, lebo svoju úlohu
odovzdania plodov, ako aj novej výsadby, si

splnili na sto percent. Jahodníky využívame
tri až štyri roky, potom strácajú na rodivosti, preto je ich nutné vymeniť. Treba však
vybrať iné stanovisko, odporúčame po zbere cesnaku, alebo skorých zemiakov.
Júl je pre záhradkára mesiac na rozmnožovanie ruží, ale aj na zabezpečenie
rôznych druhov pomocou očkovania.
Najlepšie je naštudovať si postup, alebo poradiť sa s odborníkom, aby sme
si neodbornou prácou nezničili kríky
ruží.
V letných mesiacoch je čas zberu
drobného ovocia a po zbere je nutné
poriadne ošetrenie - nezabúdajme na
napadnuté konáriky, ale zároveň dobrou prípravou a prihnojením pomôžeme plodom v budúcom roku.
Všetko, čo si dopestujeme a zužitkujeme
nám pomáha k zvyšujúcej aktivite v záhradkárskej činnosti. Aj v Republikovom výbore
bolo vybrané heslo na nové volebné päťročné obdobie: „PESTUJEME ZDRAVIE V NAŠICH ZÁHRADÁCH„.
Jozef Kalakaj
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Zadívajte sa na letnú oblohu nad nami

Astronomické leto prináša niekoľko zaujímavých astronomických úkazov, ktoré
môžu zaujať aj verejnosť. Letnej nočnej
oblohe dominuje planéta Saturn, ktorá sa
nachádza v súhvezdí Váhy v blízkosti tzv.
klepeta v obrazci súhvezdia Škorpión. Pri
vyhľadaní súhvezdí Váhy a Škorpión, ako
aj planéty Saturn nad južným obzorom
pomôže mapa oblohy. Priaznivá situácia
nastane 25. júla, keď sa Saturn bude nachá-

než 60 meteorov za hodinu sú Perzeidy. Roj
je obľúbený najmä tým, že je aktívny v lete
a vďaka príjemným letným teplotám ho
možno ľahko sledovať po celú noc. Je snáď
jediný, ktorý nesie aj poetické meno slzičky
svätého Vavrinca. Jeho aktivita sa začína v
polovici júla a končí v druhej polovici augusta. V tomto roku sa maximum predpokladá v noci 12.-13. augusta a produkcia aj
nad 100 meteorov za hodinu. Materským
telesom je kométa 109P/
Swift-Tuttle objavená v
roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Perzeus, v ktorom sa nachádza radiant, teda miesto
na oblohe, z ktorého
zdanlivo vylietavajú meteory. Súhvezdie Perzeus
je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej
šírke počas celej noci na
severovýchodnom obzore, s postupom noci vySaturn v súboji s Mesiacom 25. júla. Autor obrázka - Marek Husárik chádzajúcom stále vyššie
a vyššie nad východný obzor. Pre sledovanie
dzať vľavo od Mesiaca, ktorý bude po prvej
Perzeíd nie je nutné pozerať sa do jeho raštvrti. Tesnejšie stretnutie Saturnu s Mediantu, meteory prelietavajú po celej oblosiacom nastane aj 22. augusta.
he, vždy však v smere od radiantu. Jasných
August bude zasa mesiacom meteorov.
meteorov nemusí byť málo, pretože rýchNajznámejší, a dá sa povedať, že aj najoblosť Perzeíd je pred vstupom do atmosféry
ľúbenejší meteorický roj s produkciou viac

Zeme až 59 kilometrov za sekundu, vďaka
čomu sú meteory jasné a často za sebou zanechávajú výraznejšiu žiariacu stopu. Mesiac bude tesne pred novom, takže jeho jas
počas noci maxima nebude rušiť. Stačí teda
zájsť niekam za mesto, kde svetlá civilizácie
nebudú rušiť a zadívať sa na oblohu.
Radi by sme upozornili aj na úkazy, ktoré
nie sú priamo astronomické, ale môžeme
ich na oblohe vidieť pomerne často. Sú to
prelety rôznych družíc. Najnápadnejšie
sú určite prelety Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Tie budú počas leta veľmi
časté približne od druhej polovice júla do
polovice augusta. Okrem ISS sú nápadné
aj tzv. irídiové záblesky. Jedná sa o úkazy
spôsobené odrazom slnečného svetla od
reflexných plôch komunikačných družíc
Iridium. Svetelný úkaz môže byť dokonca
jasnejší než jasnosť planéty Venuša. Záblesky sú krátkotrvajúce len od 1 do 5 sekúnd a ich intenzita, trvanie a poloha na
oblohe je závislá na polohe pozorovateľa.
Pre plánovanie pozorovania preletov ISS,
družíc Iridium alebo aj iných, odporúčame
vynikajúci nástroj Heavens Above na adrese http://www.heavens-above.com/ ktorý
je nutné nastaviť pre konkrétnu polohu
pozorovateľa na Slovensku.
Astronomický ústav SAV,
Tatranská Lomnica

Ľudovít Štúr v našom podtatranskom
kraji a v našej pamäti

Viceprimátor mesta Poprad Pavol
Gašper navštívil minulý týždeň
letný denný tábor pre deti a mládež, ktorý sa konal v ZŠ Jarná. Už
štvrtý rok ho organizuje občianske združenie Depo v spolupráci
s Bratskou jednotou baptistov v
Poprade. Ako uviedol za organizátorov Marek Sonoga, na dennom tábore sa zúčastnilo 24 detí.
V programe mali biblické príbehy,
tvorivé dielne, ale aj netradičné
športy a hry. Medzi ne patrí aj baseball. V sobotu po exhibičnom zápase detí si túto hru mohli vyskúšať aj rodičia a diváci.
(ppm)

„On zobudil zo sna národ svoj
a zoral úhor neúrodný, ku cti priviedol jazyk rodný a šiel za rodu
spásu v boj. On padol, aby zvíťazil a umrel, aby ďalej žil.“
Rok 2015 je vyhlásený za Rok
Ľudovíta Štúra, ktorý sa narodil
28. októbra 1815 v Uhrovci, v
okrese Bánovce nad Bebravou.
Zomrel 12. januára 1856 v Modre. Za svoj nedlhý život sa vďaka
hodnotnému rodinnému zázemiu a kvalitnému vzdelaniu stal
všestranne rozvinutou osobnosťou, a to nielen nášho národa,
ale aj osobnosťou európskeho
formátu.
Ľ. Štúr bol jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny (1843),
novinár, zakladateľ Slovenských
národných novín (1845), filozof,
projektant slovenskej štátnosti,
vizionár, politik, poslanec v Uhorskom smene za mesto Zvolen v
roku 1847, jeden z vodcov slovenských dobrovoľníkov v roku
1848, obľúbený profesor, ktorý za
svoje ideály oduševnil svojich súčasníkov, mladú generáciu - teda
najväčšia osobnosť nášho národa
v 19. storočí.
Ľudovít Štúr patrí nám všet-

kým, aj keď na veľkosť jeho ideálov sme často nedorástli a máme
čo doháňať v našej deravej a
často účelovo tendenčnej pamäti
naklonenej skôr cudzím ako svojim osobnostiam.
Aké miesto majú Tatry vo
vzťahu k Štúrovi? No jednoducho sa stali neodmysliteľným
národným symbolom neohrozenosti a slobody, najmä Kriváň.

Zaujalo nás
...„rode muj slovenský, jak Tatry
se vineš, z nízka se do výšky Křiváne vyšineš!“
V knihe Augustína Maťovčíka „Ľudovít Štúr, Kalendárium
života a diela 1815-1856“, sa dozvedáme, že 16. augusta 1841
uskutočnil v spoločnosti gréckeho kniežaťa Jána Aristarchisa,
Gustáva Fejérpatakyho-Belopotockého a ďalších účastníkov výstup na tatranský Kriváň, pričom
je známe, že na Kriváni bol aj so
svojimi súputnikmi už v predchádzajúcich rokoch.
30. augusta 1844 Štúr spolu s Gašparom Fejérpatakym
a ďalšími uskutočnil výlet na
Štrbské pleso. O vzťahu k tat-

ranskej prírode sa
vyjadril: „Ťažko
opustiť tento kraj,
kto ho raz videl a
ťažko
Slovákovi
odtrhnúť sa od svatýň tatranských. Hoc by si sa aj
kam obrátil, myseľ sem ubehuje,
sem, kde príroda vedie život prekrásny a kýva príchodu iných a
šťastnejších vekov nad naše. Boli
sme v Prosečnej a pri Štrbskom
plese. Nevysloviteľné nadchnutie
uchvátilo ma pri tomto...“.
A je tu aj naša štátna hymna:
Veď popod tatranské vrchy prechádzali v marci 1844 bratislavskí
študenti protestujúci proti odstráneniu obľúbeného profesora
Ľudovíta Štúra z katedry, pričom
Janko Matúška zložil slová budúcej slovenskej hymny „Ponad
Tatru blýska, hromy divo bijú...“
na nápev ľudovej piesne „Kopala
studienku, pozerala do nej...“. Fabuláciu tohto dejinného príbehu
uvidíme v októbri v Levoči, keď
vzdáme úctu nášmu národnému
buditeľovi. A ešte nezabudnime
položiť kvety kdekoľvek pri jeho
pomníku.
Ľudmila Hrehorčáková
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POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
NÁMESTIE SV. EGÍDIA
Štvrtok 23. júl o 20. hod.

Sobota 25. júl o 21. hod.

Divadlo Commedia
Už 121. repríza!
Komédia, v ktorej sa mieša smiech i
smútok, realita a absurdita, úprimnosť
a pretvárka. Aj trocha lásky... Účinkujú Vlado Benko, Vlado Vaľko, Dušan
Kubaň, Vinco Jaš, v réžii Vlada Benka.

Metro (Rusko, 120 min.)
Vynikajúci ruský thriller. Vinou neuváženej výstavby v centre mesta je poškodený jeden z tunelov starého moskovského metra, do
ktorého tak začína presakovať voda. Nanešťastie vedie práve pod
riekou, takže akonáhle sa prepadne, začína do útrob podzemnej
dráhy prúdiť obrovské množstvo vody...

ZABÍJAČKA

Nedeľa 26. júl o 15. hod.

Piatok 24. júl o 19. hod.

BON BON TRIO / promenádny koncert

FATS JAZZ BAND

Koncert
FJB je prvotriedny deväťčlenný orchester, ktorý oživuje tradíciu hot jazzu a swingu 20-tych až 40-tych rokov minulého storočia. Hrá pôvodnú swingovú hudbu, rozprúdi vo vás krv a vráti vás do doby noblesy,
elegantných rób a horúcich večierkov. Repertoár FJB obsahuje
najzaujímavejšie skladby amerického jazzu
30 a 40-tych rokov 20.
storočia. FJB účinkuje
v zložení L. Fančovič
- klavír, alt saxofón,
bandleader, M. Matejka
- gitara, Ľ. Kamenský trúbka, kornet, P. Fičor – bicie, B. Belorid - pozauna, P. Kušík - kontrabas, P. Hoďa - klarinet, tenor saxofón, J. Dekánková - spev.
Sobota 25. júl o 10. hod.

PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU

Cliperton B. Bystrica
Klasická rozprávka o krásnej princeznej Lade so zlatou hviezdou
na čele.

Začala sa
medzinárodná
akcia

Na slovenských cestách sa začala v pondelok 20. júla dopravno-bezpečnostná akcia TISPOLu.
Medzinárodná stavovská organizácia združuje služby dopravných polícií európskych krajín už
niekoľko rokov, aby aj takýmto
spôsobom prispela k bezpečnosti
cestnej premávky na európskych
cestách. Policajti budú tento týždeň v celej Európe kontrolovať
dodržiavanie predpisov domácimi, ale i zahraničnými vodičmi
nákladnej a autobusovej dopravy.
Zamerajú sa na dodržiavanie doby
jazdy a odpočinku, tachografy,
doklady potrebné na vedenie vozidla, technický stav, dodržiavanie
hmotnostných limitov, predpisov
pri preprave nebezpečných vecí
a odpadu. Vodičov osobných vozidiel čaká kontrola dodržiavania
povolenej rýchlosti, zákaz alkoholu a návykových látok za volantom, či pripútanie sa bezpečnostnými pásmi.
(ppš)

FILMY NA PLÁTNE

Dievčenské hudobné
zoskupenie Bon Bon
Trio hrá Paris City
Songs - piesne z parížskych kaviarní plné
emócií a silných melódií, ale aj svetové hity
upravené do šansónov.
Obsadenie: Petra Humeňanská - spev, Katarína Kozelková - violončelo a Marcela Vilhanová - akordeón, saxofón.
Hasičský dvor v Spišskej Sobote

Sobota 25. júl o 19. hod.

ANNABÁL
Klub Sobotčanov v spolupráci s mestom Poprad pozýva všetkých
na tradičnú tanečnú zábavu s bohatou tombolou a s kultúrnym
programom. Vstupenky v cene 2 eurá v predpredaji a 3 eurá v
deň podujatia.
Vstupenky si môžete rezervovať na tel.č. 0903 848 127
V prípade nepriaznivého počasia
sa podujatie uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

Dlhoroční zamestnanci Chemosvitu dostanú knihu

Keď v roku 1934 založil
Baťa na zelenej lúke pri Batizovciach novú firmu na viskózové vlákno, znamenalo to
pre miestne obyvateľstvo pod
Tatrami hlavne nové pracovné
príležitosti. Postupne okolo
závodu vyrástlo aj mesto Svit.
Za osemdesiat rokov existencie prešla firma búrlivým
vývojom zriaďovania nových
výrob, rozvoja, modernizácie
a našla si svoje pevné miesto
v živote ľudí pod Tatrami.
Svojím významom však dávno prekročila aj hranice Slovenska a dnes je významným
výrobcom najmä obalov, ale aj
vlákien a strojov.
Tesne pred Vianocami v minulom roku vo Svite slávnostne
uviedli do života knihu Chemosvit - 80 rokov úspešnej cesty,
ktorá tento rozvoj podrobne
opisuje a prináša aj množstvo
krásnych fotografií - na 288
stranách ich je okolo 750! Autori A. Diačiková, E. Potočná a

J. Kuruc sa v publikácii snažili
zachytiť najdôležitejšie udalosti, medzníky, návštevy a hlavne
tváre ľudí, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj firmy, alebo tu
pracovali celý svoj produktívny
život. Dôležitú časť zdrojov pre
knihu predstavovala spolupráca
a stretávanie sa s pamätníkmi.
Kniha tak mohla čerpať aj zo
spomienok ľudí, ktorí tieto udalosti zažili na vlastnej koži.
Publikáciu dostali od spo-

ločnosti všetci jej zamestnanci
a stretla sa s obrovským ohlasom aj u verejnosti. Preto už
po polroku bolo vydané druhé
vydanie – ktoré je určené prednostne bývalým zamestnancom firmy, z ktorých mnohí sú
Popradčania. Tí, ktorí vo firme
odpracovali vyše 30 rokov, knihu dostanú zdarma, od 5 do 29
rokov prakticky za výrobné
náklady - tzn. za 6 eur. Po knižku si môžu prísť v pracovné dni
do Svitu - do administratívnej
budovy, alebo na recepciu hotela Spolcentrum, kde je knižka aj
vo voľnom predaji.
Kniha je rozdelená do štyroch
hlavných kapitol - vznik Baťovej firmy až do jej rozdelenia
(1934-1951) obdobie socializmu, obdobie po „nežnej“ revolúcii (1989-1994) a obdobie
po vzniku akciovej spoločnosti
(1994-2014). Sú v nej prehľadne
uvedené časové medzníky vo
vývoji jednotlivých výrob, výstavby, investícií.
(epo)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Hlupák hľadá šťastie v diaľke, múdry si ho dopestuje pred vlastným prahom.				
James Oppenhein

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 22. júla má meniny Magdaléna, zajtra 23. júla Oľga, v piatok
24.júla Vladimír, v sobotu 25. júla Jakub, v nedeľu 26. júla Anna,
Hana, v pondelok 27. júla Božena a v utorok 28. júla Krištof.

vitajte medzi nami
3. júla 2015 - Stela Jaloviarová, Liptovský Mikuláš, Lucas Olekšák,
Kravany, 4. júla 2015 - Nela Semančíková, Gánovce, 7. júla 2015 Eleanor Skokanová, Veľký Slavkov, 8. júla 2015 - Viktória Kašická,
Mengusovce, Kristína Kalafutová, Poprad.

MANŽELSTVO UZAVRELI
4. júla 2015 - Andrea Polačiková a Dominik Kramár, Ing. Monika Zalešová a Ing. Lukáš Gibaľa, Lucia Košalková a Tomáš Cerva,
Zuzana Patakyová a Jozef Raškovič, Monika Rusnáková a Roman
Dzurik, 11. júla 2015 - Daniela Marhulíková a Rastislav Beck, Ing.
Jana Urbanová a Jozef Iždinský, Olena Kutsenko a Rastislav Kollár.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V pondelok 20. júla 2015
vo Veľkej s

Máriou Gajanovou,
78-ročnou

V pondelok 20. júla 2015
vo Veľkej s

Eduardom Tomajkom,
74-ročným

V pondelok 20. júla 2015
vo Veľkej so

Zuzanou Budinskou,
91-ročnou

V utorok 21. júla 2015
vo Veľkej s

Emanuelom Emilom Marešom,
99-ročným

V utorok 21. júla 2015
vo Veľkej

Viktóriu Novotnou,
92-ročnou

Spomienka
V sobotu 25. júla 2015 si pripomenieme
2. výročie čo nás navždy opustila
moja milovaná manželka

ANNA BEDNÁRIKOVÁ
rod. Malatinová z Hranovnice.

Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel Juraj a smútiaca rodina

Spomienka
Neplačte, že som odišiel, ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky mi v srdci zachovajte.
V nedeľu 26. júla si pripomenieme
prvé výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca a dedka

Roberta Masloviaka

z Popradu.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Milena
a synovia a dcéry s rodinami

Hasiči súťažili v Liptovskej Tepličke
Aj rázovitá obec Liptovská
Teplička má aktívny dobrovoľný
hasičský zbor, ktorý v minulom
roku oslávil deväťdesiate výročie vzniku.
Tamojší dobrovoľní hasiči
pripravili v nedeľu 19. júla pri
miestnom amfiteátri už 23. ročník súťaže o Putovné poháre starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo
24 tímov. V hasičskom útoku
do kopca medzi ženami bola
najlepšia Šuňava časom 27,28
s. pred L. Tepličkou (29,76) a
Štrbou (32,26). U mužov bola
tentoraz prvá Sp. Sobota (18,44),
druhá L. Teplička (19,16) a tretie
Kravany (19,70).
Predstavili sa i hasičské družstvá dorastu. U chlapcov zvíťazili
„čerství“ vicemajstri Slovenska
hasičského dorastu Sp. Sobota
časom 18,30 s. Druhá priečka

patrila Sp. Bystrému (19,89), tretí
skončil Sp. Štiavnik (21,46). Medzi dievčatami boli prvé Vikartovce (29,31) pred Sp. Štiavnikom
(38,95). Najväčší aplauz publika
si vyslúžilo družstvo mužov nad
35 rokov domácej L. Tepličky, v
ktorom súťažil i starosta obce Slavomír Kopáč. Ako najsympatickejšie hasičské družstvo pohárom
slušnosti bola ocenená Lučivná.
Podtatranská hasičská liga sa
„prehupla“ do druhej polovice.
Dobrovoľných hasičov čaká ešte
deväť súťaží - najbližšie v Hranovnici v hasičskom areáli na Lúčke v
nedeľu 26. júla o 12. hod. Súťažiť
sa bude o Poháre obce Hranovnica v siedmich kategóriách - muži
do 35 a nad 35 rokov, ženy, dorastenci i dorastenky, o 9.30 h sa tu
predstavia i mladí hasiči vo veku
od 5 do 15 rokov.
(kli)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 22. júla - Primula, zajtra 23.
júla - Victoria, v piatok 24. júla Aduscentrum, v sobotu 25. júla - Zlatý had, v nedeľu 26. júla - Sunpharma - Tesco, v pondelok 27. júla
- Lekáreň Nemocnice Poprad a v
utorok 28. júla - Dr. Max - Námestie.
Primula: Dostojevského 12, č. t.
773 13 95, Victoria: Drevárska 1, č.
t. 772 14 77, Aduscentrum: Nám.

sv. Egídia 22/49, Zlatý had: Novomeského 3918, č. t. 773 10 26, Sunpharma: HM Tesco: Teplická cesta,
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Dr. Max - námestie:
Námestie sv. Egídia.
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 vážne
rozmýšľať nad
zmenami, ktoré sa ukážu ako mimoriadne priaznivé.

Pri vybavovaní úradných záležitostí si dávajte pozor na
podpisovanie rôznych dokumentov.

Pocítite výrazný prílev
peňazí, o ktoré ste sa pričinili vlastnými silami.

Letné lásky
neberte príliš vážne, ale to neznamená, že sa
máte bezhlavo vrhnúť do rizikových vzťahov.

Veľmi príjemné letné dni
budú pre vás navyše aj finančne výhodné. Pre neustále zmeny budete
vo svojom živle.
Ak dovolenkujete, bude
to najkrajšia dovolenka, ak sa ešte
len chystáte, dávajte si pozor na
cestách.

Krásne dni
vás naplnia
pohodou a novou energiou. Je
možné, že sa zoznámite s novým
partnerom.
Priaznivé obdobie
vám
prinesie úspechy najmä v práci. Oddych si momentálne veľmi neužijete.

Nesľubujte
nesplniteľné,
ale stojte nohami pevne na zemi,
hlavne, čo sa týka peňazí.

Potrebujete
zmenu prostredia, tak sa vydajte na dovolenkové cesty. Prinesú vám veľa nového.

Doprajte si
oddych a nepozerajte na peniaze. Užívajte si
každú chvíľu s rodinou a priateľmi.

Nechce
sa
vám pracovať, najradšej by ste šli oddychovať.
Zatiaľ vás však ešte čaká veľa práce.
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Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám 3-izb. byt v Poprade
na starom Juhu, Tomášikova ul.,
pekné prostredie, s balkónom,
5-panelový, 79 m2, čiastočná rekonštrukcia, cena 59 500 €. Inf.:
č. t. 0905 457 099.
39/15-P
Predám (alebo vymením za
byt + doplatok) rodinný dom
v Poprade - Veľkej s veľkou udržiavanou záhradou a ovocnými
stromami o celkovej rozlohe 940
m2 s dvoma samostatnými bytovými jednotkami, dreveným
prístreškom na drevo. Plechová
búda vhodná na garážovanie.
Plynové kúrenie a tiež na tuhé
palivo. Škridla Tondach, zateplený, stavebný materiál - pálená
tehla, plastové okná slovenského
výrobcu, laminátové podlahy,
drevený interiér. Cena 166 000
€ vrátane zariadenia. Inf.: č. t.
0911 363 313.
40/15-P

•
•

•
•

Predám garáž v Poprade. Inf.:
č. t. 0903 512 546.
41/15-P
Predám rodinný dom v okolí
Dudiniec, má inžinierske siete,
internet, dom má všetko na začiatok podnikania, treba vidieť. Inf.:
č. t. 0904 416 928.
42/15-P

•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
60/15-R
Hĺbkové tepovanie sedačiek a kobercov, obšívanie kobercov v PP a okolí. Inf. č. t.:
0949 385 057.
65/15-R
Prenajmem
kancelárske
priestory od 50 do 70 m2 plus
vykurovaný sklad, vhodný aj
na predajňu - rozmer 230 m2
na Ul. Hodžovej - Poprad-Stráže. Cena dohodou. Inf. č. t.:
0948 178 228.
66/15-R
Vezmem do prenájmu
1- alebo 2-izb. byt vo Svite, príp. v Poprade. Inf.: č. t.
0907 340 579.
70/15-R
Hľadáme holičku do hotela
Poprad na živnosť alebo dohodu počas dovoleniek. Inf.: č. t.
0908 136 996.
71/15-R

•
•
•
•

Futbalisti
finišujú
s prípravou

Jazdecké záprahové preteky

V nedeľu 26. júla sa v Jazdeckom areáli vo Veľkej Lomnici - nad čističkou uskutoční
trinásty ročník Jazdeckých záprahových pretekov.
Program sa začína o 12. hodine
dvojfázovým skákaním o Cenu
firmy Praktik, následne je na 13.
hodinu naplánovaný slávnostný nástup. O pol hodinu neskôr
pokračujú preteky klasickým
parkúrom dvojzáprahov o Cenu
obce Veľká Lomnica a tiež rýchlostným parkúrom dvojzáprahov o Cenu primátora mesta

Poprad. Záprahových súťaží sa
zúčastnia aj súťažiaci z Prešova,
Liptova a hostia z Poľska. O pol
tretej popoludní je na programe
skok ZL o Cenu firmy LaTerra
a súťažný blok ukončí o 16. hodine disciplína skok Mini-Maxi
o Cenu Klubu Matejovčanov.
Usporiadateľom je EQUS - jazdecký záprahový klub, LaTerra
s.r.o. a obec Veľká Lomnica.
V sprievodnom programe nebudú chýbať voltížne, či chovateľské ukážky a možnosť vozenia detí na koňoch.
(ppv)

NOVOTVORIACI sa futsalový tím juniorov FC K_CORP
Poprad sa v polovici júla zúčastnil tradičného letného futsalového turnaja Tami Cup v Banskej
Bystrici, čo bola ich prvá ostrá
previerka. Z desiatich tímov suverénne najmladšie popradské
družstvo s ambíciami predstaviť
sa v najbližšej sezóne v spoločnosti juniorských extraligistov
prehralo iba prvý a posledný zá-

Krátko zo športu

•

pas na turnaji, čo ho zaradilo na
konečné štvrté miesto.
PREMIÉROVÝ ročník hokejbalového turnaja Corner
Cup v Poprade sa začiatkom
júla vydaril. O historický zápis
súperili štyri tímy. Trofej nakoniec patrí družstvu Čierne perly, druhý skončil Pecko Tým,
na treťom mieste sa umiestnili

•

Pre futbalistov FK Poprad
vrcholí príprava na nový ročník DOXXbet
ligy. V utorok 14. júla zdolali
doma Plavnicu 3:0 po góloch
Durkota, Ujčíka a Galloviča.
V sobotu 18. júla prehrali
Popradčania v Prešove s Tatranom 4:2 (3:0).
Generálkou na ostrý štart
v súťaži bude v sobotu 25.
júla duel medzi FK Poprad
a Duklou Banská Bystrica
o 19. hodine v NTC Poprad.
Prvé kolo DOXXbet ligy štartuje v sobotu 1. augusta, kedy
Popradčania pocestujú do
Bardejova. Prvý domáci zápas
odohrajú modrobieli v sobotu 8. augusta o 19. hodine
v NTC proti exfortunaligistovi
VSS Košice.
(ppv)
usporiadatelia z mužstva Corner a posledná priečka patrí
tímu HBC Angels.
ŠTRBSKÁ športová smršť
sa uskutoční v bežeckom areáli
na Štrbskom Plese v sobotu 25.
júla. Program sa začne o 14.30
hod. tancami, o 16.30 hod. bude
koncert kapely Hrdza, o 18.
hod. Noc tatranských bojovníkov a ďalší zaujímavý progtram.
Vstup je zdarma.
(ppp)

•

Prípravné zápasy HK Poprad

Hokejisti HK Poprad v príprave na novú extraligovú sezónu odohrajú dovedna jedenásť
prípravných zápasov vrátane turnaja o Tatranský pohár (TP) zväčša so slovenskými tímami.
Stretnú sa aj s českým Olomoucom, či Slaviou
Praha (TP), bieloruským majstrom Junosť Minsk (TP) a rakúskym Graz 99ers.
V piatok 31. júla o 17. hod. HK Poprad - HC
Košice, v utorok 4. augusta o 17. hod. HK Poprad
- MHK 32 Liptovský Mikuláš, v piatok 7. augusta o 17. hod. HC Košice - HK Poprad, v utorok

11. augusta o 17. hod. HC Olomouc (CZE) - HK
Poprad, v piatok 14. augusta o 17. hod. MHC
Martin - HK Poprad, vo štvrtok 20. augusta o 18.
hod. HK Poprad - Graz 99ers (AUT - TP), v piatok 21. augusta o 18. hod. HK Poprad - Slavia
Praha (CZE - TP), v sobotu 22. augusta o 18. hod.
HK Poprad - Junosť Minsk (BLR - TP), v piatok 28. augusta o 17. hod. HK Poprad - MHC
Martin, v utorok 1. septembra o 17. hod. MsHK
Žilina - HK Poprad, v piatok 4. septembra o 17.
hod. HK Poprad - MsHK Žilina.
(ppv)

Podtatranská hasičská mládež medzi najlepšími

Predminulý víkend sa v Turanoch v okrese Martin stretli
najlepšie dobrovoľné hasičské
družstvá - víťazi krajských
súťaží na Majstrovstvách SR
hasičských družstiev dorastu
a dospelých, ktoré sa konajú
každé dva roky. Súťažnými
disciplínami bola štafeta 8 x 50
m a požiarny útok s vodou.
Sobota patrila hasičskému

dorastu vo veku 15 - 18 rokov.
Zástupca Prešovského kraja - dorastenci zo Spišskej Soboty skončili na veľmi peknom druhom
mieste s výsledným časom 97,72
s, keď dosiahli najnižší čas zo štafety - 69,70 s a z útoku 28,02 s.
O deň neskôr sa na štart postavili hasičské družstvá dospelých.
Medzi ženami krásne druhé
miesto obsadilo Spišské Bystré

s výsledným časom 107,52 s,
keď zaznamenali najlepší čas
zo štafety 79,38 s a druhý najlepší čas z útoku 28,14 s. Ešte
výraznejší úspech si pripísali na
svoje konto muži zo Spišského
Štvrtku, ktorí sa stali majstrami
SR dobrovoľných hasičských
zborov v kategórii mužov s časom 91,07 s (útok - 21,00 s, štafeta - 70,07 s).
(onk)

22. 7. 2015

Strana 11

V piatok odštartuje legendárna Rallye Tatry

Už tento piatok 24. júla o 19.
hod. odštartuje na Námestí sv.
Egídia v Poprade 42. ročník
Rallye Tatry. Predtým o 17. hod.
v OC Max sa môžu priaznivci motoristického športu tešiť
na autogramiádu s jazdcami.
AOS klub Poprad v spolupráci
s mestom Poprad a Slovenskou
asociáciou motoristického športu finišujú v príprave pretekov,
ktoré sú zaradené do seriálu
Majstrovstiev Slovenska v rally,
MS v rally historických automobilov, Slovenského rally pohára
a novej klasifikácie tzv. Rally
Legiend.
Novinkou tohto ročníka je pohár Rallye Tatry pre najlepších
českých jazdcov, ale vzhľadom
aj na veľký počet prihlásených
poľských posádok, pohár dostane tiež najlepšia poľská dvojica.
Riaditeľ pretekov Stanislav Hanzeli (na foto prvý zľava) informoval: „Prihlásených je 70 posádok,

medzi nimi nórska posádka Peter
Kristiansen a spolujazdec Ole
Kristian Brennum. Na súťažné
posádky čaká spolu sedem rýchlostných skúšok v dĺžke 87,4 km,
celá rallye má 229 km. Prvú rýchlostnú skúšku - mestský okruh
odštartujeme v piatok o 22. hod.
na mimoúrovňovej križovatke
Baumax - Tesco.“
Na štarte Rallye Tatry bude
aj sedem špecifických vozidiel
WRC s pilotmi ako minuloročný víťaz tejto súťaže Jozef Béreš,
Grzegorz Grzyb či Jaroslav Melichárek. Z popradských posádok
sa napríklad predstavia bratia
Jozef a Michal Vallušovci na
Renaulte Clio, posádka Martin
a Ján Dudžákovci na Škode 130
LR, Michal Leško a Nikola Jankulíková na Renaulte Mégane,
Martin Stoklas a Anton Volák na
WV Polo a Pavel Kravárik - Miroslav Rešovský na WV Golf I.
Rallye bude pokračovať v so-

Vysoké Tatry boli minulý
týždeň dejiskom už piateho
ročníka Medzinárodného olympijského tábora mládeže, ktorý organizuje Slovenský
olympijský výbor v spolupráci s ďalšími organizátormi s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.
Dovedna 47 detí z Poľska, Maďarska, Slo-

botu 25. júla. Štart rýchlostných
skúšok v Šuňave je naplánovaný o 8.43, 11.14 a 14.20 hod., v
Bystrom o 9.13, 11.44 a 14.50
hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov
bude prebiehať v sobotu o 16.
hod. na Námestí sv. Egídia v
Poprade.
Primátor Popradu Jozef Švagerko počiarkol: „Šport ako
Rallye Tatry patrí k mestu Poprad. Predtým bývala skôr na
jeseň, teraz bude cez letnú turistickú sezónu, čo chceme vy-

užiť, ale jednoznačne musí byť
zachovaná bezpečnosť divákov i
účastníkov. K tomuto motoristickému sviatku prispeje mesto
Poprad svojimi možnosťami a
ústretovosťou, aby bol na vysokej úrovni.“ S. Hanzeli dodal, že netradičný dátum 42.
ročníka Rallye Tatry si vybrali
kvôli termínom iných súťaží,
no i kvôli ochrane prírody, aby
nerušili zver počas jelenej ruje.
O dopravných obmedzeniach
počas Rallye Tatry informuje
www.poprad.sk.
(mar)

v živote treba vedieť vyhrávať, ale
aj prehrávať, no dôležité je ísť si
za svojím vytúženým cieľom a nevzdávať sa,“
dodala vodná slalomárka a účastníčka troch
olympijských hier Elena Kaliská.
Deti prišli podporiť a pozdraviť aj naši
ďalší súčasní a bývalí olympionici: vodný
slalomár Michal Martikán, kajakárka na
hladkej vode Martina Kohlová, šermiarka
Katarína Ráczová (je aj národnou ambasádorkou Rady Európy pre šport, toleranciu
a fair play), sánkarka Mária Jasenčáková,
bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová, či
rýchlostná kanoistka Marcela Erbanová
a zjazdári Martin Bendík i Janka Gantnerová, ktorá je slovenskou ambasádorkou
na budúcoročných II. zimných olympijských hrách mládeže, ktoré sa uskutočnia v Lillehammeri.
(sov)

Tatry ožili olympijskými farbami
venska, Českej republiky a Ukrajiny malo
možnosť naučiť sa zásady olympizmu, vyskúšať si viaceré športové disciplíny, zoznámiť sa s našimi súčasnými a bývalými
úspešnými olympionikmi a naučiť sa, ako
byť féroví v športe a živote. Slovensko v tábore reprezentovali deti zo základných
škôl z Bojníc, Košíc, Vrábľov a Šiah,
ktoré uspeli v online vedomostnej súťaži o olympizme v rámci projektu Ja
milujem šport.
„Vždy sem chodím rád. Ja som začínal so športom v rovnakom veku, ako
sú teraz tieto deti, čo sa mi zdá ideálne,“ povedal náš reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa. „Dvanásťročné decká už dokážu pochopiť, že

Memoriál Jána Stilla

Tento víkend sa uskutočnil 16.
ročník Memoriálu Jána Stilla,
počas ktorého si pretekári otestovali svoje schopnosti v behu
do vrchu z Novej Lesnej na Hrebienok. Všetci účastníci, ktorí
dobehli do cieľa na 9,36 km trati
získali účastnícku medailu zo
zbierky Tatry Prestige Tour 2015
v rámci športového programu
Tatry v pohybe. V sobotu 18. júla
bežalo ulicami Novej Lesnej a po
tatranských chodníkoch celkovo
viac ako 500 účastníkov v dospelých, juniorských a žiackych kategóriách. Celkovým víťazom v
kategórii mužov sa stal Jozef Urban, z klubu JM Demolex Bardejov - ŠKP Litvor v čase 38:08.

Druhý dobehol Eduard Hapák z
rovnakého klubu a na 3. mieste
sa umiestnil Dziedzic Konrad
z Poľska. V absolútnom poradí
žien zvíťazila Katarína Paulínyová z AK ZŤS Martin s časom
49:01. Druhé miesto obsadila
Soňa Krnáčová z BK Pyxída
Čierne Kľačany a tretia skončila
Zuzana Holečková z domáceho
Šport teamu Nová Lesná časom
51:35. Motiváciou pre dospelých
bežcov bola účastnícka medaila,
ktorá spolu s medailami z ďalších troch podujatí série Tatry
Prestige Tour 2015 vytvára panorámu Tatier. Séria pokračuje
1. septembra Podtatranským
polmaratónom na trati Poprad–

Svit–Poprad, a Primátorskou desiatkou v
uliciach Popradu. Je
to zároveň finále série
Tatry Prestige Tour
2015, a celkový víťaz
získa titul - Bežecký
kráľ Tatier v kategórii
žien i mužov. Súčasťou Memoriálu bola
i disciplína Nordic Walking na
rovnakej trati z Novej Lesnej na
Hrebienok. Celkovými víťazmi
sa stali Kristián Oberhauser a
Zuzana Šucová. Tento ročník
podujatia bol doplnený piatkovým nočným behom - Novolesnianska 5tka - ulicami obce v
magickej atmosfére svetiel a ryt-

mov bubnov, ktorí poháňali bežcov k maximálnym výkonom.
Memoriál Jána Stilla je zaradený
do športového projektu Tatry v
pohybe a uzavrel tzv. Tatranský
bežecký týždeň, počas ktorého sa
uskutočnili 4 bežecké podujatia v Štrbe, L. Tepličke a dva preteky
v Novej Lesnej.
(pnl)
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Minulú horúcu sobotu
trošku schladil dážď, ale aj
po ňom bolo stále veľmi teplo. Príjemný júlový deň prišli stráviť obyvatelia Spišskej
Soboty, ale aj jej návštevníci
a turisti na hasičský dvor v
tejto mestskej časti. V rámci
programov Popradského kultúrneho leta 2015 vystúpilo
Trio Star na Čaji o piatej. Ani
mláky a dusno neodradili zabávajúcich sa od tanca. Mnohí
si predtým pochutili na kotlíkovom guláši, ktorý pripravil
Klub Sobotčanov.
Augustový Čaj o piatej sa
uskutoční až 15. augusta opäť

na hasičskom dvore v Spišskej
Sobote.
Najbližším podujatím v Sp.
Sobote bude v sobotu 25. júla
od 19. hod. tradičný Annabál so živou hudbou, kultúrnym programom a bohatou
tombolou.
(mar)

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
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