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Novinky lákajú turistov do centra mesta

Letná turistická sezóna je v plnom
prúde a Mestská informačná kancelária (MIK) v Poprade zaznamenáva
stále viac pozitívnych ohlasov aj na
novinky, ktoré radnica pre turistov
zaviedla. Júl bol rekordne najvyťaženejším mesiacom.
„V júli sme vybavili presne 5 007
osôb, z toho mailová komunikácia
spočívala v odpovediach 165 klientom
a telefonicky sme vybavili 282 klientov.
Z návštevníkov najviac tradične prevažujú Slováci, Česi a Poliaci. Nasledujú
nemecky a anglicky hovoriaci turisti
a z exotickejších krajín sme zaznamenali nárast macedónskych turistov.
Značnú časť turistov tvoria toto leto
Lotyši, zrejme aj vďaka zimnej leteckej
linke Poprad - Riga,“ uviedla riaditeľka
MIK Lucia Pitoňáková. Dodala, že na
návštevnosť MIK má pozitívny vplyv
aj turistický vláčik, či detské retro autíčka. Na ďalších novinkách informačná kancelária pracuje. „Momentálne
spracovávame návrhy motívov Popradu od detí zo základných umeleckých
škôl. Návrhy budú zdobiť určité druhy
suvenírov ako tričká, magnetky, pohľadnice, či vonné sviečky. Táto ponuka by
mala byť k dispozícii už v priebehu augusta,
najneskôr v septembri,“ prezradila L. Pitoňáková. Pozitívny ohlas turistov zaznamenala
podľa nej aj webová stránka www.visitpoprad.sk.
Turisti v MIK nachádzajú presne to, čo
potrebujú. „Som v Poprade prvýkrát a chcela

som získať prvotné informácie. Som spokojná,“ povedala návštevníčka z Čiech Leona
Kolaříková.
Skontrolovať MIK bol začiatkom minulého týždňa aj primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko. Zaujímalo ho, ako sa zavedené
novinky ujali. „Som rád, že informačnú kanceláriu ľudia navštevujú. Pozitívny efekt má

aj propagácia mesta na železničnej stanici,
či letisku,“ povedal primátor. Potešil ho tiež
narastajúci záujem o turistický vláčik medzi
miestnymi organizáciami. „Prepravovali
sme už deti z materských škôl a nedávno sa
pridali aj seniori. Vláčik ich vyzdvihol priamo pri zariadení pre seniorov a povozil ich
na svojej trase,“ doplnil.
(mav)

Úspešný štvrtý ročník podujatia Made in Slovakia

Piatkový koncert kapely No Name zaplnil popradské námestie.

FOTO - Silvia Šifrová

Minulý týždeň od stredy do soboty sa na Nám.
sv. Egídia konal už štvrtý
ročník festivalu Made in
Slovakia, ktorý prilákal
do centra mesta množstvo
návštevníkov.
Záujemcovia si mohli vybrať z pestrej ponuky produktov - pletené košíky, drevený a hlinený riad, hračky,
pekárenské výrobky, medovníky, slovenské syry, ručne
vyrábané šperky, oblečenie
z ľanu, obrázky, suveníry a z
množstva ďalšieho tovaru.
(Pokračovanie na str. 12)
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Stručne

PIETNA spomienka pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968 sa
uskutoční v piatok 21. augusta
o 15. hod. na Námestí sv. Egídia.

•

PRI príležitosti blížiacich sa
osláv 70. výročia vzniku veľkého Popradu vyhlasuje Televízia
Poprad súťaž. Do 1. októbra
môžete posielať svoje príspevky k téme a to vo forme videa,
kresby, alebo fotografie na adresu TV Poprad, Podtatranská 7,
058 01 Poprad.

•

MESTO Poprad, ako dotknutá obec v zmysle zákona NR SR
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov, informuje verejnosť
o zmene navrhovanej činnosti
„Zber a výkup druhotných surovín, prevádzka Poprad - SCRAPMET SLOVAKIA, navrhovateľa
SCRAPMET SLOVAKIA s. r. o.,
Robotnícka 10, Banská Bystrica.
Viac na www.poprad.sk.
ĎALŠIA prednáška Letnej čitárne 2015 sa uskutoční v stredu
19. augusta o 20. hod. v priestoroch Podtatranského múzea
v Spišskej Sobote. Radka Bekessová sa podelí o svoje dojmy
a skúsenosti z pobytu v africkej
Ghane.
PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia bude v pondelok 17. augusta
od 7.30 do 17. hod. v Poprade
na Ul. L. Svobodu 3009/892,
ČOM 1303223.
PODTATRANSKÁ
vodárenská prevádzková spoločnosť
Poprad oznamuje, že v utorok
18. augusta od 8.30 hod. bude
plánovaná odstávka pitnej vody
v Poprade v týchto firmách: Penta
Slovensko, Stavivá Poprad, Slovosivex Poprad, Selex Tatry, AAA-Auto Poprad, Autonova Poprad,
Ligum Poprad, Kovozber Poprad.
V prípade potreby treba kontaktovať dispečing spoločnosti na tel.
č. 052 /787 31 17.
VO Vysokých Tatrách bola
od 1. júla zrušená Lekárska služba prvej pomoci na Poliklinike
v Novom Smokovci. Od tohto
dátumu je Lekárska služba prvej
pomoci pre dospelých poskytovaná v Nemocnici Poprad
v pondelok až piatok od 15.30
hod. do 7. hod. a cez víkend od
7. do 7. hod.
(ppš)

•
•
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Radnica začala riešiť občianske podnety

Vedenie mesta v nedávnom
období absolvovalo šesť stretnutí s občanmi. Zozbieralo zaujímavé podnety na riešenie problémov, ktoré ich trápia. Radnica
ich postupne triedi a začína to
prinášať svoje ovocie. Primátor
Jozef Švagerko sa aj s tímom odborníkov už bol pozrieť v Spišskej Sobote a Matejovciach.
„Podnety od občanov sme rozdelili do skupín podľa rôznych
kritérií. Vieme prehľadne vygenerovať krátkodobé i dlhodobé riešenia. Chceli by sme tieto podnety
uverejniť aj na stránke mesta, aby
sa mohlo sledovať, v akom sú riešení a aby sa neopakovali,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko.
S pracovným tímom sa minulý
týždeň v stredu dostavil šéf radnice
do Spišskej Soboty, aby sa osobne
presvedčil v akom stave je komunikácia na Ulici B. Němcovej. Podnet vzišiel, ako inak, od občanov,
ktorým dažďová voda na neupravenom úseku robí nemalé starosti.
„Počas výstavby oporného múru
kvôli zosuvu pôdy došlo k problémom. Múr sa postavil, ale okolie
sa zdevastovalo. Dažďová voda nekončí v novovybudovaných kanalizačných zvodoch, ale tečie dole svahom,“ povedal Ján Kečka (na foto

dole), ktorý sa denne
zúfalo z okna pozerá
na stav „chodníka“
pred jeho domom.
Chodníkom, ak
sa dá svah od križovatky na začiatku
zrekonštruovanej
komunikácie Pod
bránou takto nazvať,
chodieva veľa ľudí. Je to nebezpečné a o tom vie svoje aj Mariana
Zavacká, ktorej rodičovský dom
stojí priamo pod svahom. „Už len
do obchodu sa chodí ťažko. Ženy
s topánkami na opätkoch to ani
nezvládnu. Keď sa valí voda, tak
sa dostáva až do môjho domu. Už
neraz nám tiekla po stenách,“ posťažovala sa.
Popradský primátor J. Švagerko začal situáciu riešiť. „Je to akoby nedokončený kus chodníka, či
cesty. Zvody na odvod vody nie
sú dobre urobené. Budeme to reklamovať u vykonávateľa stavby,“
povedal. Chýbajúci spevnený
chodník musí samospráva riešiť
systematicky - najprv zámer zahrnúť do rozpočtu a následne do
plánu investícií.
Radní sa šli pozrieť aj do Matejoviec, kde bol na podnet
občanov tejto mestskej časti
problém s komunikáciou v To-

várenskej štvrti. Aj tento druhý
prípad svedčí o tom, že samospráva problémy občanov chce
riešiť. „Je tam problém s parkovaním, rušením nočného kľudu a podobne. Chceme hľadať
najschodnejšiu cestu, aby boli
všetky strany spokojné. Dali sme
vypracovať stanovisko odborníkom a na základe toho budeme
komunikovať o návrhoch,“ uzavrel J. Švagerko.
(mav)

Darujte krv aj v lete

Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne
spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci
sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia
krvných buniek, tí všetci potrebujú krv.
Počas leta prichádza darovať krv menej darcov, pravdepodobnou príčinou je dovolenkový čas a prázdniny.
„V tomto letnom období máme až o polovicu menej
darcov než počas bežného roka. Sami oslovujeme darcov prostredníctvom esemesiek alebo aj prostredníctvom
miestnych médií, aby prišli darovať krv aj v tomto období,“ povedal vedúci lekár Národnej transfúznej služby

SR v Poprade Pavel Repovský. Napriek tomu situácia
u nás ešte nie je kritická. Pracovníci popradskej NTS
často chodia aj na výjazdové odbery krvi. „Počas leta
sa nedajú organizovať odbery v školách, keďže sú prázdniny a firmy mávajú celozávodné dovolenky. Výjazdy
sme si preto naplánovali až na druhú polovicu augusta,“ doplnil P. Repovský. Záujemcovia môžu darovať
krv najbližšie 20. augusta v Novej Lesnej, 23. augusta vo Vrbove a 30. augusta na futbalovom štadióne
v Štrbe od 9. do 12. hod. Popradské pracovisko NTS,
ktoré sídli na Baníckej ul. 803/28, je darcom k dispozícii od pondelka do piatka od 6. do 14. hod. a v utorok sa dá krv darovať až do 17. hod.
(ppš)
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Krátke správy

HREBIENOK zdobí už
vyše dvoch týždňov jeho nový
patrón - 350 kg medveď Kubo,
ktorého vyrobil umelecký kováč
Vladimír Eperješi z Trebišova.
Jeho zuby sú zo železných klinov a oči sú z polodrahokamov.

•

DNES 12. augusta sa v Starom Smokovci v kaviarni U vlka
uskutoční beseda so zoológom
a dokumentaristom Pavlom
Ballom na tému Orly v Tatrách.

•

Rozlúčka veriacich s dekanom

Minulý týždeň v piatok a v sobotu sa konala
v našom meste rozlúčka s dekanom Antonom
Opartym, ktorý po 25-tich rokoch pôsobenia
v popradskej rímskokatolíckej farnosti odchádza do dôchodku. Na slávnostné sväté omše sa
s ním prišlo rozlúčiť veľa vďačných farníkov.
V piatok sa bohoslužby zúčastnil aj spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Popradskí farníci pripravili na rozlúčku pre
dekana knihu s jeho úvodníkmi, ktorými sa im
prihováral vo farskom časopise. „Pán dekan,
dovoľte mi, aby som sa vám v mene všetkých
Popradčanov poďakoval za 25 rokov strávených
v našej farnosti. Prijmite túto knihu ako znak

našej vďačnosti za všetko, čo ste pre nás urobili.
Budeme na vás s láskou spomínať,“ uviedol Marek Budzák.
Štvrťstoročie pôsobenia A. Opartyho v našom
meste zanechalo nezmazateľnú stopu. Popradčania mu želajú ešte mnoho síl do ďalšej etapy
jeho života. S dekanom sa viacerí lúčili aj so slzami v očiach. Z oboch popradských chrámov
ho popradskí farníci vyprevádzali búrlivým
potleskom.
V nedeľu na slávnostnej svätej omši si prevzal
úrad farára Ondrej Borsík a zároveň ho spišský
diecézny biskup vymenoval za nového dekana
popradského dekanátu.		
(šif)

Popradské školy v rebríčku kvality

Rebríček top škôl na Slovensku zverejnil nedávno Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy (INEKO). Do prvej
dvadsiatky sa zmestili tri základné školy z Popradu. Stredné
odborné školy a gymnáziá boli
hodnotené v rámci jednotlivých krajov a naše sa
v rebríčku nestratili.
Údaje o školách boli aktuálne doplnené o výsledky
Testovania 9 a externej časti
maturít za šk. rok 2014/15,
vďaka čomu školy získali
aj svoje predbežné hodnotenie za rok 2015. INEKO
zároveň upozorňuje, že
hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené
inými faktormi, než je vzdelávací proces. Nemeria ani pridanú
hodnotu školy, čiže aké zručnosti
a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne
nevypovedá o jej kvalite.
Z popradských základných škôl
sa v danom rebríčku najlepšie

umiestnila ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici na deviatom mieste.
ZŠ s MŠ na Francisciho ulici
obsadila trináste a ZŠ Štefana
Mnoheľa dvadsiate miesto. Na 21.
mieste figuruje Spojená škola na
Letnej ulici a do prvej tridsiatky

sa ešte zmestila na 29. mieste ZŠ
s MŠ na Komenského ulici.
V rámci Prešovského samosprávneho kraja je druhou najlepšou strednou odbornou školou Obchodná akadémia Poprad.
Stredná zdravotnícka škola skončila štvrtá a na ôsmom mieste sa
umiestnila SSOŠ na Ulici 29. augusta. Medzi gymnáziami kraľuje
Prešovskému kraju Gymnázium

D. Tatarku. S odstupom až na trinástom mieste sa potom nachádza Gymnázium na Kukučínovej
ulici.
Vedúca odboru školstva MsÚ
v Poprade Edita Pilárová rozviedla aj ďalšie oblasti hodnotenia:
„Sú to výsledky inšpekcie,
pedagogický zbor, využívanie IKT, kvalifikovanosť,
či finančné zdroje. Všetky
tieto údaje sa dajú získať z
výkazov, štatistík a správ,
takže sú objektívne. V rebríčku je len škola, ktorá za
posledné 4 roky mala aspoň
80 testovaných žiakov - má
teda aspoň jednu triedu v 9.
ročníku s 20 žiakmi.“ E. Pilárová
tvrdí, že každé hodnotenie má
nejaký zmysel. „Môže nás posúvať
ďalej. Nemôžeme sa porovnávať
s inými školami, ale môžeme sa
z roka na rok zlepšovať my sami
v sledovaných oblastiach, a to je
dôležité. Nestagnovať na jednom
mieste a uspokojiť sa s tým, čo je.
Hodnotenie nás núti a motivuje
k zmenám,“ dodala.
(ppv)

HISTORICKOU tatranskou
električkou Kométa sa môžu záujemcovia odviesť z Popradu do
Starého Smokovca alebo až do
Tatranskej Lomnice túto nedeľu
16. augusta. Z nášho mesta vyrazí o 10.40 hod., cez deň bude
premávať na trase St. Smokovec
- T. Lomnica a späť do Popradu
pôjde zo St. Smokovca o 18.08
hod.

•

DEŇ obce Šuňava bude
v nedeľu 16. augusta. Pre rodákov, ale aj návštevníkov pripravili bohatý kultúrny program.

•

NA HRADE Ľubovňa sa
bude konať v nedeľu 16. augusta
medzinárodný bridžový turnaj
Grófa Jána Zamoyského.

•

MEDZINÁRODNÝ divadelný a filmový festival UmUm
´15 bude prebiehať v piatok
a sobotu 14. a 15. augusta v Starej Ľubovni. Hlavnou myšlienkou festivalu je priniesť súčasné
divadlo a film čo najbližšie k divákovi. Program festivalu bude
vsadený do verejného priestoru, aby diváci mohli aj v malom
meste zažiť atmosféru kultúry
veľkých miest.

•

NÁRODNÁ diaľničná spoločnosť v prvom polroku 2015
investovala do opráv vyše 30
kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy viac
ako 1,7 mil. eur. Vynovených tak
bolo 215 tisíc štvorcových metrov vozoviek a pribudlo aj nové
oplotenie a zvučiace čiary. NDS
opravila a vymenila aj pätnásť
mostných záverov na mostoch
v Poprade, vo Zvolene, v Oravskom Podzámku, v Zamarovciach a ďalších.

•

VČERA 11. augusta pracovníci ŠL TANAP-u spočítavali v
približne päťdesiatich lokalitách
Vysokých, Západných a Belianskych Tatier turistov. Súčasťou
bolo aj zisťovanie názorov turistov na stav prírodného prostredia a služieb poskytovaných
ŠL TANAP-u.
(ppš)
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Výstava výnimočného fotografa v galérii

Martin Krystýnek je fotograf, ktorému nechýba cit pre zachytenie výnimočných okamihov v živote ľudí. Svojím pozorným okom a
zmyslom pre fotografiu vystihne jedinečné moment a zveční ich do
podoby krásne upravených obrázkov. Fotografiu má v krvi vďaka
svojmu starému otcovi, ktorý mal dlhé roky fotografovanie nielen
ako hobby, ale tiež ako živobytie. Vo svojom živote uprednostňuje
pozitívne myslenie, dynamiku, úprimnosť a priamočiarosť, čo sa
odzrkadľuje aj v jeho tvorbe.
Tento talentovaný Popradčan sa profesionálne venuje fotografovaniu od roku 2010. V tomto období pôsobil aj v Južnej Amerike, najmä v Paraguaji. „Pobalil som sa, všetko som predal a išiel som do tejto
krajiny s rizikom, ale podarilo sa mi tam presadiť,“ povedal.
Vybudoval si v tejto profesii meno. Fotil miestne vysoko postavené
osoby, modelky a ľudí zo šoubiznisu. Postupom času vybudoval zo
svojho mena značku, ktorá prekročila aj hranice nášho štátu. Dôkazom toho sú zahraničné úspechy.
V novembri 2013 bol prijatý do APFSR (Asociácia profesionálnych
fotografov SR), ktorá je okrem iného členom v Európskej federácií
profesionálnych fotografov - FEP. Od februára 2014 je držiteľom
medzinárodného ocenenia “Európsky fotograf ”. Veľký úspech sa
dostavil v júni 2014, kedy dostal titul QEP - (Qualified European
Photographer), čo je druhé najvyššie európske ocenenie určené pre
profesionálnych fotografov. Titul udeľuje Federácia európskych profesionálnych fotografov (FEP) na základe nominácií členských organizácií zo všetkých krajín Európy.
Jeho práce sa objavili na titulných stránkach viacerých magazínov a časopisov v Paraguaji, Argentíne, v New Yorku. Z týchto skúseností čerpá ešte aj dnes pri práci doma i v zahraničí. V Poprade si
založil vlastné štúdio. K zákazníkom sa chová vysoko profesionálne,

Martin Krystýnek so svojou priateľkou.

Jedna z množstva zaujímavých fotografii vystavovaných v Tatranskej galérii.		
FOTO - Katarína Plavčanová

pristupuje k nim individuálne a po konzultácií ponuku prispôsobí ich
predstavám. Obklopuje ho tím šikovných ľudí, ktorí mu pri fotografovaní pomáhajú. Voľný čas venuje vlastnej tvorbe. Dáva do nej svoje
sebavyjadrenie. Snaží sa zachytiť napr. krásu ženy. Pritom mu pózujú
modelky, ale aj jeho priateľka.
Projekt „Sensual Beauty“, ktorý je vystavovaný v Tatranskej galérii pripravoval rok a pol. Zapojilo sa doň 90 dievčat. S touto kolekciou
získal dve medzinárodné ocenenia - Európsky fotograf a Kvalifikovaný
európsky fotograf. Fotografie posudzovala porota v Bruseli a v Rige. „Fotografia „Baletka na lampe“ získala najviac ocenení na medzinárodných
súťažiach: zlato, striebro a desiatky čestných uznaní. Porota v prvom rade
hodnotí wow-efekt, tá fotka sa musí páčiť na prvý pohľad a potom sa rieši
kompozícia, kvalita a pod. Presadiť v zahraničí sa dá, človek len musí mať
pevnú vôľu, pokoru a hlavne musí chcieť,“ uviedol M. Krystýnek.
Jedna z modeliek Ivana Faybíková uviedla: „Spolupráca s M. Krystýnekom je vždy veľmi príjemná. Fotili sme v jeho ateliéri na dvakrát. Druhýkrát to vyšlo lepšie, bola som veľmi spokojná. Prvýkrát som sa samozrejme
hanbila, ale potom som už vedela ako to vyzerá, kde bude tieň, ako sa
zakryť, kde bude dopadať svetlo. Martin mi hovoril, čo mám robiť.“
„Tento mladý muž je pre nás Popradčanov výnimočným zjavom. Je
však viac známy vo svete. Za posledný rok získal viac ako 40 ocenení,
sú to prestížne ocenenia Medzinárodnej asociácie fotografov, ktorej je
aj členom. Je pre nás takým malým sviatkom, že ho tu môžeme uviesť.
On sám si zvolil cestu čiernobielej fotografie, ktorá je už na pomedzí
profesionálnej, komerčnej ale aj umeleckej fotografie. Výstava je rovnako prijateľná pre našu galériu, pre umenovednú oblasť, ale aj pre
bežných návštevníkov, pre milovníkov akejkoľvek fotografie,“ povedala
Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie.
Výstava „Sensual Beauty“ v Tatranskej galérii potrvá do 13.septembra 2015.					 (kpl)

Zbierka šatstva narástla o ďalších dvesto kíl

Obvinený z obzvlášť závažného zločinu

Zbierka šatstva, ktorú zorganizovali počas Národného
stretnutia mládeže P15 v Poprade, narástla o ďalších dvesto kíl.
K doterajšej pol tone sa pridalo ďalšie oblečenie vyzbierané
na jednotlivých ubytovacích zariadeniach. Mladí priniesli šatstvo aj priamo do Arény Poprad
a do stánku Spišskej katolíckej
charity, ktorá zbierku s tímom
P15 spoluorganizovala. Všetky
vyzbierané veci, ktoré priniesli
mladí zo svojich domovov z
celého Slovenska, ostanú v regióne, v ktorom sa vyzbierali.
Zaujímavosťou je, že darcovia

veci vešali aj na šnúry, ktoré nainštalovali dobrovoľníci P15 na
Nábreží Jána Pavla II. Celkovo
natiahli 2 650 metrov špagátov a
šnúr. Vyzbierané veci poputujú
farskej charite, ľuďom bez domova, chorým, sociálne odkázaným ľuďom a rodinám.
„Celkovo sme vyzbierali okolo
trištvrte tony oblečenia. Oceňujeme takúto formu zorganizovania
zbierky šatstva. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do jej prípravy a špeciálne ďakujeme všetkým,
ktorí do nej aktívne prispeli,“ povedal Ján Regeci zo Spišskej katolíckej charity.
(ppš)

V stredu 5. augusta vyšetrovateľ OR PZ v Poprade začal
trestné stíhanie vo veci zločinu
zabitia, nakoľko bol na sídlisku Západ v kroví nájdený mŕtvy 51-ročný Ľubomír pochádzajúci z Revúcej.
Privolaný obhliadajúci lekár
konštatoval na tele muža viaceré zranenia, pričom nevylúčil
cudzie zavinenie. Následným
vyšetrovaním a predovšetkým
na základe nových skutočností
bol tento skutok vyšetrovateľom
KR PZ v Prešove prekvalifikovaný na obzvlášť závažný zločin
vraždy. Na základe dôkazov bolo

vznesené obvinenie voči 47-ročnému mužovi z Batizoviec. Ten
mal v noci z utorka na stredu
v krovito-stromovitom poraste
neďaleko rieky Poprad, po požívaní alkoholických nápojov
a vzájomnom slovnom i fyzickom konflikte, v úmysle usmrtiť
dnes už nebohého Ľubomíra.
Napadnutý muž pri tomto útoku
utrpel zranenia, ktorým podľahol. Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby. Zákon stanovuje
trestnú sadzbu odňatia slobody
v tomto prípade na pätnásť až
dvadsať rokov.
(krp)
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Aktuálna téma v múzeu

Projekt Letnej čitárne v Podtatranskom múzeu načal toto
leto svoju druhú polovicu. Minulú stredu večer sa v priestoroch pobočky v Spišskej Sobote konala už tretia zo série
štyroch prednášok.
Pod holým nebom sa hovorilo
na veľmi aktuálnu tému „Ničenie
a skaza v Sýrii a Iraku“ s podtitulom „Ideológia nenávisti, verzus učenie islamu“. Touto problematikou sa zaoberá odborný
asistent na katedre filozofie Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč, ktorý návštevníkov
upútal miestami až šokujúcimi
informáciami. „Viac než rok sme
prostredníctvom médií, ako pozorovatelia, účastní na neľudskom
vyčíňaní tzv. Islamského štátu.
Strach a hrôzu šíria vraždy civilistov aj terorizmus. Rovnako nepochopiteľné je aj bezprecedentné
ničenie historických pamiatok
ranných civilizácií Blízkeho východu. Mnohí za tieto činy vi-

POZOR na
horúčavy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu tretieho
stupňa pred vysokými teplotami
pre celé územie SR aj na dnes 12.
augusta. Podľa vývoja teplôt sa
bude výstraha predlžovať aj na
ďalšie dni. Teplota sa aj v Poprade môže v čase obeda vyšplhať až
na 35 stupňov Celzia.
Pri horúčavách sú najrizikovejšími skupinami deti a seniori, ľudia
trpiaci srdcovo-cievnymi ochoreniami, či fyzicky pracujúci ľudia
vystavení celodennému slnečnému žiareniu. Dôležité je dodržiavať správne zásady pobytu na slnku, piť pravidelne v dostatočnom
množstve, nie naraz väčšie množstvo chladených nápojov. Najlepšie je mať vodu vždy pri sebe a piť
priebežne počas celého dňa. Vyhýbať sa treba alkoholu.
(ppš)

nia islam. Niektorí „zaostalosť“
Arabov. Kde však v skutočnosti
pramení dnešná apokalypsa Blízkeho východu?“ Aj nad tým sa
zamýšľal J. Lenč. „Primárnym
záujmom danej organizácie je
samozrejme šírenie strachu. To
čo sa však predstavuje ako Islamský štát, nie je ani zďaleka nič
islamské alebo moslimské. Panika
vzniká preto, lebo sa o tom veľa
hovorí, ale bez vysvetlenia. Mediálne pokrytie je obrovské, ale
prevažne negatívne. Žiaľ, väčšina
ľudí radšej zapína doma v pohodlí správy v televízii a nechodí na
prednášky,“ zdôrazňoval prednášateľ. „Sme inštitúcia, ktorá
má za úlohu ochraňovať kultúrne
pamiatky a dedičstvo. Stredná
Európa je dedičkou fantastických
pamiatok starých niekoľko tisíc
rokov a pýtame sa, prečo je nutné
s nimi takto zaobchádzať?“ zamyslela sa riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magdaléna Bekessová.
(mav)

Poprad sa pripravuje
na veľkolepé oslavy
Úvod roka 2016 a celý jeho
priebeh bude v Poprade v znamení veľkých osláv. 1. januára
1946 vytvorili mestečká Poprad,
Veľká a Spišská Sobota spoločný tzv. „veľký“ Poprad a tak po
sedemdesiatich rokoch nastal
čas, aby si všetci Popradčania
túto významnú udalosť pripomenuli.
Pracovné stretnutie k prípravám osláv 70. výročia vzniku
„veľkého“ Popradu sa konalo
v strede minulého týždňa za
účasti predstaviteľov mesta,
oddelenia kultúry, či prezentácie mesta, ako aj miestnych
historikov. Padali návrhy, ako
by mohli samotné oslavy vyzerať. Isté je, že budú trvať celý
budúci rok. „K dohode medzi
troma mestečkami došlo už 23.
októbra 1945 a právoplatnosť
nadobudla v prvý deň nasledu-

júceho roka. Chceme si dôstojne pripomenúť toto významné
výročie a preto budeme zodpovedne pripravovať program. Už
v októbri by sme chceli s oslavami začať. Poprad má šikovných
ľudí a umelcov. Aj v rámci mestského rozpočtu budeme počítať
s finančnými prostriedkami,
ktoré by mali byť na oslavy určené,“ povedal primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko. „Pri tejto príležitosti chce mesto akoby
vtiahnuť späť všetkých Popradčanov, ktorí tu niečo znamenali a znamenajú. Súčasťou osláv
bude množstvo sprievodných
podujatí, do ktorých budú zapojené aj deti v základných a stredných školách. Spojenie Popradu
bola významná udalosť a preto
to nechceme podceniť,“ dodal
prvý viceprimátor Popradu
Igor Wzoš.
(mav)

ANKETA: Ako popradské deti prázdninovali v júli?

GRÉTKA GALAJDA, (11)
Hneď po odovzdaní vysvedčení som išla s rodičmi na týždňovú dovolenku do Chorvátska.
Stretli sme tam spoločných známych. Bolo nám tam výborne.
V júli som ešte bola v saleziánskom tábore na Plejsoch. Tiež
sa mi tam veľmi páčilo, hlavne
skúška odvahy v lese v noci.
V auguste sa ešte chystám navštíviť Dánsko s rodinnými priateľmi a pozrieť tiež babku a sesternice z Kežmarku. A potom
sa už budem chystať do školy.
Prázdniny mi veľmi rýchlo bežia.

FILIP HOZZA, (10)

V júli sme boli v Bratislave na
návšteve u kamarátky mojej mamky. Spolu s jej deťmi sme sa chodievali kúpať do Rusoveckého jazera.
Boli sme aj na kúpalisku v Rakúsku
a člnkovať sa na krídle Dunaja. Potom som bol v historickom tábore pod Hradom Ľubovňa. Spávali
sme pod stanom, učili sa šermovať
a často chodili do lesa. V júli som
bol aj v Kluknave navštíviť babku
a často chodím ku starej mame
tu v Poprade. V auguste sa ešte
chystáme s rodičmi do Maďarska
alebo Chorvátska. Už sa aj celkom teším na školu a spolužiakov.

SARAH SKOKANOVÁ, (11)

Začiatkom júla som bola na
dvoch dovolenkách na Slovensku.
Potom som absolvovala s kamarátkou letný tábor pri Zvolene a teraz
chodím do denného tábora v Centre voľného času v Poprade. Tam
trávime každý deň inou činnosťou,
iným výletom. Zatiaľ sa mi najviac
páčili tobogány na kúpalisku vo Veľkom Mederi. Jazdy na nich som si
poriadne užila a tiež sa mi veľmi páčil výlet na golfové ihrisko, kde nás
učili hrať golf. Chystám sa ešte do
Levíc, no a po návrate už začínam
s tréningami plávania.
(šif)
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POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
NÁMESTIE SV. EGÍDIA
12. - 14. august o 21. hod.

BAŽANT KINEMATOGRAF
LETNÉ KINO NA KOLESÁCH

Pojazdné retro autobusy Bažant Kinematograf sa už stali neodmysliteľnou súčasťou leta na Slovensku. V tomto roku sa koná už
15. ročník tohto úspešného premietania českých a slovenských
filmov.
12. august - 38 - SR, 2014, r. Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič
13. august - TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA - ČR, 2014,
r. Dan Přibáň
14. august - TRAJA BRATIA - ČR, Dánsko, 2014, r. Jan Svěrák
15. august o 10. hod.

CESTA OKOLO SVETA

UJO ĽUBO Z KOŠÍC
V projekte “Cesta okolo sveta“ sa deti naučia pesničku Slovenské mamičky, s ktorou pocestujú po svete.
15. august o 16. hod. - hasičský dvor v Spišskej Sobote

ČAJ O PIATEJ S HUDBOU

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v divadelnej
sále v Spišskej Sobote.
15. august o 20.30 hod. - Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / VAMPIRE ACADEMY

USA / 101 min.
Rose Hathaway je dampír. Dampír je napoly človek / upír. Sú to

strážcovia Morojov, pokojných a smrteľných upírov, žijúcich diskrétne v našom svete. Ich poslaním je chrániť Morojov od nesmrteľných upírov - Strilogov. Rose so svojou kamarátkou Lissou prežívajú rôzne dobrodružstvá. Testujú pevnosť ich priateľstva, trpia a
strácajú svojich milovaných ľudí. Upírie vojny sú všade okolo nich.
16. august o 15. hod. - Námestie sv. Egídia

HUDOBNÁ SKUPINA KUŠTÁROVCI
PROMENÁDNY KONCERT

Bratislavské hudobné zoskupenie
bude prezentovať slovenské a medzinárodné melódie, rómske piesne
a tanečné skladby. Skupina účinkuje
v zložení Peter Kuštár - prvé husle
a sólo spev, Martin Kuštár - druhé
husle a spev, Otto Čiernik - akordeón a spev, Juraj Tkáčik - kontrabas a spev.
20. august o 20. hod. - Námestie sv. Egídia

DIVADLO COMMEDIA
ZÁPISKY DÔSTOJNÍKA ČA

Celoslovenská premiéra v apríli 2015
Výberu vhodnej hry niekedy napomôže náhoda. Tak tomu bolo i v prípade
hľadania novej inscenácie, ktorú mienilo popradské Divadlo
Commedia uviesť ako vrchol tohtoročných Divadelných fašiangov. V Zápiskoch dôstojníka Červenej armády naopak je jeden
človek schopný zničiť celý svet.

Aj náročnejší dovolenkári
preferujú Chorvátsko

Medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov patrí Chorvátsko. Platí
to aj pre tých náročnejších
klientov. Prúdové lietadlá
popradskej spoločnosti AIR
- TRANSPORT EUROPE
lietajú zo Slovenska v letných mesiacoch najčastejšie
do destinácií Pula,
Dubrovník, Split či
Zadar.
Súkromnú leteckú prepravu do
Chorvátska si objednávajú najmä
rodiny s deťmi, či
skupiny priateľov.
„Jednoznačnou výhodou je samozrejme rýchlosť
a flexibilita. Prúdové lietadlo
vás z Bratislavy, Košíc či Popradu prepraví do chorvátskych
destinácií do hodiny,“ hovorí
manažér predaja ATE Radovan Pavličko. Požiadavky o
kalkulácie súkromného letu
v posledných dňoch stúpli aj po medializovaných
informáciách o kolónach,

na cestách do Chorvátska
v najvyššej sezóne vytvárajú.
„Prenájom súkromného lietadla nie je úplne nedostupná
alternatíva.
Predpokladom
je samozrejme plné obsadenie všetkých ôsmich sedadiel,

ktoré sú v lietadle k dispozícii.
Skupiny klientov, ktorí s nami
lietajú častejšie, sa niekedy
spoja tak, aby let do Chorvátska aj späť bol plne obsadený.
V takýchto prípadoch je počas
top sezóny cena letu na osobu
porovnateľná s pravidelnými
letmi do dovolenkových destinácií napríklad z Viedne,“
konštatuje Radovan Pavličko.

Okrem Chorvátska smeruje v letných mesiacoch
flotila dvoch prúdových lietadiel AIR - TRANSPORT
EUROPE Cessna Citation
550 Bravo aj do talianskych,
francúzskych, gréckych či
tureckých prímorských
destinácií.
Žiaľ, nie vo všetkých prípadoch ide
o prepravu klientely cestujúcej za
účelom strávenia
príjemnej dovolenky. „Lietadlami realizujeme aj takzvané repatriačné lety.
V priebehu niekoľkých minút vie náš
servisný tím prerobiť interiér
lietadla na medicínsku verziu pre ležiaceho pacienta.
V spolupráci s asistenčnými
službami a poisťovňami zabezpečujeme prepravu do
domovskej krajiny cestovateľom, ktorým dovolenka skončila úrazom alebo vážnejším
ochorením,“ uzatvára Radovan Pavličko.
PP-87

Kontroly na pošte
aj na letisku

Počas prvého polroka 2015 vykonali prešovskí colníci vo svojom
územnom obvode 22 293 preventívnych dozimetrických kontrol,
ktoré boli zamerané na ochranu
zdravia (zabraňovaním dovozu
nebezpečných a zdraviu škodlivých
výrobkov) a bezpečnosti občanov
(kontrolou rádioaktívnych materiálov, zbraní, výbušnín a pod.).
Z dôvodu možnej nelegálnej prepravy jadrových a rádioaktívnych
materiálov colníci vykonávajú pravidelné preventívno-bezpečnostné
kontroly nielen v teréne, ale napr. aj
na letisku Poprad - Tatry, či na pracovisku Poprad - Pošta, ktoré vzniklo
v máji tohto roka.
V rámci CÚ Prešov bolo za prvý
polrok takýmto spôsobom vykonaných 22 293 kontrol, pri ktorých
bolo okrem prepravovaných tovarov
skontrolovaných aj 4 145 fyzických
osôb. Počas kontrol spustili radiačné
prístroje 206 radiačných poplachov.
Spôsobili ich tovary, ktoré z titulu
svojich charakteristických vlastností obsahujú rádionuklidy bežne sa
vyskytujúce v prírode, alebo išlo
o rádionuklidy určené na lekárske
a priemyselné účely a ich preprava bola uskutočňovaná v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(ppm)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Kto je priateľ? Prvý človek, ktorý prichádza, keď celý svet odišiel ...
O. S. Marden

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 12. augusta má meniny Darina, zajtra 13. augusta Ľubomír,
v piatok 14. augusta Mojmír, v sobotu 15. augusta Marcela, v nedeľu
16. augusta Leonard, v pondelok 17. augusta Milica a v utorok 18.
augusta Elena, Helena.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 7. augusta 2015
v Matejovciach s

Františkom Zajacom,
90-ročným

V piatok 7. augusta 2015
v Spišskej Sobote s

Katarínou Dolákovou,
78-ročnou

V sobotu 8. augusta 2015
vo Veľkej s

Máriou Dobrovskou,
65-ročnou

V sobotu 8. augusta 2015
vo Veľkej s

Alžbetou Geletkovou,
73-ročnou

V pondelok 10. augusta 2015
vo Veľkej s

Margitou Diabelkovou,
96-ročnou

V pondelok 10. augusta 2015
vo Veľkej s

Jozefom Mižigarom,
65-ročným

V pondelok 10. augusta 2015
vo Veľkej s

Petrom Majzelom,
42-ročným

V pondelok 10. augusta 2015
vo Veľkej s

Jozefom Polákom,
90-ročným

V utorok 11. augusta 2015
vo Veľkej s

Jánom Červeňom,
65-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 12. augusta 2015
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Erikou Redayovou,
47-ročnou

Vo štvrtok 13. augusta 2015
o 14. hod. v Strážach s

Jozefom Oravcom,
81-ročným

Konferencia o autoroch teórie relativity

V Starej Lesnej sa od 17. do 21.
augusta uskutoční medzinárodná
konferencia za účasti vedcov z viac
ako 30 krajín, okrem európskych aj
z Ázie a Ameriky. Odborníci z oblasti matematiky a matematickej fyziky sa budú zaoberať všeobecnou
teóriou relativity, ktorej autorom je
vo verejnosti známy A. Einstein, no
málokto vie, že súbežne s ním ju vynašiel aj významný nemecký matematik David Hilbert. Konferenčná

letná škola globálnej analýzy a jej
aplikácií si pripomína sté výročie
publikovania jeho práce, založenej
na báze matematických princípov,
zatiaľ čo Einstein vychádzal hlavne
z fyzikálnych poznatkov o gravitácii. Hlavným organizátorom
podujatia s podporou Višegrádskeho fondu je Lepage Research
Institute z Českej republiky, medzi
spoluorganizátormi je aj slovenská
Prešovská univerzita.
(klm)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 13. augusta do 19. augusta

V hlave 3D - o 13.30 hod. (hrá
sa len cez víkend) a o 16. hod.,
V hlave 2D - o 18.10 hod., Mission: Impossible - Národ grázlov
- o 20.30 hod. (nehrá sa 18.8.),
ARTMAX FILMY - Levie srdce o 20.30 hod. (hrá sa len 18.8.), Mimoni 2D - o 16.20 hod., Krycie

meno U.N.C.L.E. - o 13.40 hod.
(hrá sa len cez víkend), o 18.20
hod. a o 20.50 hod., Papierové
mestá - o 13.50 hod. (hrá sa len
cez víkend), Vykoľajená - o 16.10
hod., Magic Mike XXL - o 18.40
hod., Nesmrteľný - o 21. hod.
Viac na www.cine-max.sk (ppp)

Čistia chodníky a cesty

Už vyše roka pomáha Správa mestských komunikácií (SMK), ako
jedna z viacerých organizácii v Poprade, dlhodobo nezamestnaným
začleniť sa do pracovného procesu. Okrem toho pokračujú jej pracovníci v letnej údržbe ciest, chodníkov a schodísk.
„Dlhodobo nezamestnaní vykonávajú malé obecné služby v dvoch skupinách po štyri hodiny denne. Ich počet je rôzny. V letných mesiacoch čistia
mesto, zametajú chodníky, čistia rigoly a krajnice ciest od buriny. V zimnom
období čistia chodníky od nánosov snehu,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian.
Okrem iného pokračujú pracovníci SMK v tradičnej letnej údržbe.
Opravujú chodníky, obnovujú vodorovné dopravné značenie a kosia
krajnice ciest a cyklistických chodníkov. Opravujú aj schody. Dokončili
schodiská na Ulici Dostojevského a Tolstého, a tiež pri OC Výkrik. (ppv)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 12. augusta - Medovka
- Poliklinika Alexandra, zajtra
13. augusta - Sunpharma Tesco, v piatok 14. augusta
- Adus, v sobotu 15. augusta
- Dr. Max - námestie, v nedeľu 16. augusta - Aduscentrum, v
pondelok 17. augusta - Zlatý had
a v utorok 18. augusta - Avena.
Medovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské námestie, Sunpharma - Tesco: Teplická cesta 3,

Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34,
Dr. Max - námestie: Námestie sv.
Egídia, Aduscentrum: Nám.
sv. Egídia 22/49, Zlatý had:
Novomeského 19, č. t. 773 10
26, Avena: Karpatská 11, č. t.
788 17 51.
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
Neplánujte si
žiadne väčšie
práce, lebo vás zastihne nečakaná
návšteva.
Potrebujete
pokoj a samotu, aby ste nabrali nové sily. Budete mať totiž veľké nápady, ktoré sa
dajú zrealizovať.

Doplňte si životnú energiu,
ktorá vám začína chýbať. Choďte
medzi ľudí, zabaviť sa a oddýchnuť
si do hôr alebo k vode.
Niekto má o
vás záujem,
ale vy akoby ste ho ani nevnímali.
Poobzerajte sa viac okolo seba.

Vo všetkom
sa vám bude
neuveriteľne dariť, len si dajte pozor na neprajníkov.

Budete prežívať šťastné a
radostné chvíle s rodinou a priateľmi. Dostanete aj zaujímavé pozvanie.

Šťastné obdobie potrvá
naďalej. Užívajte si ho čo najviac,
vyskytuje sa málokedy v živote.

Čaká vás veľa
práce, ale pôjde to hladko a bez problémov.
Pripravte sa aj na nejakú novinku
súvisiacu s mladšími osobami.

Niekedy neviete odhadnúť správnu mieru a niečo slovne
preženiete. Môže to mať dôsledky.
Ste príliš pedantní, mali
by ste sa viac uvoľniť a užívať si
bezstarostnejší život.

Ne p ú š ť a j t e
sa do nových
aktivít. Momentálne im hviezdy nie
sú naklonené.
Všetko pôjde
akoby pomimo vás a bude to dobre. Veci sa
vyriešia aj bez vášho zásahu.
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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 málo používanú
čalúnenú rozkladaciu lavicu s úložným priestorom.
Cena 50 €. Inf.: č. t. 0908
879 729.		
43/15-P
Predám 3-izb. slnečný byt
s garážou vo Svite. Inf.: č. t.
0904 378 022.
44/15-P

•

•
•
•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hranič-

nej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
60/15-R
Nátery
striech,
okien
a dverí, fasády, nátery vo
výškach a kostoly. Cena 2,80
€/1 m2 - strechy. Inf.: č. t. 091
542 37 05.
77/15-R
Dám do prenájmu komplet zariadený 1-izb. byt s balkónom v Poprade na sídl.
Juh III, cena 285 €/mesiac so
všetkým. Byt je voľný od 1. 8.
2015. Len seriózne. Inf.: č. t.
0918 694 121.
78/15-R
Stolárstvo KLIN prijme
do zamestnania šikovných
stolárov - nábytkárov na prevádzku do Spišskej Teplice. Nástup ihneď. Inf.: č. t.
0905 904 646.
80/15-R

•

•
•

•

Kú pa

Kúpim byt v Poprade s balkónom a výhľadom na Tatry. Inf.: č.
t. 0944 287 670.
15/15-K

Napísali ste nám

Veriaci sa lúčia

Budeme s láskou a úprimnou vďakou spomínať. Odchádza náš veľadôstojný pán
dekan Anton Oparty - vzácny
to človek. Budeme na neho
s úctou spomínať všetci veriaci našej farnosti pod krásnymi
Tatrami, veď jeho láskavá ruka
nás neraz žehnala na svätých
omšiach, sprevádzal nás na
púťach do Lúrd, La Salette,
Medžugoria a taktiež do Fatimy. Nezabudnuteľné duchovné spomienky ostanú na vás
- veľadôstojný pán dekan už

aj preto, že ste nám postavili
krásny Kostol sv. Cyrila a Metoda na Juhu, obnovili Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie a dali do prevádzky
Kostol sv. Egídia v Poprade
odkrytím fresiek, či celkovou
rekonštrukciou. Nech vám
to milostivý Pán Boh odplatí
a želáme vám pekný dôchodok
a časté návraty medzi nás do
Popradu.
Za všetkých vďačných veriacich Farnosti Poprad - Marián
Korvín

Vstupenky na Country
weekend vyhrali

V predchádzajúcom vydaní
novín Poprad bola uverejnená
súťaž o vstupenky na Country weekend do Šuňavy, ktorý
sa uskutoční 22. a 23. augusta.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili
do súťaže a splnili jej podmienky boli vyžrebovaní: Ján Krom-

ka, Záborskeho ul., Poprad,
Magda Ridlovská, Rastislavova
ul., Poprad a Mária Kollárová, Budovateľská ul., Poprad.
Vstupenky si môžu vyzdvihnúť v redakcii od pondelka 17.
augusta do piatka 21. augusta,
denne do 15. hod.
(ppš)

Kino pod holým nebom

Novinkou Tatranského kultúrneho leta je premietanie pod holým nebom. Prvé letné kino zažili diváci vo Vysokých Tatrách
minulý týždeň. Premietať sa bude každý augustový piatok v Kúpeľoch Nový Smokovec a v sobotu v areáli Relax parku Jazierko
v Tatranskej Lomnici vždy o 20. hod. Tento piatok 14. augusta sa bude premietať film Láska na kari a v sobotu 15. augusta
film Transcendence.				 (ppš)

Rušný víkend záchranárov

•

V sobotu 8. augusta
popoludní bola do Vysokých
Tatier privolaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby. Leteckí záchranári z Popradu leteli na pomoc 40-ročnému Slovákovi, ktorý spadol
v sedle Závrat. Po 15-metrovom páde utrpel zranenia hlavy, dolnej aj hornej končatiny,
bol však pri vedomí. V oblasti,
kde dopadol, nebolo pokrytie
sieťou pre mobily, svojpomocne sa preto musel s vážnymi
zraneniami presunúť a vyhľadať
miesto, odkiaľ si mohol privolať pomoc. Lekárka zranenému
na mieste poskytla neodkladné
ošetrenie. Následne ho evakuovali z terénu a transportovali do
Nemocnice Poprad.
V nedeľu 9. augusta boli
leteckí záchranári z Popradu privolaní do lesného terénu pri obci
Ihľany k 55-ročnej žene, ktorá na
lesnej ceste spadla z motocykla.
V ťažko prístupnom lesnom
teréne nebol možný príjazd sa-

•

nitky. Lekárka zranenej ošetrila
dolnú končatinu, následne ju
evakuovali z lesa a previezli do
popradskej nemocnice. Po odovzdaní pacientky v nemocnici
bola posádka vrtuľníka vyslaná
na ďalší zásah do Tatier. V oblasti Širokého sedla spadla 69-ročná žena, ktorá si poranila členok
a nemohla samostatne pokračovať v túre. Na pomoc jej opäť
z vrtuľníka spustili lekárku, ktorá jej nohu ošetrila a pripravila
ju na letecký prevoz do Popradu.
Tretí zásah popradskej posádky
v nedeľu smeroval k dopravnej
nehode pri Liptovskom Hrádku,
kde došlo k úrazu 29-ročného
motocyklistu. Pri prílete vrtuľníka bol muž v starostlivosti
pozemných záchranárov, ktorí
započali resuscitáciu. V nej pokračovali aj leteckí záchranári, žiaľ, neúspešne. Muž utrpel
viaceré veľmi vážne zranenia.
Aj napriek veľkej snahe všetkých záchranárov im na mieste podľahol.
(tur)

SPRÁVY HZS

Pomoc pre deti

V poobedňajších hodinách v
stredu 5. augusta boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre
dve 10-ročné deti, ktoré zastihla
silná búrka nad Žiarskou chatou. Deti boli uzimené, vystrašené a mali aj menšie odreniny
na končatinách, ktoré im záchranári na mieste ošetrili a následne ich terénnym vozidlom
transportovali do ubytovacieho
zariadenia, kde si ich prevzali
vedúci skupiny.

Nevoľnosti pod Rysmi

Vo štvrtok večer minulý týždeň požiadal HZS o pomoc poľský turista. Pod vrcholom Rysov
na slovenskej strane prišlo jeho
kamarátovi nevoľno, trpel závratmi a nedokázal z miesta, kde
sa nachádzal, pokračovať v túre.
Pre urýchlenie záchrannej akcie
bol zásah odovzdaný posádke
VZZS, ktorá pacienta transportovala do nemocnice v Poprade.

Záchranári pomáhali
aj pri Popradskom plese

V nedeľu 9. augusta popoludní požiadal personál chaty pri
Popradskom plese záchranárov
HZS o pomoc pre 14-ročné
dievča, ktoré si privodilo hlbokú tržnú ranu na chodidle.
Záchranári jej na mieste po-

skytli starostlivosť a následne
ju transportovali na zastávku
Popradské pleso, kde ju odovzdali
posádke RZP.

Upozornenie HZS

Turisti vo Vysokých Tatrách by mali chodiť na také
túry a štíty, na ktoré stačia
ich sily, výkonnosť a schopnosti. Treba brať na zreteľ aj
svoj zdravotný stav. Rovnako
by sa na túru nemali vyberať sami. Upozorňuje na to
Horská záchranná služba v
súvislosti s nedávnou tragédiou mladej ženy v Tatrách.
Ešte pred odchodom na túru
je potrebné overiť si, aké
bude počasie. Veľmi nebezpečné sú letné búrky, ktoré sa
vyskytujú hlavne popoludní.
HZS odporúča turistom vyraziť na túru skoro ráno, aby
sa prípadnej búrke vyhli, alebo keď ich aj búrka zastihne,
boli už na zostupe. Potrebné
je mať so sebou aj dostatočné množstvo tekutín, niečo
na rýchle doplnenie energie,
teplé a nepremokavé oblečenie a vhodnú obuv. Chýbať
by nemal ani nabitý mobil,
ktorým v prípade potreby
kontaktujú HZS na tiesňovom čísle 18 300.
(hzs)
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Príjemné prekvapenie na úkor favorita

Popradskí futbalisti hneď vo
svojom prvom vystúpení na
domácom trávniku v NTC privítali v druhom kole DOXXbet
ligy veľkého favorita - exligistu
VSS Košice. Po Prehre v Bardejove nikto neočakával veľké
zázraky, ale opak bol pravdou.
Košičania zbabrali hneď úvod
zápasu, keď sa v 16. minúte „vykartoval“ z hry Kamil Karaš.
O tri minúty si dal vlastný gól
jeho spoluhráč Lazar Dordevič. Oslabení hostia nedokázali
v prvom polčase nič vymyslieť.
V jeho závere ešte vybojoval
René Durkot pre domácich pokutový kop (na foto), ktorý bezpečne premenil Róbert Ujčík.
Druhý polčas veľa vzruchu
nepriniesol, aj keď Košičania
pridali na obrátkach v snahe
skorigovať výsledok. V 55. minúte im zasadil K.O. krásnou
akciou a prvým gólom v drese
modro-bielych Ján Zápotoka.
Čisté konto potešilo aj brankára

Po tomto zákroku brankára na Reného Durkota nasledoval úspešný pokutový kop Róberta Ujčíka.
FOTO - Marek Vaščura
FK Poprad Róberta Huszárika.
„Už sa ani nepamätám, kedy sme
uhrali zápas bez gólu. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom, 2 000 ľudí
bolo vynikajúcich,“ povedal. „Už
od utorka sme sa na Košice pripravovali. Boli sme sa pozrieť na
ich zápas a vedeli sme, že majú
problémy zo zhustenou obranou.

HK Poprad v príprave

Hokejisti HK Poprad odohrali v minulom týždni ďalšiu porciu zápasov v rámci prípravy na nadchádzajúcu sezónu. Nevyhrali v utorok nad Liptovským Mikulášom a ani v odvete v Košiciach.
V utorok 4. augusta podľahli kamzíci na domácom ľade prvoligistovi MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3. O dva góly domácich sa postarali
Branislav Rapáč a Lukáš Paukovček. V piatok 7. augusta cestovali Popradčania do Košíc, s ktorými doma pred týždňom otvárali sériu prípravných zápasov. V odvete nestrelili ani gól a prehrali 0:3. HK Poprad cestoval na ďalší prípravný zápas do českého Olomouca v utorok
(výsledok bol známy až po uzávierke vydania novín Poprad).
Program: v piatok 14. augusta o 17. hod. MHC Martin - HK Poprad.
Doma sa kamzíci najbližšie predstavia na Tatranskom pohári od štvrtka
20. augusta do soboty 22. augusta. Podrobný rozpis zápasov ako aj výsledok z Olomouca prinesieme v ďalšom vydaní novín Poprad. (ppv)

Na tom sme postavili taktiku.
Šťastie praje tým, ktorí oň bojujú
a dnes prialo nám,“ pridal hodnotenie zápasu tréner FK Poprad
Vladimír Lajčák.
Výsledok: 2. kolo DOXXbet ligy v sobotu 8. augusta
FK Poprad - VSS Košice 3:0
(2:0), góly Popradu: 19. Lazar

		

Z

V R P

S

B

1. Zvolen

2

2 0 0

6:1

3

2. L. Mikuláš

2

2 0 0

5:0

6

3. D. Kubín

2

2 0 0

3:0

6

4. Prešov

2

1 1 0

3:0

4

5. Bardejov

2

1 1 0

3:2

4

6. Poprad

2

1 0 1

4:2

3

7. Košice

2

1 0 1

3:3

3

8. Lokomotíva

2

0 1 1

1:3

1

9. Sp. N. Ves

2

0 1 1

1:4

1

10. Haniska

2

0 0 2

0:4

0

11. R. Sobota

2

0 0 2

0:5

0

12. Teplička n. V.

2

0 0 2

0:5

0

Dordevič (vl.), 40. Róbert Ujčík
(pk), 55. Ján Zápotoka.
Program: 2. kolo Slovnaft
Cupu v stredu 12. augusta o 17.
hod. ŠKM Liptovský Hrádok
- FK Poprad, 3. kolo DOXXbet ligy v nedeľu 16. augusta
o 17. hod. MFK Dolný Kubín
- FK Poprad.
(mav)

Nabitý program Jána Kočiša

Popradský cyklotrialista Ján Kočiš sa nedávno zúčastnil Majstrovstiev Európy UEC v talianskom horskom meste Alpago.
V kategórii ELITE 20 zaváhal iba raz a stálo ho to postup medzi
šesť najlepších jazdcov. Skončil napokon deviaty. Jeho zverenec
a ďalší Popradčan Šimon Tapušík skončil medzi juniormi na desiatom mieste. Následne si doskočil do Londýna, kde sa blízko
Buckinghamského paláca zúčastnil, na pozvánku Angličana
Andreia Burtona, podujatia London trials battle a podľa vlastných slov zajazdil svoju životnú jazdu. Nabitý program zakončil tento víkend v Rakúsku na podujatí série svetových pohárov
UCI v Rakúsku. Tu už tak nevynikal a po semifinálovej jazde
skončil celkovo na 18. mieste.			
(ppv)

•

Krátko zo športu

FUTBALOVÝ klub Poprad
organizuje od pondelka 17. do
piatka 21. augusta v čase od
7.30 do 15.30 hod. Denný futbalový kemp pre hráčov v kategórii roč. nar. 2005 a mladší.
Futbalové talenty povedú kvalifikovaný tréneri a pripravený je aj pestrý program. Zraz
je naplánovaný v pondelok
o 7.30 hod. na futbalovom štadióne vo Veľkej.

Predminulý víkend sa popradský atlét Jozef Dubašák z AK Steeple
Poprad zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v atletike v Banskej
Bystrici. Získal bronzovú medailu v behu na 3 000 metrov cez
prekážky. „Na MSR som išiel s cieľom získať medailu a zabehnúť
čas pod 10 minút. Splnil som len prvý cieľ. Cítim, že už to nie je
také ako kedysi, ale stále dokážem konkurovať oveľa mladším bežcom,“ hodnotil svoj výkon J. Dubašák.
FOTO - archív JD

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ

•

NÁRODNÝ výstup na Kriváň 2015 sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Organizuje ho
Klub slovenských turistov Liptova z poverenia Klubu slovenských turistov a mesto Vysoké
Tatry a Liptovský Mikuláš,
obec Pribilina a Matica Slovenská. Slávnostné otvorenie

výstupu spojené s kultúrnym
programom bude v piatok 14.
augusta o 17.30 hod. v Kúpeľoch Nový Smokovec.
HOROLEZECKÝ týždeň
James začal v pondelok 10. augusta a potrvá do nedele 16.
augusta. 91. ročník tohto tradičného horolezeckého týždňa
sa koná na Chate pri Zelenom
plese a je spojený aj so sprievodným programom. Jeho súčasťou
bude aj piatková pietna spomienka o 13.30 hod. na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou
a v sobotu 15. augusta 6. ročník
tatranského boulderingu.
V SOBOTU 15. augusta sa
v areáli za PD v Mengusovciach uskutoční XVIII. ročník
Mengusovského rodea - Memoriál Jána Galla. (ppv, ppš)

•

•
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Horal Tour 2015 už tento víkend

Trojdňové etapové cyklistické podujatie Horal Tour
2015 sa vo Svite a okolí Tatier
uskutoční od piatka do nedele. Sobotné preteky s názvom
Škoda Horal MTB Maratón
budú navyše po druhýkrát vo
svojej histórii hostiť Majstrovstvá Slovenska XCM v horskej
cyklistike pre rok 2015.
Sobotňajšia majstrovská 2.
etapa túry patrí do série Škoda
Bike Open Tour 2015. Druhý
ročník ponúkne šesť pretekov
v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách pre registrovaných cyklistov, nadšencov,
aj deti. V aktuálnom ročníku
očakávajú organizátori Horal
Tour účasť približne 700 pretekárov z radov dospelých a 350
detských cyklistov. V roku 2017
bude mať Horal maratón štatút
Majstrovstiev Európy. „Okrem
týchto pozitívnych skutočností usporiadanie Majstrovstiev
Slovenska prináša so sebou aj
množstvo povinností a potrieb
prispôsobenia sa medzinárodným, aj slovenským pravidlám.
K najdôležitejším požiadavkám
patria predpisy týkajúce sa bez-

pečnosti cyklistov. Z tohto dôvodu sme museli z majstrovskej
trasy vynechať vrchol Kráľovej
Hole,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii organizátor
podujatia Ivan Zima. Súčasťou
podujatia bude, podobne ako aj
v minulom roku, cyklistická súťaž pre deti - Horal Junior, ktorá patrí do Detskej Tour Petra
Sagana. Návštevníci podujatia
sa tiež môžu tešiť na sprievodné aktivity a večerné koncerty
skupín Cheers a Hrdza.
Úspešnou účastníčkou predchádzajúcich ročníkov Horalu
je aj slovenská reprezentantka
Janka Keseg Števková: „Pokúsim
sa aj tento rok o zisk majstrovského titulu. Budem sa snažiť
jazdiť rozumne, pretože maratóny nevyhráva ten najsilnejší,
ale najmúdrejší,“ povedala. Dlhoročným spoluorganizátorom
podujatia je aj Ondrej Glajza
- najúspešnejší Slovák v doterajšej histórii cyklokrosu. „Horal
je mojim domácim podujatím a
sám som ho niekoľkokrát vyhral.
V súčasnosti sa podieľam na výbere tratí a môžem potvrdiť ich
náročnosť,“ dodal.
(ppp)

BAM v príprave na extraligu

Basketbalová akadémia Poprad
(BAMP) už so svojim ženským
tímom naplno zarezáva v príprave na najvyššiu súťaž. Klub
sa posilnil hráčsky i v rámci realizačného tímu. Aj na základe
prísľubu z radnice by mal do
sezóny vstúpiť s rozpočtom približne 110 tisíc eur.
„S pánom primátorom sme
otázku peňazí viackrát riešili.
V prvej fáze bolo prisľúbených
50 tisíc eur a v druhej fáze by
sme mali hľadať druhú časť do
naplnenia rozpočtu. Odovzdali
sme mestu koncepciu rozvoja až
do roku 2018, kde sme konkrétne
vyčíslili, ktorá sezóna koľko bude
stáť. Odozva bola dobrá, ale
potrebujeme dotiahnuť veci do
konca,“ uviedol na minulotýždňovej tlačovej konferencii prezident BAM Poprad Jozef Turák
s tým, že peniaze na účte očakáva do konca augusta. „Basketbal patrí medzi hlavné športy,
ktoré chceme podporiť. Hľadáme

sponzorov, ktorí by pokryli väčšiu čiastku rozpočtu a mesto by
mohlo pomôcť 40 až 50 percentami. Zatiaľ je to v štádiu sľubu,
ale rokujeme so sponzorom a do
konca augusta budeme múdrejší,“ vysvetľoval popradský primátor Jozef Švagerko.
V kádri, ktorý sa pripravuje
na extraligu figuruje 19 hráčok, vrátane kadetiek, ktoré
majú šancu prepracovať sa do
ženského družstva. „Premýšľali sme nad tým, aké hráčky
prinesieme do Popradu. Myslím si, že budú môcť dôstojne
pôsobiť v extralige. Máme šesť
nových hráčok - Adelu Kudličkovú, Luciu Hadačovú, Angeliku
Theinerovú, Petru Jackovú, Danielu Pavlendovú a Lauru Dubeňovú,“ povedal tréner BAM
Poprad Igor Skočovski, ktorý
má na lavičke posilu v podobe
asistentky Jany Janáčkovej. Vedúcou družstva sa stala Vitalia Bolozová.
(mav)

Hasičky zo Šuňavy medzi najlepšími

Mladé hasičky z Dobrovoľného hasičského zboru a Základnej
školy Šuňava si pripísali na svoje konto ďalší významný úspech vo
svojej histórii. V tvrdej konkurencii najlepších z celej Európy na
nedávnej XX. medzinárodnej súťaži kolektívov mladých hasičov
v poľskom Opole sa umiestnili na krásnom treťom mieste.
Mladé hasičky a hasiči preukazovali pripravenosť v súťažných
disciplínach v štafete na 400 m s prekážkami. Na úspechu sa podieľali Tatiana Hanulová (veliteľka), Timea Diabelková, Veronika Fridmanová, Emma Hanulová, Mária Hurčalová, Lucia Chlebovcová,
Gabriela Kunová, Anna Lavková, Zuzana Legátová a Vanesa Smiková pod taktovkou dlhoročného trénera Jána Kallu. Úspech Šuňavy
je výsledkom dlhoročnej systematickej práce s hasičskou mlaďou.
Postup do Opole si vybojovali víťazstvom v okresnom, krajskom i
celoštátnom kole hry Plameň.
Šuňavčanky nadviazali na dobré výsledky svojich predchodkýň z roku 2011, keď sa po prvýkrát prebojovali víťazstvom v celoštátnom kole hry Plameň 2010 na XVIII. medzinárodnú súťaž v
slovinskom Kočevje. Tam obsadili piate miesto. Pred dvoma rokmi ako celoslovenský víťaz reprezentovali opäť Slovensko na ďalšom ročníku tejto prestížnej súťaže vo francúzskom meste Mulhouse, kde skončili na vynikajúcom treťom mieste.
(onk)
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O Spišskosobotský pohár

Rebel ovládol galériu

Tatranská galéria uviedla vo
štvrtok 6. augusta výstavu s
názvom Rebel Jiří Načeradský
v zbierke Ivana Melicherčíka. Vyše sto obrazov zaplnilo
celý výstavný priestor a tak
si návštevníci môžu až do 27.
septembra vychutnať umenie
jedného z najvýznamnejších
českých maliarov.
Výstava sa do Popradu dostala
vďaka náruživému zberateľovi
umenia a dobrému kamarátovi
Jiřího Načeradského - Ivanovi
Melicherčíkovi. „Prvý obraz som
si kúpil pred dvadsiatimi rokmi,
ale už dávno predtým som sledoval jeho tvorbu. Zbierka začala
narastať a skamarátili sme sa.
Táto kolekcia patrí medzi moje
pýchy,“ prezradil I. Melicherčík.
Jiří Načeradský pracoval podľa
neho na doraz a bol závislí na
štetci. „Maľba bola pre neho drogou. Nikdy nešpekuloval, maľoval
jednym dychom,“ dodal.
Jiří Načeradský vlani zomrel.
Pre vášnivého zberateľa a kamaráta to bola rana pod pás.
„Jeho smrťou som zbierku ukončil, pretože som si doteraz mohol obrazy vyberať u neho sám.
Zberateľstvo je ťažká diagnóza
a uvidím, čo príde teraz. Bol
som na najväčších veľtrhoch sveta, ale nič ma zatiaľ nezaujalo.

Nemám pocit, žeby som v najbližšej budúcnosti ešte chcel túto
zbierku vystavovať,“ zdôveril sa
I. Melicherčík.
Galéria poskytla jedinému
autorovi viac ako 1 000 metrov štvorcových po prvýkrát,
ale táto zbierka si to zaslúži.
„S pánom Melicherčíkom spolupracujeme dlhšiu dobu. Jedna
z prvých jeho výstav, ešte v komorných priestoroch na Alžbetinej ulici, bola na tému Zátišia
v slovenskom výtvarnom umení.
Som rada, že prostredníctvom
jeho zberateľskej vášne môžeme
predstaviť verejnosti aj jedného z najvýraznejších českých
figuralistov a najosobitejších
českých maliarov povojnovej
generácie,“ doplnila riaditeľka
Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.
(mav)

Historické námestie v Spišskej Sobote v nedeľu 9. augusta patrilo dobrovoľným hasičom, ktorí bojovali o Spišskosobotský pohár. Do histórie 16. ročníka sa zapísalo 35 tímov rozdelených do
šiestich kategórií.
Spomedzi 14 družstiev mužov do 35 rokov dosiahla najlepší čas
Štôla a stala sa držiteľom Spišskosobotského pohára. U žien do 35
rokov už tretí rok po sebe kraľuje Spišská Sobota. Medzi šiestimi
družstvami mužov nad 35 rokov bol najrýchlejší Spišský Štvrtok.
V kategórii dorastu medzi chlapcami patrilo prvenstvo Štrbe, u
dievčat si na svoje konto prvé tohtoročné víťazstvo pripísala Spišská
Sobota. Najväčšiu bojovnosť a radosť z prvého miesta prejavili ženy
nad 35 rokov z Batizoviec.
Ďalšou súťažou 21. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy bude 11.
ročník súťaže hasičských družstiev - Memoriál Miroslava Olejníka
na futbalovom ihrisku v Poprade - Strážach v nedeľu 16. augusta
od 10. hod.					 (onk)

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
časť pozemku v katastrálnom území Poprad, parc. č. KN-C 247 o
výmere 7 m2 za účelom jeho užívania pod umiestneným novinovým
stánkom.
Výška nájmu je minimálne 50,- €/m2/rok za pozemky v zóne A na
účel umiestnenia predajného stánku.
(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)
Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk, 3. posch.,
č. dv. 313, tel. č. 052/716 72 81.
PP-89
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 26. 8. 2015 o 12. hod.

PP-88

12. 8. 2015

Strana 12

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.

Made in Slovakia

Zavolajte 0949 404 265
POĎAKOVANIE

PP-82

Mária ďakuje pani Rodike za nájdenie šťastia, lásky a pokoja v dome.

Rytmy mexického folklóru

Mariachi Sin Fronteras je
hudobná skupina hrajúca tradičné mexické piesne a hudbu
štýlu mariachi. Popradským
divákom sa predstavila v rámci kultúrneho leta v nedeľu 9.
augusta na Námestí sv. Egídia.
Mariachi - jeho pôvodný
názov v indiánskom dialekte z centrálnej časti Mexika
znie Nauhatl a znamená „Deň
osláv“. Má silné korene v mexickej identite, v prežívaní a v
precítení zvykov a tradícií. Je
to súhra strunových a dychových hudobných nástrojov v
harmonickom
usporiadaní.
Interpretácia je veľmi precítená
a hudobník Mariachi prenáša hlboké city vychádzajúce z
každej noty.
Líder skupiny Mariachi Sin

Fronteras Rolando Cruz pochádza z južného Mexika. Po
slovensky hovorí bez jedinej
chybičky, veď u nás žije už
dvadsať rokov. „Sin Fronteras
je zoskupením ľudí, ktorí nepoznajú kultúrne ani geografické
obmedzenia. Korene členov
skupiny možno nájsť v rôznych
kútoch sveta - v Mexiku, v Paname, na Ukrajine, v Bielorusku a
na Slovensku. Všetkým učarila
mexická hudba - niekedy jemná,
inokedy veselá i drsná zároveň,“
povedal R. Cruz.
V repertoári tejto skupiny
nájdeme aj polku, ktorá k nim
prišla z Európy. Hudobníci vystupujú v tradičných mexických
kostýmoch. Na hlavách chlapcov nechýba sombrero, dievčatá
majú vo vlasoch mašle. (kpl)

(Dokončenie zo str. 1)
Predajcovia a vystavovatelia boli z rôznych kútov Slovenska.
Ochutnať sa dali rôzne druhy pečiva, sladkostí, vína, zemiakové
špirály či grilované a pečené mäso. Deti sa vyšantili na skákacom
hrade. Ponuku ocenili nielen domáci, ale aj turisti.
Vďaka tomuto podujatiu popradské námestie ožilo. Festivalu prialo aj počasie. Lákadlom boli tiež večerné kultúrne programy. Najviac
ľudí prilákalo na Námestie sv. Egídia piatkové vystúpenie slovenskej
skupiny No Name. Ich hity ako napr. Ty a tvoja sestra, Ďakujem, že
si, Starosta a ďalšie rozospievali prítomný dav. Návštevníkov potešili
aj koncerty skupiny Lavagance, Prešporských junákov, či sobotňajšie vystúpenie Sama Tomečka. Aj najmenší diváci si prišli na svoje.
Detské divadlo s Dorotkou z Fidorkova, či vystúpenie divadla Cililink si detičky veľmi pochvaľovali.
Občianske združenie Pre mesto, ktoré akciu organizovalo v spolupráci s mestom Poprad a ďalšími partnermi, bolo so štvrtým
ročníkom festivalu spokojné a už teraz rozmýšľajú nad prípravami ďalšieho ročníka.				 (šif)

