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Na mestskom
úrade sú nové
nádoby na
triedený
zber

Kvetnica si
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v mozaike
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Prijatie
novembrových
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Posledné tohtoročné zasa-
danie Mestského zastupiteľ-
stva mesta Poprad sa usku-
toční vo štvrtok 8. decembra 
o 9. hod. v zasadačke MsÚ. 
Rokovanie je verejné.

Poslanci majú v programe 
návrh na zmenu výšky ročné-
ho členského príspevku mesta 
Poprad v Oblastnej organizácii 
cestovného ruchu Región Vy-
soké Tatry, návrh na prenájom 
nebytových priestorov v budo-
ve viacúčelovej haly, návrh na 
schválenie spoločného zoznamu 
uchádzačov a náhradníkov na 

pridelenie uvoľneného bytu, po-
staveného s podporou finanč-
ných prostriedkov zo ŠFRB, 
návrh na predaj pozemku v 
katastrálnom území Spišská So-
bota, návrhy na predaj nehnu-
teľností v k.ú. Poprad, Svit a 
Spišská Sobota, návrhy na zá-
menu nehnuteľností v k.ú. Veľká 
a Poprad, návrhy na prenájmy 
nehnuteľností, návrhy na zria-
denie vecného bremena a ďalšie 
(podrobne na www.poprad.sk). 

MsZ prerokuje aj návrh na 

prevzatie verejného osvetle-
nia do majetku mesta - stavba 
IBV 16 samostatne stojacich 
rodinných domov, návrh, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN o 
financovaní základných ume-
leckých škôl, materských škôl 
a školských zariadení, ktoré 
sú zriadené na území mesta 
Poprad. Do programu je zara-
dený aj návrh na zmenu vecnej 
náplne kapitálových výdavkov 
na úseku školstva na rok 2016, 
návrh na vybudovanie lávky 

pre peších a cyklistov, návrh 
na zriadenie denného centra 
na sídlisku Juh, návrh VZN, 
ktorým sa schvaľuje prevádz-
kový poriadok pre pohrebiská 
v meste Poprad, návrh VZN o 
poskytovaní dotácií z rozpoč-
tu mesta Poprad, ďalej infor-
matívna správa o hospodáre-
ní obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou mesta 
Poprad za rok 2015, dodatok 
k zásadám odmeňovania po-
slancov MsZ za funkčné ob-

dobie 2014-2020 a návrh na 
úpravu platu primátora.

Najdôležitejším dokumen-
tom programu bude návrh 
rozpočtu mesta Poprad na 
rok 2017 s výhľadom na roky 
2018-2019 a stanovisko hlav-
nej kontrolórky k tomuto ma-
teriálu, návrh vecnej náplne 
použitia Rezervného fondu 
mesta Poprad v roku 2017, 
návrh na zmenu rozpočtu 
mesta Poprad na rok 2016 a 
ďalšie. Pred záverom zaznejú 
interpelácie poslancov. Viac 
na www.poprad.sk.  (ppm)

Aký bude budúcoročný rozpočet mesta?

Tradičný vianočný jarmok vstúpi už do 
svojho štrnásteho ročníka. Potrvá tri dni - od 
piatka 9. do nedele 11. decembra. Tohto roku 
prejavilo záujem o prezentáciu svojich výrob-
kov približne dvesto ľudových remeselníkov a 
iných predajcov.

Marta Kurpašová, vedúca oddelenia strategic-
kého rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade 
uviedla, že vzhľadom na priestorové možnosti 
námestia a dodržanie bezpečnostných a ďalších 
predpisov, museli počet stánkov obmedziť na 160. 
Doplnila: „Zamerali sme sa najmä na výrobcov re-
meselných produktov, ale nebude chýbať ani ďalší 
sortiment a samozrejme stánky s občerstvením. Ta-
kisto budú na predaj živé ryby a vianočné stromče-
ky. Samotný jarmok bude trvať tri dni, ale Adventné 
mestečko si budú môcť návštevníci mesta a domáci 
vychutnávať aj naďalej po celé sviatky.“ Určite oce-
nia nielen vianočný sortiment od medovníkov po 
dekoračné predmety, ale i prútené výrobky, výrob-
ky z dreva, drobné šperky, obrusy, bytové doplnky, 
patchworkové ručné práce a ďalšie. 

Jarmok takisto tohto roku bude sprevádzať pes-
trý kultúrny program (podrobne na 11. str.). Už 
tradične sa teší veľkej pozornosti pravá dedinská 
zabíjačka, ktorá bude v sobotu 10. decembra od 
10. hod. na námestí. Pomedzi nakupujúcich a za-
bávajúcich sa ľudí budú chodiť rozprávkové by-
tosti na chodúľoch a v blízkosti fontány sa bude 
pohybovať vodník. 

Námestie ovládne ozajstná predvianočná atmo-
sféra. Oplatí sa prísť na jarmok, ktorý patrí k obľú-
beným podujatiam Popradských Vianoc.  (mar)

Tradičný jarmok láka

Príchod Mikuláša v pondelok večer do Popradu opäť vítali davy ľudí. Podľa organizátorov z oddelenia kultúry 
MsÚ ich prišlo vyše 7 tisíc, aby si pozreli tohtoročný program na motívy ľadovej rozprávky Frozen v podaní 
popradských účinkujúcich z Divadla Commedia, TŠ Super, DFS Venček, bývalých tanečníkov Trend-u a ďal-
ších. Vianočné piesne zaspievala Dominika Gorecká, učiteľka zo ZUŠ Letná. Na začiatku programu deti privítal 
popradský primátor, na záver prišiel najviac očakávaný hosť - Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Rozsvietil 
vianočnú výzdobu mesta, po ktorej oblohu rozžiaril veľkolepý ohňostroj.         FOTO - Marta Marová
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Stručne

Zmena stránkových
dní a hodín

Na mestskom úrade sú nové nádoby na triedený zber
• PRVÁ slávnostná členská schôdza 
združenia Slovak Smart City Cluster sa 
uskutoční dnes 7. decembra v Popra-
de. Na stretnutí predstavia ciele a mi-
siu združenia SSCC, Czech Smart City 
Clustra, ako aj členov SSCC.

• V TÝCHTO dňoch dostávajú 
Popradčania do svojich domových 
schránok vianočný špeciál Poprad, 
ktorého súčasťou je program Poprad-
ských Vianoc 2016. Obsahuje tiež in-
formácie o odpadovom hospodárstve, 
spravovaní tepla, smart city, školskom 
stravovaní, cyklotrase cez mesto a 
ďalšie zaujímavé témy.• ANJEL „priletel“ minulú sobotu 
do stredu kruhového objazdu, kde ho 
dopravil vrtuľník spoločnosti ATE 
Poprad.• ĎALŠIA Babská jazda sa bude ko-
nať v popradskom kine Cinemax v OC 
Max v utorok 13. decembra. Premietať 
sa bude film Manžel na hodinu.• POPRADSKÍ mestskí policajti 
skontrolovali počas ďalšej preven-
tívno-bezpečnostnej akcie koncom 
novembra 5 prevádzok v meste, kde 
vykonali 19 orientačných dychových 
skúšok na zistenie požitia alkoholic-
kých nápojov u maloletých a mladist-
vých. Pozitívne boli 4 dychové skúšky 
u mladistvých osôb, z toho u 3 dievčat 
vo veku 16 a 17 rokov. Najviac namera-
li hladinu alkoholu u 17-ročného diev-
čaťa - 0,47 mg/l, čo je cca 0,94 promile.  • PODTATRANSKÁ vodárenská pre-
vádzková spoločnosť informuje, že 12. 
decembra od 8. do 16. hod. bude preru-
šená dodávka vody v Poprade - Spišskej 
Sobote na Prešovskej ulici od križovat-
ky s ulicami Gerlachovskou a Košickou 
z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vo-
dovodu. Ďalšie informácie na zákazníc-
kej linke PVPS - tel. 0850 111 800 alebo 
na dispečingu spoločnosti - tel. 052/772 
95 48.• PRERUŠENÁ distribúcia elektriny 
z  dôvodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia bude zajtra 8. 
decembra od 7.30 do 16. hod. a v pia-
tok 9. decembra od 7.40 do 16. hod. vo 
Veľkej na Mierovej ul., Lomnickej ul., 
Vagonárskej ul., Jahodnej ul. a Ul. Dol-
ný rad. V  pondelok 12. decembra od 
8.40 do 16. hod. v Kvetnici v Lesopar-
ku a v  rodinných domoch bez popis-
ných čísel a v stredu 14. decembra od 
8.30 do 14.30 hod. vo Veľkej na Vago-
nárskej ul. a  Ul. Fraňa Kráľa. Bližšie 
informácie ako aj presné čísla domov 
sú uverejnené na internetovej stránke 
www.poprad.sk.• OD POTRIEB firiem k riešeniam 
zamestnanosti marginalizovaných Ró-
mov bol názov podujatia, na ktorom 
sa stretli zástupcovia firiem a ďalších 
inštitúcií minulý piatok v Poprade. 
Diskutovali o integrácii Rómov a ich 
možnostiach na trhu práce.  (ppš)

Materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Poprad budú po-
čas prázdnin zabezpečovať prevádz-
ku podľa záujmu zákonných zástup-
cov detí.

„Jeden mesiac pred vianočnými 
prázdninami vyvesili materské ško-
ly na nástenke zoznamy, do ktorých 
mohli rodičia vyjadriť záujem o 
umiestnenie dieťaťa v materskej škole 
počas prázdnin. Tento oznam bude 
na nástenke zverejnený 2 týždne. V 
dňoch 27. - 30. decembra bude v pre-
vádzke Materská škola na Ulici mlá-
deže 2349/5, v dňoch 2. - 5. januára 
2017 bude v prevádzke MŠ na Ulici 

mládeže 2349/5 a MŠ na Vagonár-
skej ulici v Poprade - Spišskej Sobote,“ 
informovala Edita Pilárová, vedúca 
odboru školstva, mládeže a športu 
MsÚ Poprad.

Zástupkyne riaditeľov z ostatných 
materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Poprad o týchto 
skutočnostiach informovali rodičov 
detí. Do 5. decembra zisťovali ich de-
finitívny záujem o návštevu detí v MŠ 
počas vianočných prázdnin a zistený 
stav nahlásia príslušným MŠ.

Vianočné prázdniny pre základ-
né školy sú v čase od 23. decembra 
2016 do 5. januára 2017.  (mag)

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Poprade zmenilo stránkové 
dni a  hodiny na oddelení doprav-
ných evidencií ODI OR PZ v Popra-
de. K dispozícii sú pondelok, utorok 
a štvrtok od 8. do 15. hod, v stredu 
od 8. do 17. hod. a  v  piatok od 8. 
do 14. hod. Obhliadky motorových 
vozidiel sú vykonávané v  areáli 
bývalých kasární na sídlisku Zá-
pad v  Poprade (Ulica 29. augusta) 
v  pondelok až štvrtok od 7.30 hod. 
a od 13. hod. a v piatok od 7.30 hod. 
a od 11. hod.   (ppš)

Počas prázdnin budú v prevádzke dve MŠ

Viceprimátor Popradu Pavol Gašper informoval na 
piatkovom pravidelnom stretnutí s  médiami, že mesto 
Poprad vstupuje do úvodnej etapy, kedy zisťuje záujem 
ľudí o tzv. jednoduché pozemkové úpravy. „To znamená, 
že ak budú súhlasiť, tak dôjde k reorganizácii hraníc po-
zemkov tak, aby boli v súlade so stavebnými pozemkami, 
plánovanými cestami, chodníkmi a  koridormi pre siete. 
Mesto už začína pracovať na prieskume záujmu. Chcem 
vlastníkov pozemkov upozorniť, aby počkali na výzvu 
a pozvanie na mestský úrad a nedávali splnomocnenie na 
nakladanie s ich pozemkami niekomu inému. Predstavíme 

im, čo mesto zamýšľa na pozemkoch určených na výstavbu 
rodinných alebo bytových domov. Nazdávam sa, že takto 
si vypočujú z prvej ruky, o čo mestu ide.“ Predpokladané 
stretnutie vlastníkov sa očakáva v januári 2017.

Prvý viceprimátor Igor Wzoš uviedol aktuálnu informá-
ciu zo školstva. Všetky základné školy v pôsobnosti mes-
ta Poprad sú už pripojené na rýchly internet, čo prispeje 
k skvalitneniu výučby najmä predmetov ako informatika 
či matematika. Pripojenie je inštalované tak, aby bolo 
bezpečné, bolo rozdelené na učiteľskú a žiacku zónu a boli 
blokované stránky nevhodné pre deti a mládež.  (mar)

Vlastníkov pozemkov mesto pozve na stretnutie

Mikulášsky darček v podobe 36 
nádob na separovaný zber odo-
vzdala v pondelok 5. decembra 
popradskej mestskej samospráve 
organizácia zodpovednosti výrob-
cov spoločnosť Envi-pak. Deväť 
sád nerezových triediacich košov 
obsahuje po štyri nádoby - na sklo, 
papier, plasty a kovy. Mestský úrad 
v Poprade ide svojim občanom prí-
kladom a chce im ukázať, že triediť 
odpad sa naozaj oplatí. 

Primátor mesta Jozef Švagerko 
povedal: „Veríme, že to bude nový 
impulz pre separáciu odpadu v na-
šom meste. Radnica by v tomto smere 
mala byť vzorom aj pre samotných 
obyvateľov mesta. Triedený zber by 
mal prispieť k tomu, aby sme platili 
za odvoz odpadu  čo najmenej. Čím 
viac vytriedime, tým menej budeme 
platiť za odpad.“ 

Nádoby budú rozmiestnené po 
chodbách mestského úradu a budú 
slúžiť nielen zamestnancom mesta, 
ale aj občanom, ktorí si prídu na 
MsÚ vybaviť rôzne úradné záleži-
tosti. K takémuto triedeniu zaväzuje 
MsÚ ako inštitúciu povinnosť ulo-
žená v novom zákone o odpadoch s 
platnosťou od 1. júla 2016. 

Silvia Nosálová, riaditeľka pre ko-
munikáciu a marketing spoločnosti 
Envi-pak skonkretizovala: „Mes-
tu Poprad sme navrhli celý projekt 
vzdelávania obyvateľov v oblasti 
triedeného zberu. Začali sme od detí 

- vyškolili sme pedagógov základ-
ných a materských škôl a odovzdali 
im stovky vzdelávacích pomôcok, 
pravítok, triediacich koliesok, pre-
zentácií, manuál, maľovanky či vi-
deo. Ďalšie aktivity plánujeme aj na 
budúci rok, a to pre všetky vekové 
kategórie. Vieme, že naučiť ľudí trie-
diť je dlhodobý proces.“ Envi-pak 
oboznamuje Popradčanov s infor-
máciami, ako správne separovať od-
pad i vo vianočnom špeciáli Poprad, 

ktorý v týchto dňoch dostávajú do 
svojich domových schránok. 

Spoločnosť prevzala od začiatku 
júla tohto roka náklady za triede-
ný odpad v meste Poprad, ktoré 
tým ušetrí. Teda to, čo občania vy-
triedia do farebných nádob, mes-
tu uhradí. Úspory sú dôležité, ale 
v prvom rade sa zvyšuje ochrana 
životného prostredia a vďaka se-
parovaniu sa odpad môže recyklo-
vať a druhotne využiť.  (mar)

Na Mestskom úrade v Poprade sú už rozmiestnené nádoby na triedený odpad. 
Na foto pri odovzdaní zľava viceprimátor Pavol Gašper, primátor Popradu 
Jozef Švagerko, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti Envi-pak 
Silvia Nosálová a 1. viceprimátor Igor Wzoš.      FOTO - Marta Marová
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Krátke správy

Poprad bol úspešný v projekte Umenie v podchode

Samospráve ide o to, aby deti zdravo a chutne jedli
• V ART klube Tatranskej galérie 
otvoria dnes 7. decembra o 14. hod. 
výstavu Anjel Vianoc 2016, ktorá 
bude spojená s odovzdaním cien 
výhercom.

• OD 5. do 9. decembra prebieha aj 
v  Podtatranskej knižnici v  Poprade 
celoslovenský projekt s názvom Celé 
Slovensko číta deťom aj na Mikulá-
ša. V  knižnici na sídl. Západ bude 
dnes 7. decembra od 13.30 hod. čítať 
Jarmila Miháliková a na sídl. Juh 1 
budú čítať deťom ich rodičia a starí 
rodičia. 

• V NEDEľU 11. decembra v Ho-
zelci a  v  utorok 13. decembra v 
Kežmarku sa uskutoční podujatie 
s názvom Vianoce pod Tatrami, kde 
folklórne súbory predstavia najkraj-
šie vianočné zvyky, hry a vinše. 

• AKADEMICKÝ maliar Igor 
Pančuk otvoril vo štvrtok 8. decem-
bra svoju prvú výstavu v  Rakúsku. 
Jeho obrazy aj s  tematikou nášho 
mesta a  regiónu si budú môcť po-
zrieť záujemcovia vo Viedni.

• HORSKÁ záchranná služba ne-
odporúča túry do vysokohorských 
dolín. V uplynulých dňoch pripadlo 
až 60 cm nového snehu, lokálne je 
v polohách nad 1 800 metrov nad 
morom zvýšené lavínové nebezpe-
čenstvo. Na túry v nižších polohách 
odporúča HZS paličky, mačky, prí-
padne bezpečnostné protišmykové 
návleky na obuv. Varuje tiež, že pod 
vplyvom oteplenia sa na chodní-
koch bude tvoriť miestami poľado-
vica. 

• OD pondelka 5. decembra je po 
dvoch týždňoch opätovne otvorené 
Múzeum Tatranského národného 
parku v Tatranskej Lomnici. Svojim 
návštevníkom ponúka aj novinky. 
Jednou z nich sú upravené botanické 
panely. Pribudla tiež nová informa-
tívna tabuľa a preparáty netopierov, 
ktoré približujú život netopierov 
v  Tatrách. Zaujímavosťou je expo-
nát odtlačku tatranského dinosaura 
a jeho zmenšený model. Múzeum je 
otvorené denne od 8.30 do 16. hod.

• V  OKTóBRI bolo na Slovensku 
dočasne práceneschopných  priemer-
ne denne 94 845 ľudí. Oproti septem-
bru sa počet práceneschopných zvýšil 
o 11 756 prípadov. Najdlhšie sa prá-
ceneschopní v októbri liečili v okre-
se Poprad, kde PN trvala priemerne 
60,5 dňa. Nasleduje okres  Kežma-
rok s 59,39-dňovou priemernou PN a 
okres Sobrance, kde jeden prípad PN 
trval v priemere 58,83 dňa.  (ppš)

Mesto Poprad bolo úspešné v projekte Umenie v pod-
chode  a vďaka veľkej podpore hlasujúcich získa grant na 
realizáciu od Nadácie VÚB. Pôjde o zveľadenie podchodu 
spájajúceho centrum mesta so sídliskom Juh prostred-
níctvom umenia grafity. Do konca decembra 2016 môžu 
záujemcovia posielať výtvarné návrhy, ako si predstavujú 
obnovu podchodu na adresu podchod@poprad.sk. Pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko podotkol: „Máme tu nie-
koľko podchodov - pri Slávii, na Kukučínovej ul. či práve 

podchod z centra na sídlisko Juh. Sme radi, že sa nám po-
darilo získať podporu z Nadácie VÚB v sume 3 tisíc eur, 
druhú polovicu poskytne mesto. Návrhy na skrášlenie pod-
chodu by mali byť s motívom mesta, jeho dominánt, centier 
mestských častí, kultúrnych pamiatok a pod.“ Zo zaslaných 
návrhov potom verejnosť pomôže vybrať najlepší. Do rea-
lizácie projektu bude zapojená komunita sprejerov, ktorá 
bude môcť obhájiť grafity ako typ hodnotného umenia. 
Príležitosť zapojiť sa dostanú aj dobrovoľníci.  (ppm)

Korčuľovať sa dá opäť aj pri Aréne
Mesto Poprad využilo vhodné po-

veternostné podmienky a začalo s 
prípravou ľadu na otvorenej ľadovej 
ploche pri Aréne Poprad.

„S chladením sme začali už v pon-
delok 28. novembra večer. Postupne 
navyšujeme vrstvu ľadu tak, aby do-
siahla hrúbku aspoň 6 až 8 cm, ktorá 
je potrebná na bezpečnú prevádzku 
a technickú údržbu ľadovej plochy. 
Túto ľadovú plochu sme pre verejnosť 
otvorili už v pondelok 5. decembra 

večer,“ uviedla Lucia Štolcová z Aré-
ny Poprad, ktorá zabezpečuje pre-
vádzku dvoch otvorených ľadových 
plôch v meste.

Inštalácia menšej mobilnej ľadovej 
plochy na Námestí sv. Egídia bola 
naplánovaná až po podujatí Príchod 
Mikuláša, ktoré sa konalo v ponde-
lok 5. decembra a po následnej de-
montáži pódia. Mobilná ľadová plo-
cha na Námestí sv. Egídia je určená 
deťom do výšky 140 cm.

Popradská samospráva zabezpe-
čuje prevádzku bezplatných klzísk 
pre verejnosť ako súčasť podpo-
ry možností športového vyžitia v 
meste.

Verejné korčuľovanie budú môcť 
Popradčania zažiť aj na Zimnom 
štadióne mesta Poprad. Vianoce na 
ľade ako súčasť programu Poprad-
ské Vianoce 2016 budú k dispozí-
cii 25. a 31. decembra vždy od 15. 
do 17. hod.   (mag)

Školské jedálne v Poprade budú od 
nového roka variť jednotne. Mesto 
Poprad pracovalo na tomto zámere 
už dlhodobejšie s cieľom zvýšiť kva-
litu stravovania detí. Veď mnohé z 
nich konzumujú ako jediné teplé 
jedlo za deň práve obed v školskej 
jedálni. V deviatich ŠJ sa stravuje 
približne 70-80 percent zo všetkých 
5 tisíc žiakov. Samospráve záleží na 
tom, aby dostávali predovšetkým 
zdravé, ale aj chutné pokrmy. 

1. viceprimátor Igor Wzoš zhrnul: 
„Chceme vylepšiť školské stravovanie 
ako celok, preto sme sa rozhodli ísť do 
projektu zjednotenia jedálnych líst-
kov na všetkých školách. Teda v reál-

nom čase budú vo všetkých školských 
jedálňach variť podľa rovnakej recep-
túry. Budeme môcť porovnať kvalitu 
jedál, dlhodobo ju sledovať, v prípade 
potreby školiť personál v záujme zvy-
šovania kvality pri príprave jedál atď. 
Prioritne nám ide o to, aby deti dob-
re a zdravo jedli.“ Po analýze mesto 
stanovilo podmienky súťaže pre 
dodávateľov a od začiatku roka sú 
uzatvorené nové zmluvy. Do jedál-
neho lístka by sa deťom malo dostať 
oveľa viac zeleniny, ovocia a zdra-
vých produktov. Ako poznamenal 
I. Wzoš, štátne normy pre školské 
stravovanie sú dnes už prežité, lebo 
boli stanovované približne v 50-tych 

rokoch. Odvtedy sa situácia pod-
statne zmenila, preto je nevyhnutné 
upraviť aj jedálniček terajších detí, 
ktoré majú menej pohybu a nie sú 
podvyživené ako boli ich rovesníci v 
povojnových rokoch. 

Radnica tiež dbá, aby boli školské 
jedálne dobre vybavené. Viceprimá-
tor Pavol Gašper informoval, že v 
rámci rekonštrukcií škôl už zostá-
va obnoviť len posledné zatekajúce 
strechy v ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej 
a na telocvični na Dostojevského ul. 
Postupne sa vylepšuje i vybavenie je-
dální. Poukázal i na fakt, že v niekto-
rých sú zariadenia ešte z čias, kedy 
bola škola postavená.  (mar)

Už tri roky sa popradskí škôlkari učia korčuľovať pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Plocha zimného štadióna 
je maximálne vyťažená a tak sa v kurzoch bude pokračovať aj pred Arénou Poprad. Minulý týždeň ako prví v tomto 
roku ukončili základný kurz korčuľovania deti z  MŠ na Podtatranskej ulici a  ľadové vysvedčenia za ich snahu im 
odovzdával legendárny Mrázik.             FOTO - Marek Vaščura
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Popradské hviezdičky oslavovali

Na námestí vypískali násilie
Štvrtkové podujatie „Vypískajme 

násilie“ sa v  Poprade konalo po 
druhýkrát. Jeho organizátori tým 
chceli ukázať odmietavý postoj 
k násiliu. Tejto téme sa u nás venuje 
nezisková organizácia Progresfem. 
Vznikla v auguste 2012 a posky-
tuje všeobecno prospešné služby 
v oblasti poskytovania sociálneho 
poradenstva pre ženy, na ktorých 
je páchané násilie. Sídli v Poprade. 
Od času vzniku vyhľadalo služby 
poradne Progresfem niekoľko de-
siatok žien, ktoré zažívajú násilie 
zo strany partnerov. 

Častokrát je toto poradenské cen-
trum spolutvorcom osudov žien v 
ich neľahkej životnej situácii. Dopyt 
po týchto službách je veľký. Karin 
Jureková, štatutárna zástupkyňa 
Progresfem-u pre pomoc ženám - 
obetiam domáceho násilia poveda-
la: „Zaznamenali sme nárast oproti 

minulému roku asi o  50 percent. 
Každý mesiac zaznamenáme 7-8 
nových prípadov. Konkrétne posky-
tujeme sociálne poradenstvo, psy-
chologické aj materiálne služby. Jed-
nej klientke sme pomohli zabezpečiť 
bojler na ohrev teplej vody, snažíme 
sa ženám distribuovať potravinovú 
pomoc, plienky pre deti. Ďalej po-
núkame aj možnosť sprievodu na 
úrady. To však závisí od konkrét-
neho prípadu, či si to daná situácia 
vyžaduje. Vieme tiež sprostredkovať 
pomoc pri zháňaní ubytovania podľa 
naliehavosti situácie.“ Zhoršujúca sa 
ekonomická situácia a  prehlbujúca 
sa chudoba prispieva a  prejaví sa 
v rôznych formách a v intenzite ná-
silia v rodinách.  

Programu sa ako moderátorka 
zúčastnila Renáta Názlerová, ktorá 
pracuje ako mediátorka a  pôsobí aj 
v „Súdnej sieni“ a  herečka Gabriela 

Marcinková zná-
ma napr. zo seriá-
lu Doktor Martin. 
V  mrazivom počasí 
vystúpili aj tanečnice 
z Alimah fusion a di-
vadlo Alchýmie (na 
foto).

Súčasťou akcie 
bola výstava figurín - 
umlčaných svedkýň, 
ktoré boli zavražde-
né svojimi partner-
mi v dôsledku dlho-
dobého násilia. (kpa)

Minulý týždeň vo 
štvrtok sa v  priesto-
roch ZŠ s MŠ v Spišskej 
Sobote konal siedmy 
ročník okresného kola 
Technickej olympiády 
žiakov ZŠ. Deti sa pa-
sovali s výrobou hračky 
a veternej elektrárne.

„Bol to už siedmy 
ročník okresného kola 
Technickej olympiády. 
V  tomto roku sme mali 
po prvýkrát zapojený aj 
okres Levoča. Devätnásť 
žiakov bolo rozdelených do dvoch 
pracovných kategórií. V  kategórii 
A  boli ôsmaci a  deviataci, ktorí vy-
rábali drevenú hračku. V kategórii B 
boli žiaci piateho až siedmeho roční-
ka, a tí vyrábali veternú elektráreň,“ 
vysvetľovala zástupkyňa riaditeľky 
ZŠ s  MŠ v  Sp. Sobote Daniela Sta-
nová.

Súťaž ovládli žiaci z  domácej ZŠ 
v Sp. Sobote. V kategórii A zvíťazi-

lo duo Ján Findra - Pavol Šimkovič 
(na foto). „Mám rád prácu s drevom, 
ktorá je pre mňa relaxom. Otec má 
dielňu a ja mu tam pomáham. Zada-
nie bolo náročné, ale zvládli sme to,“ 
povedal J. Findra. „Táto praktická 
činnosť sa mi v živote zíde. Baví ma 
to, pomáham aj otcovi v dielni,“ do-
dal Pavol Šimkovič.

V  kategórii B sa najviac darilo 
Adriánovi Pitkovi Kesterovi.  (mav)

Zručnosť našim deťom nechýba

Kto pôjde na koncert Michala Davida

Súkromná materská ško-
la Stella je v  Poprade už 
desať rokov. Toto okrúhle 
jubileum oslávila spolu 
s  deťmi minulý týždeň vo 
štvrtok v Dome kultúry.

Program bol jeden veľký 
cirkus. Scéna sa premenila na 
obrovské šapito a  deti pred-
vádzali kadejaké cirkusové 
kúsky. Bola to z  ich strany 
improvizácia, ale o  to väčšia 
zábava. „My učiteľky sme ani 
nemuseli veľmi hrať, pretože 

my nevieme byť vážne. Také 
sme už len kvôli deťom a inak 
sa to ani v  škôlke nedá. Pra-
covalo sa nám s  deťmi veľmi 
dobre, pretože si program 
samé dotvárali,“ prezradila 
učiteľka v úlohe klauna Soňa 
Fördösová. „Mali sme pripra-
vený scenár, ale deti stačilo len 
správne namotivovať a išlo to 
samo. V našom cirkuse nechý-

bala cirkusová kapela, artisti, 
medvede, šašovia, žirafy, kú-
zelníci, baletky a bábiky,“ vy-
menovala jej kolegyňa v úlo-
he artistky a krotiteľky divých 
zvierat Andrea Šuchaňová.

Bránami Súkromnej ma-
terskej školy Stella v Poprade 
prešli už stovky detí. Prí-
tomným sa počas slávnost-
nej akadémie prihovoril 

viceprimátor mesta Poprad 
Igor Wzoš, ako aj bývalý pri-
mátor Popradu Anton Dan-
ko, ktorý stál pri zrode SMŠ 
Stella. Oboch spája fakt, že 
aj ich ratolesti túto materskú 
školu navštevovali, resp. ešte 
stále navštevujú. „Začiatky 
sú vždy ťažké, ale ak sa niečo 
robí s  láskou a  s  presvedče-
ním, tak to ide ľahšie. Tých 

desať rokov zbehlo rýchlo, 
ale veselo, s  úsmevom, hra-
vo a  cez rozprávky. Doba 
sa mení a  deti sú stále iné. 
Pri nich vidíme ako rastie-
me. Stále máme čo rozvíjať 
a do ďalších rokov aj zlepšo-
vať. Deťom prajem, aby boli 
u  nás spokojné a  aby boli 
samé sebou. Aby boli v kolek-
tíve vždy tvorivé a ústretové,“ 
vyslovila želanie riaditeľka 
SMŠ Stella v Poprade Mária 
Svitaňová.  (ppv)

Michal David vystúpi v decembri v dvoch slovenských mestách - v Bra-
tislave a  v  Poprade. Koncert v  našom meste bude v  stredu 14. decem-
bra o  19. hod. na zimnom štadióne. Súčasťou koncertu bude aj veľká 
laserová show. V  minulom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž 
o vstupenky na koncert v Poprade. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili, boli 
vyžrebovaní: Ján Beniačik, Štúrova ul., Poprad, Karol Hlavatý, L. Svo-
bodu, Poprad, Želmíra Brožková, Švábovce 14 a  Andrea Jánošová, 
Slobody 1, Poprad. Vstupenku si môžu prevziať v  redakcii (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.   (ppš)
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V sieti pridružených škôl UNESCO
je i jedna popradská

Každý neodborný rez stromu je začiatkom jeho koncaNa podnet
čitateľa

Obyvateľka bytového domu 
Váh nám zaslala podnet, kto-
rý sa týka orezávky stromov 
okolo tohto bloku. Napísa-
la, že tamojšie spoločenstvo 
vlastníkov bytov už niekoľ-
kokrát žiadalo o výrub alebo 
aspoň o orezanie a úpravu 
korún  stromov zo severnej 
strany bytového domu Váh 
(na foto): „Prirodzeným vý-
vinom zväčšujú svoj objem, 
sypú sa z nich semiačka, ktoré 
máme aj v bytoch, nehovoriac 
o vchodoch do bytovky. V zá-
kone síce nie je uvedená vý-
sadbová vzdialenosť od domu, 
ale tie naše stromy vrastajú 
pod základy objektu a ničia 
nám fasádu domu. Nechceme 
ich výrub, ale aspoň orezanie 
a úpravu koruny. Pokiaľ si pa-
mätám, tak tieto stromy boli 
orezané čiže upravené raz za 
43 rokov - toľko totiž bývame 
v bloku Váh.“ 

Ako uviedol Marek Báthory 
z oddelenia životného pro-
stredia MsÚ,  úprava drevín 
pri tejto bytovke bola vykona-

ná doposiaľ z južnej strany v 
zmysle zákona o ochrane prí-
rody a krajiny. Severná strana 
sa nachádza v blízkosti frek-
ventovanej cesty a prípadný 
rez treba dôkladne zvážiť.

M. Báthory vysvetlil po-
stup aj pre iných žiadateľov: 
„Žiadosť o rez stromu - stro-
mov na pozemkoch vo vlast-
níctve mesta Poprad môže 
podať ktokoľvek. Po 
tvaromiestnej ob-
hliadke žiadateľ do-
stane stanovisko k 
žiadosti. Produkcia 
lístia, semien, peľu, 
medovanie a pod., 
nie je dôvodom na 
zaťažovanie stromov 
rezom, nakoľko je 
prirodzeným javom 
súvisiacim s fyziolo-
gickými procesmi, ktoré spre-
vádzajú rast a život rastlín. 
Vždy si je potrebné uvedomiť 
dôležitú skutočnosť, že rastli-
ny a najmä vzrastlé stromy pl-
nia v prostredí nezastupiteľné 
funkcie ako je tvorba kyslíka, 

zachytávanie prachu, spoma-
ľovanie prúdenia vetra, po-
zitívny vplyv na mikroklímu 
zvyšovaním vzdušnej vlhkosti 
v procese evapotranspirácie 
a následné znižovanie rizika 
prívalových dažďov - výsadby 
stromov predchádzajú nad-
mernému prehrievaniu sídel-
ných celkov a tým ničivým 
prívalovým dažďom atď.“

Ďalej zrekapituloval, že 
rezy stromov a krov realizu-
je mesto Poprad na pozem-
koch vo vlastníctve a správe 
mesta na základe vlastných 
podnetov, najmä v prípade 
starých drevín, v korunách 

ktorých sa nachádzajú napr. 
suché konáre alebo, ak ide o 
nebezpečné dreviny, dreviny 
zasahujúce do podchodnej 
a podjazdnej výšky, krehké 
vŕby, topole a pod. A takis-
to rezy realizuje i na základe 
občianskych žiadostí. Rezu 
drevín vždy predchádza ob-
hliadka na mieste ich rastu, 
na základe ktorej je drevina 

následne upravená 
rezom alebo pone-
chaná bez zásahu. 

„Mesto Poprad pri 
údržbe zelene musí 
postupovať tak, aby 
neznižovalo kvalitu 
životného prostredia 
a neporušovalo plat-
né právne predpisy 
na úseku ochrany 
drevín. Rez stromov 

musí byť realizovaný od-
borne v súlade so zákonom 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení ne-
skorších predpisov, vyhláškou 
MŽP SR č. 24/2003 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o 

ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov 
a v súlade s STN 83 7010 
o ošetrovaní, udržiavaní a 
ochrane stromovej vegetácie. 
Rezy stromov sa realizujú len 
v odôvodnených prípadoch. 
Neodborný a radikálny rez v 
konečnom dôsledku spôsobu-
je následné zahustenie korún 
výmladkami, čo je z hľadiska 
svetelných pomerov v jednot-
livých stavebných objektoch 
- budovách nežiaduce a kon-
traproduktívne a tiež v rozpo-
re s platným právom na úseku 
ochrany drevín,“ konštatoval 
M. Báthory a podčiarkol, že 
každý neodborný rez stromu 
je začiatkom jeho konca. Za 
poškodzovanie drevín hrozí 
pokuta až do výšky 23 235, 74 
eur. Pokuty ukladá Slovenská 
inšpekcia životného prostre-
dia alebo okresný úrad. 

V roku 2016 bolo na po-
zemkoch v správe mesta 
Poprad spolu ošetrených 
(rez a výrub) približne 
1050 stromov.  (pmm)

Poprad bol minulý štvrtok 
miestom výročného stretnutia 
zástupcov siete pridružených 
škôl UNESCO, ktorá jestvuje 
už od 50-tych rokov minulého 
storočia. V  rôznych krajinách 
celého sveta je ich 8 tisíc, od zá-
kladných po stredné a vysoké. 
Na Slovensku je v tejto sieti 22 
škôl, medzi nimi aj jedna z Po-
pradu - Spojená škola D. Ta-
tarku. Národná koordinátorka 
pridružených škôl v  SR Anna 
Polievková konštatovala: „Sme 
veľmi radi, že sme mohli prísť 
do Popradu a oboznámili sme sa 
s  touto školou, ktorá je skutoč-
ne vynikajúca a úspešná a  má 
výnimočné aktivity, programy 
a projekty. Školy, ktoré sú v sieti 
škôl UNESCO sa popri bežných 
učebných osnovách venujú po-
čas vyučovania, ale aj mimo 

neho oblastiam, ktoré sú pre 
UNESCO ťažiskové. Čiže ľudské 
práva, ochrana svetového dedič-
stva, ochrana prírody a  ďalšie. 
Takisto ide o  aktuálne témy, 
ktoré prináša spoločenský život, 
napr. momentálne sú to záleži-
tosti predchádzania násilnému 
extrémizmu či prekonávania 
stereotypov v myslení predovšet-
kým u mladých ľudí.“ Zapojené 
školy sa tiež môžu zúčastniť na 
medzinárodných projektoch 
ktorejkoľvek zo siete pridruže-
ných škôl UNESCO. 

Predstaviteľov pridružených 
škôl UNESCO prijal 1. vice-
primátor Popradu Igor Wzoš 
a  diskutoval s  nimi o  súčas-
nom školstve i zámeroch mes-
ta v  tejto oblasti v  Poprade, 
najmä so zameraním na infor-
mačné technológie.  (mar)

Vo vianočnom zhone pozor na vreckárov !

V  súvislosti s  novelou zákona č. 224/2006 
Z. z. o  občianskych preukazoch  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov(§ 4a a § 4b) a 
povinnosťou požiadať od 1. januára 2017 o ob-
čiansky preukaz s  elektronickým čipom pre 
štatutárov, ktorých firmy sú zapísané v obchod-
nom registri, Policajný zbor vychádza v ústrety 

tým, že zavádza rozšírené stránkové hodiny pre 
žiadosti o vydanie občianskych preukazov s či-
pom pre Oddelenia dokladov Odboru poriad-
kovej polície Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru v  Prešove, Poprade, Humennom 
a  Bardejove a  to v  dňoch 3. decembra a  10. 
decembra v čase od 8. do 12. hodiny.  (krp)

Rozšírené stránkové hodiny

Mestská polícia Poprad 
v súvislosti s blížiacimi sa 
vianočnými sviatkami a 
s tým spojeným konaním 
rôznych sprievodných kul-
túrnych podujatí, koncer-
tov a vianočných trhov, vy-
zýva  občanov na zvýšenú 
opatrnosť a pozornosť ve-
novanú osobným veciam. 

„Práve toto obdobie kaž-
doročne priláka  vreckových 
zlodejov, ktorí využívajú sú-
stredenie väčšieho počtu osôb, 
nepozornosť ako aj zhon. 
V krátkom čase sú schopní 
nepozorovane sa zmocniť 
cenných vecí svojich obetí. 
Najmä mobilné telefóny, či 
peňaženky nachádzajúce sa 
v zadnom vrecku nohavíc sú 
pomerne ľahko dostupnou 
korisťou vreckových zlode-
jov. Netreba zabúdať ani na 
ženské kabelky, ktoré veľakrát 

ostanú pootvorené, pričom ich 
majiteľky si peňaženku nechá-
vajú navrchu a uľahčujú tak 
zlodejom prácu,“ informoval 
náčelník Mestskej polície 
Poprad Štefan Šipula.  

Mestská polícia Poprad 
preto občanov upozorňuje 
na nasledujúce skutočnosti: 

1. Odkladať si cenné veci 
do vnútorného vrecka bun-
dy, predného vrecka nohavíc 
a pokiaľ je to možné v spod-
nej časti kabeliek. Kabelky si 
dôkladne uzatvoriť a častej-
šie si ich kontrolovať.

2. Venovať zvýšenú pozor-
nosť bezpečnému uloženiu 
peňaženiek, pretože pla-
tobné karty, ktorými sa dá 
zaplatiť bezkontaktne (bez 
potreby použitia platného 
PIN kódu) môžu zlodeji po 
získaní ľahko zneužiť.

3. Počas nákupov v ob-

chodných centrách nenechá-
vať kabelky, príručné tašky 
alebo ruksaky v nákupných 
košíkoch, najmä keď sa počas 
nakupovania od týchto koší-
kov alebo košov  vzďaľujeme.

4. Nadmerná konzumácia 
„vianočného punču“ môže z 
niektorých osôb urobiť ľahší 
a prístupnejší terč pre vrec-
kových zlodejov, ktorí si pod-
napité osoby odsledujú a po-
tom už len čakajú na vhodnú 
príležitosť, kedy peňaženku 
alebo iné cenné veci vytiah-
nu z vrecka, tašky, či kabelky.

Krádež či strata finanč-
nej hotovosti, platobných 
kariet alebo osobných do-
kladov dokážu nepríjem-
ne narušiť predvianočný 
čas a spôsobiť problémy, 
ktorým sa pri dodržiavaní 
vyššie uvedených pravidiel 
dá vyhnúť.  (mag)
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O deti v  škole na detskom oddelení je dobre postarané...

Aj o orezávkach

Príprava festivalu Viva Italia sa začala

V kancelárii Mestského úradu 
na Dostojevského ul. 25 sa v po-
sledný novembrový štvrtok kona-
lo zasadnutie poslancov volebné-
ho obvodu č. 2 - Juhy a Kvetnica. 
Stretnutie otvoril predseda VO 
Peter Brenišin. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Dostojevského 
ul. požiadal poslancov tohto ob-
vodu o povolenie mesta vyrúbať 8 
topoľov čiernych, ktoré sú mierne 
naklonené cez oplotenie pozemku. 
V areáli MŠ Mládeže 2 je potrebné 
orezať 36 vysokých topoľov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť detí, hrajú-
cich sa v priestoroch detského ih-
riska. Tiež presahujú cez pozemok 
materskej školy a tým ohrozujú 
okoloidúcich občanov. V areáli 
ZŠ je potrebné orezať 22 stromov. 
Prerastené stromy, ktoré si v blíz-
kej budúcnosti vyžadujú orezávky, 
nakoľko ohrozujú nielen deti, ale aj 
ostatných občanov mesta, sa nachá-
dzajú aj mimo areálov ZŠ s MŠ.  

Poslanci sa zaoberali aj ďalšími 
podnetmi občanov. Týkali sa stra-
vovania dôchodcov v zariadeniach 
mesta a riešenia dopravnej značky 
súvisiacej s novou križovatkou na 
Juhu, ktoré boli vyriešené. 

Viceprimátor Pavol Gašper dis-
kutoval s poslancami o problémoch 
občanov Kvetnice - Spoločenstva 
vlastníkov bytov zo starej obytnej 
budovy a takisto ohľadom záhrad-
kárskej osady na sídlisku Západ. Po-
slanci diskutovali i k ďalším témam.

Najbližšie zasadnutie VO č. 2 
bude dnes 7. decembra o 16.30 
hod. v kancelárii MsÚ na Dosto-
jevského 25.   (jwd)

Na detskom oddelení  Nemocni-
ce Poprad v  ZŠ s  MŠ pri zdravot-
níckom zariadení sa v uplynulom 
mesiaci zúčastnili na odbornej 
praxi dve skupiny študentiek 3. 
ročníka a neskôr  aj 5. ročníka, od-
bor špeciálna pedagogika telesne 
postihnutých, chorých a zdravotne 
oslabených z Pedagogickej fakulty 
UK v Bratislave.

Ich prax zastrešuje a  vedie Mária 
Veselovská, riaditeľka  ZŠ s  MŠ pri 
zdravotníckom zariadení (Šrobárov 
ústav) Dolný Smokovec. Študent-
ky  praxujú i na dvoch elokovaných 
pracoviskách, akým je aj práca na 
detskom oddelení. Poslúži im k pre-
neseniu teórie zo štúdia do praxe. 
Vedie ich k poznaniu školského 
prostredia na detskom oddelení, 
tiež práce pri lôžku a  zoznámenia 
sa s chorými deťmi v nemocnici  so 
všetkými  špecifikami pedagogic-

kej práce a  liečby. Detskí lekári ich 
oboznámili s diagnózami a liečbou. 
Špeciálni pedagógovia, ktorí tu učia, 
im zas ukázali spôsob práce s liečia-
cimi sa žiakmi, ktorý si vyžaduje 
dobrú spoluprácu pedagógov s  le-
kármi i zdravotníckym personálom, 
ďalej flexibilnosť, organizovanosť, 
veľké poznatky z  učiva, empatiu 
a majstrovstvo psychológie.

Študentky veľmi príjemne prekva-
pili priestory detského oddelenia, 
ktoré nemajú o  rôznorodosť farieb 
a  výzdoby chodieb a  izieb núdzu. 
Trieda na vyučovanie má množstvo 
podnetných produktov, ktoré žia-
kov motivujú k  aktivite. Študentky 
tiež videli ako prebieha vizita, aj ako 
je vyučovací proces ovplyvňovaný 
liečebnými procedúrami. Ocenili 
zážitkový prístup k učeniu pani uči-
teľky Katky, ktorá sa učivo snažila 
podať i hravou formou a  prispôso-

bovala sa aktuálnym potrebám 
každého dieťaťa. Láskavé slovo 
špeciálneho pedagóga pomáha 
dieťaťu zbaviť sa obáv prame-
niacich z  chorôb a  zo zmeny 
prostredia, kde mnohé sú aj bez 
rodičov a rodiny.

Študentky zhodnotili svoju 
prax takto: „Určite je táto prá-
ca zaujímavá. Svojím spôsobom 
ťažká, keďže  učiteľ ide každý deň 
do niečoho nového, nový žiak, 
iná diagnóza, iný ročník, rôzna ško-
la, rôzny postih na zdraví a psychike, 
toto môže spôsobiť určitú dávku stre-
su. Ale taktiež je táto práca pozitívna 
v  tom, že žiak má pri sebe niekoho, 
kto oňho prejaví záujem a navyše zá-
leží mu na tom, aby v tomto (pre žia-
kov a deti neprirodzenom a niekedy aj 
nepríjemnom) prostredí  mal čo naj-
príjemnejší pocit“. Veľmi pozitívne 
na deti pôsobia aj mimoškolské ak-

tivity, ktoré realizuje  pani vychová-
vateľka Evička. Mnohé dôležité pre 
ich získané skúsenosti a aj zaujíma-
vý spôsob výučby sa naučili od pani 
Stanky, a  tiež významné informácie 
získali od pani riaditeľky. Študentky 
si vedia predstaviť, že by pracova-
li v škole pri nemocnici. Sú vďačné 
za to, že im toto poznanie a získané 
skúsenosti boli umožnené vedením 
školy a vedením detského odde-
lenia Nemocnice Poprad.      (szg)

Prípravy šiesteho ročníka festiva-
lu talianskej kultúry a gastronómie 
Viva Italia v Poprade sa práve začali. 
Poslanec Mestského zastupiteľstva 
a predseda komisie regionálneho 
rozvoja, cestovného ruchu a kultúry 
mesta Poprad Ondrej Kavka pozval 
počas zahraničnej cesty v Taliansku 
v minulých dňoch zástupcov spo-
ločnosti Slow Food Italy na toto let-
né podujatie. 

Ester Clementino, mediálna koor-
dinátorka Slow Food International na 
stretnutí s predsedom OZ Pre mesto 
Fabiom Bortolinim a Ladislavom Ra-
čekom zo slovenskej „pobočky“ Slow 
Food Tatry, potvrdila, že zapojenie 
členov talianskej odnože tejto medzi-
národnej organizácie do festivalu Viva 
Italia je začiatkom novej spolupráce. 
Zároveň uviedla, že podporia aj ak-
tivity sústredené na dva ich kľúčové 
ciele - rozvoj biodiverzity a projekt 
Archa chutí, online katalóg tradičných 
a  remeselných potravinových pro-

duktov, zameraný na znovuobjavenie, 
zozbieranie, opísanie a zverejnenie za-
budnutých jedál, vytvorený Slow Food 
asociáciou v roku 1996. Tento zoznam 
v súčasnosti obsahuje viac ako  1100 
produktov z  vyše 50 krajín, ohroze-
ných priemyselným poľnohospodár-
stvom. Zahraniční partneri slovenskú 
delegáciu vyzvali definovať prvé kon-
krétne oblasti recipročnej spolupráce 
a L. Raček odpovedal jednoznačne - 
výrobcovia syrov, salám a piva.

Cieľom pracovnej cesty OZ Pre 
mesto, organizovanej v spolupráci so 
Slow Food Tatry, bolo tiež predstaviť 
Talianom naše mesto, festival a  re-
gión prostredníctvom kvalitných, 
tradičných výrobcov. Súčasťou de-
legácie bol i viceprimátor Svitu Ivan 
Zima, ktorý zástupcom talianskych 
cyklistických organizácií odprezen-
toval zlatý klinec podtatranskej cyk-
losezóny - preteky ŠKODA HORAL 
MTB maratón. „Sme hrdí, že máme 
Talianom čo ponúknuť, no zároveň je 

pekné vidieť, aké zaujímavé im pri-
padá naše pozvanie spolupracovať, 
a najmä objavovať Poprad a Tatry,” 
konštatoval O. Kavka. 

Súčasťou cesty bola aj návšteva ro-
dinnej mäsiarskej firmy a vinárstva, 
ktorých produkty, nielen Popradča-
nia, už pravidelne koštujú na festiva-
le Viva Italia. Počas zážitkovej večere 
mali zasa talianski gurmáni možnosť 
netradične ochutnať tradičné slo-
venské suroviny ako bryndza, oštie-
pok, kyslá kapusta, minerálne vody 
či borovička. Južanských stravníkov 
pozitívne prekvapili najmä výraznej-
šie chute, ktoré naše menu odlišujú 
od talianskych jedál. 

Zahraničná cesta priniesla podľa 
slov F. Bortoliniho aj množstvo po-
znatkov o legislatívnych bariérach, 
ktoré našim kuchárom bránia va-
riť z čerstvých, lokálnych surovín 
a znovuobjaviť tradíciu rodinných 
firiem, ktoré sú motorom vyspelých 
ekonomík.   (pva)

V  sobotu 10. decembra bude 
v  popradskom kine Tatran Deň 
otvorených dverí. Záujemcovia si 
budú môcť prezrieť priestory kina. 
Podujatie začne o  10. hod. bez-
platným premietaním amerického 
animovaného filmu s  názvom Taj-
ný život maznáčikov. V  tento deň 
bude v  spolupráci s  Múzeom tat-
ranskej kinematografie a  fotografie 
sprístupnená aj výstava historickej 
premietacej techniky.  (ppš)

Deň otvorených
dverí v kine Tatran

Koncom novembra pripravili žiaci so svojimi učiteľmi zo Základnej školy na Ko-
menského ulici v Poprade vianočnú akadémiu, ktorá bola inšpirovaná Vianočnou 
koledou, ktorú napísal Charles Dickens. Dickens bol jedným z tvorcov modernej 
predstavy Vianoc, ktorá sa všeobecne rozšírila a začala praktikovať od polovice 19. 
storočia najprv v anglosaskom svete a neskôr v celej Európe i v iných krajinách.
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Dnes 7. decembra - Cyprián, štvrtok 8. decem-
bra - Včela, v piatok 9. decembra - Dr. Max - OC 
MAX, v sobotu 10. decembra - Tília, v nede-
ľu 11. decembra - Benu - Kaufland, v pon-
delok 12. decembra - Limba a v utorok 13. 
decembra - Adus.
Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, 

Dr. Max - OC MAX: Dlhé hony 1, Tília: Baníc-
ka 28, Benu - Kaufland: Moyzesova 3, Limba: 

Podtatranská 5, Adus: Mnoheľova 2.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. 
hod. do 22. hod.

SpoločenSká kronika

Vo štvrtok 1. decembra 2016
v Matejovciach s

V piatok 2. decembra 2016
v Matejovciach s

V piatok 2. decembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 2. decembra 2016
v Spišskej Sobote s

V pondelok 5. decembra 2016
v Spišskej Teplici s

V utorok 6. decembra 2016
vo Veľkej s

Helenou Janíkovou,
81-ročnou

Jánom Bujňákom,
89-ročným

Margitou Čonkovou,
70-ročnou

Rudolfom Zahoranským,
79-ročným

Johanou Kruppovou,
86-ročnou

Annou Rehulovou,
70-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Najväčšou prednosťou niektorých mužov je ich žena.  G. SANDOVÁ
poVeDali SláVni

Mimoriad-
ne šťastné 

obdobie sa tento týždeň ešte zná-
sobí dobrými správami.

Pred vami 
je nejaká 

dôležitá udalosť, ktorá v mnohom 
zmení váš život.

Utvrdíte sa 
v tom, že na 

dvoch stoličkách sa sedieť nedá, 
ako aj v tom, že vzťah s dvoma 
osobami odrazu prináša problémy.

Blížiace sa 
sviatky vás 

napĺňajú pokojom, ktorý vám 
nikto nedokáže pokaziť.

Niekto z 
vašich blíz-

kych vám veľmi pomôže po všet-
kých stránkach.

Nečakane sa 
vám dosta-

ne uznania a poďakovania za vaše 
schopnosti. S tým prídu aj peniaze.

Te n t o r a z 
o vás bude 

platiť, kam vietor, tam plášť. Bude 
to však len z dôvodu, že sa nebu-
dete vedieť v niečom rozhodnúť.

Čím viac sa 
blížia Via-

noce, tým viac sa upokojujete a 
napĺňate radostnou atmosférou. 

D o s t a n e 
sa vám za-

dosťučinenia za vašu prácu, lebo 
sa v niečom potvrdí, že ste mali 
pravdu.

Neverte me-
dovým re-

čiam. Lichotník vás chce len zma-
nipulovať a dosiahnuť, čo on chce.

Ne b u d e t e 
vedieť, kam 

skôr skočiť. Toľko budete mať pra-
covných povinností.

N i e k e d y 
oduševne-

nie pre vec nestačí, treba aj kúsok 
šťastia. A to príde práve k vám.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

program kina cinemaX poprad
Od 8. decembra do 14. decembraOd 8. decembra do 14. decembra

Dnes 7. decembra má meniny Ambróz, zajtra 8. decembra Marí-
na, v piatok 9. decembra Izabela, v sobotu 10. decembra Radúz, 
v nedeľu 11. decembra Hilda, v pondelok 12. decembra Otília a v 
utorok 13. decembra Lucia.

BlaHoŽeláme k meninám

V stredu 7. decembra 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Máriou Lehotskou,
89-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

Spomienka
Dnes 7. decembra uplynulo 10 rokov 
od chvíle, keď ma navždy načakane 
vo veku 45 rokov opustil môj syn
JOZEF ZUMRÍK
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Mama Mária a tety Anna a Elena s rodinami

Kvetnica do mozaiky Slovenskej banskej cesty
Banícky cech horného 

Spiša prezentoval minulú 
stredu svoju činnosť pred 
pozvanými hosťami v Po-
prade. Predseda cechu Sla-
vomír Kyseľa (na foto dole)  
predstavil aktivity a ciele 
tohto občianskeho združe-
nia. Sú skutočne ctižiados-
tivé. Zahŕňajú prieskum 
starých banských diel v 
okresoch Poprad, Kežma-
rok a Stará ľubovňa, vybu-
dovanie náučných banských 
- cyklistických chodníkov a 
geologického parku horné-
ho Spiša a jeho zaradenie do 
Slovenskej banskej cesty. 

Známy je tiež zámer vy-
budovať banský gápeľ nad 
šachtou Strieborná v Kvetni-
ci, ako aj vybudovanie repli-
ky taviacej pece na medenú 
rudu. Cech vyvinie aj úsilie 

na vybudovanie banského, 
geologického a mineralogic-
kého múzea v Poprade a vy-
danie turistického sprievod-
cu Poprad-Kvetnica v knižnej 
podobe v spolupráci s Mest-
skými lesmi Poprad pri príle-
žitosti 20 rokov ich činnosti. 
Banícky cech horného Spiša 
tiež plánuje usporiadať v roku 
2019 s podporou mesta 12. 
stretnutie banských miest a 
obcí Slovenska v Poprade, 
rozvíjať spoluprácu so škola-
mi a ďalšie.

„Vďaka tomu, že na Kvetni-
ci sa našli bane, tak aj Poprad 
sa môže zaradiť medzi banské 
mestá. Hoci sa dobové histo-
rické pramene hľadajú ťažko, 
objavili sa artefakty potvrdzu-
júce banskú minulosť Kvetnice, 
kde sa začala v roku 1308 raziť 
prvá baňa pod kopcom Strie-
borná. Verím, že vďaka našim 
plánom urobiť banský náučný 
chodník cez Kozie chrbty a 
sprístupniť ho hlavne pre zák-
ladné a stredné školy, deti tak 
získajú lásku k prírode aj ba-
níctvu. Keď sa celá táto lokalita 
zahrnie do projektu Slovenskej 
banskej cesty, získa tým prestíž 
každá z obcí a vráti sa naspäť 
obdobie banskej slávy obciam 
ako boli napr. Hranovnica, 
Švábovce a ďalším,“ uviedol S. 
Kyseľa. Predseda Združenia 
baníckych  spolkov a cechov 

Slovenska Erik Sombathy (na 
foto hore) podčiarkol: „Slo-
venská banská cesta je v pr-
vom rade cesta baníckou histó-
riou, ktorá na Slovensku siaha 
až do čias pred 3800 rokmi. Je 
to zároveň zemepisná spojnica 
všetkých banských lokalít Slo-
venska od západu na východ - 
od Malých Karpát až po Zem-
plínske Hámre. Aj Kvetnica by 
sa mohla stať jej súčasťou a 
veľmi vítame aktivitu Banské-
ho cechu horného Spiša, že už 
akoby v zabudnutých lokali-
tách oživuje mozaiku do nášho 
projektu banskej cesty.“

Mesto Poprad je naklone-
né zachovávaniu banských 
tradícií. Tohto roku bolo pri-
jaté za člena cechu banských 
miest. Primátor Popradu 
Jozef Švagerko povedal: „V 
Kvetnici máme banské dielo, 
ktoré chceme oživiť a cením si, 
že Banícky cech horného Spiša 
chce zachovať banské tradície 
a históriu, ktoré tu boli. V tom 
mu chceme aj s okolitými ob-
cami napomáhať.“  (mar)

Vaiana - legenda o oceáne 2D 
- o  13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend), o 15. hod. (hrá sa len 
13.12.) a  o  16.30 hod. (nehrá 
sa 13.12.), Vaiana - legenda 
o  oceáne 3D - o  15.40 hod., 
Vianočná párty - o 18.10 hod. 
a o 20.30 hod. Predpremiéra: 
Rogue One: A Star Wars Sto-
ry 3D - o 20.30 hod. (hrá sa len 
14.12.), Trollovia 2D - o 14.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Anjel pán 2 - o 15. hod. (hrá sa 
len 8.12.), o 15.20 hod. (nehrá 
sa 8.12.) a o 18.50 hod. (nehrá 
sa 13.12.), Underworld - Kr-

vavé vojny 2D - o  20.50 hod. 
(nehrá sa 13.12.) a o 20.20 hod. 
(hrá sa len 13.12.), Babská 
jazda: Manžel na hodinu - 
o  18. hod. (hrá sa len 13.12.), 
Detské kino: Akcia Arktída 
- o 13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Fantastické zvery a ich 
výskyt 3D - o 17. hod. (hrá sa 
len 8.12.) a o 17.30 hod. (nehrá 
sa 8.12.), Fantastické zvery 
a ich výskyt 2D - o 20.20 hod. 
(nehrá sa 8.12. a  14.12.), Art-
max balet: Luskáčik - o 20.10 
hod. (hrá sa len 8.12.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 12,25 m2, ktorý sa nachádza
v budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej

na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo

výlučnom vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 210,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 12.12.2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-147

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

Prenájom nebytových priestorov
v budove, súp. č. 4285, postavenej

na parcele č. KN-C 932/8 v k. ú. Veľká
Mesto Poprad v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov, zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory v ka-
tastrálnom území Veľká - nebytové priestory v budove súp. č. 
4285, postavenej na parcele č. KN-C 932/8 o výmere 359,29 m² 
za účelom ich využívania na administratívnu činnosť.
Výška nájmu je minimálne 25,- €/m2/rok za kancelárie a 17,- € 
/ m2 / rok za ostatné priestory, a to chodby, sociálne zariadenia 
za účelom zriadenia kancelárskych priestorov a prísl. na vyko-
návanie administratívnej činnosti.
Minimálna výška nájmu je určená v súlade so „Zásadami pre-
nájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien 
za prenájom nebytových priestorov“ schválených Uznesením 
MsZ mesta Poprad č. 113/2012 zo dňa 6.6.2012, v znení Do-
datku č.1 schválenom Uznesením MsZ mesta Poprad č. 9/2015 
zo dňa 11.2.2015 a Dodatku č.2 schválenom Uznesením MsZ 
mesta Poprad č. 250/2015 zo dňa 16.12.2015 a v zmysle zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Informácie o nehnuteľnosti poskytne MsÚ Poprad, oddelenie 
správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. posch., 
č. dv. 305, tel. č. 052/7167293, 297 e-mail: beata.sekerakova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 12. 2016 o 
12.00 hod.     PP-146

Projekt Deti a  architek-
túra realizuje vydavateľ-
stvo EUROSTAV v  spolu-
práci s  OZ EUROARCH 
už od roku 2013. prvýkrát 
už v  roku 2013. Tento rok 
sa doň zapojili piataci 
z  takmer 100 základných 
škôl po celom Slovensku, 
ktorí sa formou kreatívne-
ho a  interaktívneho e-lear-
ningového kurzu vzdelávali 
nielen o  slovenskej moder-
nej architektúre, ale aj o ze-
lených budovách.

Po absolvovaní e-lear-
ningového kurzu mali deti 
nakresliť obrázok na tému 
Architektúra. Učitelia spo-
medzi všetkých nakresle-
ných obrázkov vybrali tie 

najkrajšie a poslali ich orga-
nizátorom. Porota zložená 
prevažne z  architektov vy-
brala najlepšie zo 487 zasla-
ných prác. Do projektu sa 
zapojili aj popradské školy. 
„Projektu sa zúčastňujeme 
už po druhýkrát. E-learnin-
gový kurz bol naozaj veľmi 
kreatívny a priniesol pre mňa 
aj pre mojich piatakov veľa 
podnetných informácií,“ po-
vedala učiteľka ZŠ s MŠ Do-
stojevského v Poprade Mária 
Vicianová.

Medzi troma najkrajšími 
prácami sa objavila aj jedna 
od Melánie Bujňákovej z  8 
roč. Gymnázia na Kukučíno-
vej ulici v Poprade, ktorá ob-
sadila druhé miesto. Autorov 

15 ocenených prác pozvali 
organizátori do Bratislavy, kde 
sa bude v piatok 9. decembra 
v Detskom múzeu SNM konať 
vernisáž 30 najkrajších vý-
tvarných prác. Na druhý deň 
absolvujú deti tematickú pre-
chádzku po Bratislave, ktorej 

cieľom bude osobná návšteva 
a prehliadka vybraných archi-
tektonických diel, o  ktorých 
sa v projekte učili aj s komen-
tárom autorky projektu Da-
riny Lalíkovej a  významného 
slovenského architekta Iva-
na Kubíka.  (ppp)

Popradské deti a architektúra

• Stredná odborná škola, 
Okružná 761/25 Poprad, ako 
správca majetku Prešovského 
samosprávneho kraja, ponúka 
na prenájom nebytové priestory 
o rozlohe 16,5 m2 a k tomu spo-
ločné priestory o rozlohe 3 m2 na 
10. poschodí internátnej budovy 
SOŠ. Nehnuteľnosť je zapísaná 
na liste vlastníctva č. 4717, po-
stavená na parcele č. 852/1 so 
súpisným č. 761 v katastrálnom 
území Poprad, na ul. Okružnej 
25. Priestor je vhodný na kance-
lárske účely.  Priestor sa poskytu-
je bez vybavenia. Spôsob nájmu: 
obchodná verejná súťaž. Mini-
málna cena nájmu: 48,- Eur / 
m2 / rok / kancelária (16,5 m2) 
a 27,55 Eur / m2 / rok / spoloč. 
priestory (3 m2). Platbu za ener-
gie a  služby spojené s  nájmom 
stanovil prenajímateľ na 68,71 
Eur/mesiac na danú plochu. 
Doba nájmu: neurčitá. Termín 
na doručenie žiadostí o nájom: 
do 22.12.2016 do 14.00 hod. 
v  zalepenej obálke s  označením 
„Prenájom KANCELÁRIA 113 - 
neotvárať“ na adresu školy. Žia-
dosť musí obsahovať: cenovú 
ponuku - navrhovaná cena náj-
mu musí byť uvedená v  eurách 
za m2/rok nájmu za kanceláriu 
zvlášť a  za spoločné priestory 
zvlášť, účel nájmu, doba nájmu, 
identifikačné údaje záujemcu 
podľa výpisu z príslušného regis-
tra (meno, priezvisko, bydlisko 
alebo názov, sídlo, IČO), súhlas 
záujemcu so spracovaním osob-
ných údajov na účely vyhodno-
tenia zámeru na prenájom a uza-
tvorenie zmluvy v  prípade, že 
ide o  záujemcu - fyzickú osobu 
nepodnikateľa.  106/16-R

• Predám lacno drevený ob-
klad - 3 €, zrubový profil, hrano-
ly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: 

č. t. 0908 234 866.  4/16-P• Predám prívesný vozík 1,3 
m x 1 m, cena 110 €. Inf.: č. t. 
0905 381 177.  49/16-P• Predám drevené dlhé sane s 
operadlom, cena 23 €. Inf.: č. t. 
0904 860 951.  52/16-P

• Hudobná dvojica Plaček 
(husle, spev) a harmonikár alebo 
gitarista a spev stále aktívne hrá-
vajú. Silvester 2016 ešte máme 
voľný. Inf. č.t.: 052/776 76 33, 
0902 519 954.  96/16-R• Dám do prenájmu zaria-
dený 2-izbový podkrovný byt 
v Poprade v rodinnom dome so 
samostatným vchodom. Cena 
pre jednu osobu 250 €. Inf.: č. t. 
0911 690 817.  101/16-R• Dám do prenájmu zariade-
nú garsónku v Poprade. Inf.: č. t. 
052/774 69 72.  102/16-R• Hľadám do dlhodobého 
prenájmu starší 4-izb. rodinný 
dom v Poprade a okolí. Inf.: č. t. 
0911 894 539.  105/16-R• Dám do prenájmu 3-izbový 
byt na sídlisku Západ. Inf.: č. t.: 
0944 132 234.  108/16-R

• Stredná odborná škola, 
Okružná 761/25 Poprad, ako 
správca majetku Prešovského 
samosprávneho kraja, ponúka na 
prenájom nebytové priestory - 
športový klub o rozlohe 230,84 
m2 a k tomu priľahlé sociálne za-
riadenia so sprchou a  vstupnou 
halou o  rozlohe 115,42 m2 - na 

prízemí budovy SOŠ. Nehnuteľ-
nosť je zapísaná na liste vlastníc-
tva č. 4717, postavená na parcele 
č. 852/1 so súpisným č. 761 v ka-
tastrálnom území Poprad, na ul. 
Okružnej 25. Priestor je určený 
na prenájom po vyučovacom 
procese, v dňoch utorok, streda, 
piatok v čase od 15.00 do 18.00. 
Zámerom prenajímateľa je pre-
najať daný priestor na účely zá-
ujmovej, príp. športovej činnosti 
mládeže a dospelých, je vhodný 
na trávenie voľného času pre ko-
lektívy. Priestor sa poskytuje bez 
vybavenia a  ozvučenia. Spôsob 
nájmu: obchodná verejná súťaž. 
Minimálna cena nájmu: 3,50 
Eur/hod. Cena za energie a služ-
by stanovená prenajímateľom 
je 5,50 Eur/hod. Doba nájmu: 
neurčitá. Termín na doručenie 
žiadostí o nájom: do 22.12.2016 
do 14.00 h v  zalepenej obálke 
s  označením „Prenájom KLUB 
- neotvárať“ na adresu školy. 
Žiadosť musí obsahovať: cenovú 
ponuku - navrhovaná cena náj-
mu musí byť uvedená v  eurách 
za hodinu nájmu, účel nájmu, 
doba nájmu, identifikačné údaje 
záujemcu podľa výpisu z prísluš-
ného registra (meno, priezvisko, 
bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), 
súhlas záujemcu so spracovaním 
osobných údajov na účely vy-
hodnotenia zámeru na prenájom 
a uzatvorenie zmluvy v prípade, 
že ide o záujemcu - fyzickú osobu 
nepodnikateľa.  107/16-R

Z  prečinu výtržníctva bol 
obvinený 56-ročný Jozef 
z  obce Spišská Teplica. Ak 
sa mu vina preukáže hrozí 
mu trest odňatia slobody až 
na tri roky.

V  piatok 2. decembra ve-
čer pod vplyvom alkoholu 
preklínať čašníčku v  jed-
nom z  pohostinstiev v Spiš-
skej Teplici, nakoľko mu 
odmietla  načapovať pivo. 
Stále dookola vykrikoval, že 
žena bude do konca života 
chorá, že ju jeho bytosť na-
vštívi po nociach a rozloží ju 
od hlavy po kolená. Pritom 
vulgárne nadával aj mužo-
vi menom Štefan, ktorého 
neskôr bezdôvodne fyzic-
ky napadol.  (krp)

Preklínal čašníčku
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Najväčšiu atrakciu zim-
nej sezóny vo Vysokých 
Tatrách, Tatranský ľadový 
dóm, 25. novembra už po 
štvrtýkrát sprístupnili ve-
rejnosti a  pomyselne tak 
Tatranci otvorili aj zimnú 
sezónu. Špeciálne chlade-
nie pod kupolou na Hre-
bienku ukrýva 90 ton ľadu 
v  720 ľadových blokoch, 
ktoré boli pod rukami 15 
sochárov a ich pomocníkov 
počas 3 týždňov premene-
né na veľkolepé dielo s  té-
mou spišskej gotiky.

„Tatranský dóm je oproti 
minulému roku opäť väčší, 

pričom na jeho stavbu  bolo 
použitých až o  20 ton ľadu 
viac ako minulý rok, ktoré boli 
v štyroch kamiónoch dovezené 
na Hrebienok, pričom posled-
ná dodávka ľadu dorazila na 
Martina 11. novembra. Hlav-
ným staviteľom tohto výni-
močného diela s témou spišskej 
gotiky je sochár Adam Bakoš, 
ktorý sa tejto pozície zhostil už 
po druhýkrát“, uviedla výkon-
ná riaditeľka OO CR Región 
Vysoké Tatry Andrea Žigová. 
Za takmer 3 týždne  vytvo-
rili sochári gotický chrám, 
ktorého súčasťou je  oltár so 
sochou Panny Márie so žeh-

najúcim Ježiškom, či socha 
Majstra Pavla z Levoče, ktorá 
sa nachádza v klenbách, ako 
aj ďalšie zaujímavé sochy na 
oltári s témou spišskej gotiky 
ako socha sv. Jakuba, sv. Bar-
bory, sv. Márie Magdalény či 
sv. Antona Pustovníka. Ori-
ginálne majstrovské ľadové 
dielo je  doplnené umelecký-
mi výplňami gotických okien 
technikou líhaného skla, 
ktorých autorom je Achilleas 
Sdoukos. Tatranský ľadový 
dóm je  otvorený denne od 
9. do 16.30 hod., pričom po-
čas hlavnej zimnej sezóny 
a  vianočných sviatkov budú 

otváracie hodiny predĺžené. 
Vstup do unikátnej ľadovej 
baziliky je pre návštevní-
kov bezplatný. Okrem toho 
počas celej hlavnej zimnej 

sezóny budú pre návštevní-
kov pripravené pravidelne 
každú nedeľu o  15.30 hod. 
koncerty a hudobné vystúpe-
nia.   (ppš)

Tatranský ľadový dóm je už otvorený

V  Podtatranskej knižnici vysta-
vuje talentovaná Popradčanka. 
Výstava Anny Fedákovej „Morsko-
-Gorsko.. zase doma“ bola pripravo-
vaná dva roky na ostrove v Chorvát-
sku, kde jej domáci postavili malý 
domček na vrchu ostrova a  ponú-
kli jej tak miesto na tvorbu. Občas 
v lete tam býva a na svet pribúdajú 
jej nádherné diela. Na výstave mali 
byť všetky doterajšie, ale niektoré 
zostali v  chorvátskom ostrovnom 
domčeku. Pre veľkú búrku sa ich 
nepodarilo z  neho dostať. Morsko 
sú obrazy s  témou mora a  Gorsko 
tvoria tatranské motívy. 

A. Fedáková je všestranne tvo-
rivou osobnosťou. Jej kreativita sa 
začína pri maľovaní obrazov, písaní 
poézie, pokračuje tvorbou odevov, 
vlastnoručne maľovaného hodvábu, 

bytových doplnkov, 
návrhov nábytku a in-
teriérov, fotografova-
ním prírody.

Keď sa vracala z roč-
ného pobytu v Olomo-
uci do Popradu, vtedy 
si uvedomovala vzác-
nosť domova. „Mám 
zimomriavky, keď už 
vidím vrcholky Tatier, 
stráne a prvé borovice. Cítim, že tu 
patrím a domov mám tu. Každý máme 
svoje predurčenia, svoju úlohu a svoje 
miesto. Cez moje obrazy hľadám hlbší 
zmysel života, pýtam sa, načo sme tu. 
Duchovný život sa nemusí žiť v klášto-
re, je potrebné len žiť s pokorou, skrom-
nosťou a  múdrosťou, učiť sa a  hľadať 
ten svoj životný zmysel. Človek je len 
malou bodkou v  mozaike sveta. Je tu 

niečo, čo nás prevyšuje 
a  všetko tvorí jednotu. 
Akokoľvek to nazve-
me. Boh alebo vesmír, 
my sme súčasťou tejto 
Jednoty. Vyčleňujeme 
sa len svojou pýchou,“ 
povedala autorka.

Jej obrazy pôsobia 
nielen vibráciami fa-
rieb, ale predovšet-

kým v hlbokom zvnútornení. Aj inak 
„žiaria“. Liečia telo (farbami) aj dušu 
(vyžarovaním). Tí, ktorí vnímajú ináč 
napr. šaolinský mních Shi fu De lon 
a iní, si tieto obrazy vážia pre vysoké 
vibrácie, ktoré vyžarujú. Liečiteľ Vla-
do Tomšík dokonca špeciálnymi prí-
strojmi meral „energiu“ týchto diel a 
vyjadril sa o ich liečebnom pôsobení.
Potrvá do 11. januára 2017.  (kpa)

Obrazy popradskej umelkyne žiaria

V  poslednú novembrovú sobotu 
prijal primátor mesta Jozef Švagerko 
jubilantov pri príležitosti ich život-
ného jubilea. K  ich sviatku im za-
blahoželal a poďakoval za prínos pri 
rozvoji nášho mesta. 90 rokov osla-
voval Jozef Mikolaj, 85 rokov Lýdia 
Copušová, Anna Slivková, František 
Klein, 80 rokov Oľga Hvastová, Ján 
Baran, Milan Dilong, Ján Kornaj, 
Ján Pitoňák (na foto vpravo), Pavol 

Štrbjan, Viera Kundisová, 75 rokov 
Mária Feketeová, Elena Gajdošová, 
Andrej Balog, Ján Bielený, Andrej 
Homa, Ján Chmura, Marta Jeřábko-
vá, Anna Jurčiková, Oľga Kandrová, 
Anna Kubusová, Anna Kubusová, 
Eva Kulová, Terézia Liptajová, Šte-
fánia Modlová Piatnicová, Anna 
Špaková, Mária Trembáčová, Jozef 
Mátray, Milan Smoleňák, František 
Strojný, Mária Vetríková, 70 rokov 

Ľudmila Brejková, Ivan Čunderlík, 
František Hudač, Eva Juhásová, Vie-
ra Karasová, Zuzana Kirchnerová, 
Helena Kiseľová, Mária Koľová, Emí-
lia Lukáčová, Anna Novýsedláková, 
Eva Olejová, Anastázia Rešetárová, 
Mária Rusňáková, Alžbeta Švajková, 
Dušan Legutký, Ján Mačuga, Emil 
Orenič, František Pejko, Ondrej Po-
lak, Andrej Rušin, Kamila Kukurová, 
Eva Šimová.   (ppš)

8. decembra o 19. hod.
SKÚŠKA DOSPELOSTI 
RO / FR / BE, dráma, 128 min., titulky, 
MP15, FK
Film je príbehom komplikovaného vzťahu 
detí a ich rodičov. Vstupné: 4 €, 2 € s pre-
ukazom FK

9. decembra (2D) a 11. decembra (3D) 
o 19. hod. - UNDERWORLD: KRVAVÉ 
VOJNY 
USA, akčný horor, 94 min., titulky, MP15 
Už po piatykrát si Kate Beckinsale ob-
lečie kostým Selene a v pokračovaní 
filmovej série Underworld s podtitulom 
Krvavé vojny sa pokúsi zastaviť odveký 
boj medzi Lykanmi a Upírmi. Vstupné: 
2D 4,50 €, 3D 6 €

10. decembra o 19. hod. - ANJEL PÁNA 2 
CZ, rodinná rozprávka, 90 min., česká 
verzia, MP
Voľné pokračovanie úspešnej vianočnej 
rozprávky. Vstupné: 4 €

11. decembra o 16. hod. - AŽ NA SE-
VERNÝ PóL 
FR / DK, animovaný / dobrodružný, 81 
min., dabing, MP12, FK
Mladé ruské dievča vyráža na veľké dob-
rodružstvo po stopách jej starého otca až 
na ďaleký severný pól. Vstupné: 4 €, 2 € 
deti a s preukazom FK
 
12. decembra o 19. hod. - TOTO JE NÁŠ 
SVET- PROJEKT 100 
USA, dráma, 118 min., titulky, MP12, FK
Otec a jeho šesť detí žijú alternatívnym 
spôsobom života v lese na severozápade 
USA. Následkom tragických udalostí sú 
však nútení vydať sa na cestu do skutoč-
ného sveta. Vstupné: 4 €, 2 € s preuka-
zom FK

13. decembra o 19. hod. - TRI GENE-
RÁCIE 
USA,  dráma / komédia, 92 min., titulky, 
MP12
V každej etape nášho života bojujeme s 
tým, aby sme ostali sami sebou. Niečo o 
tom vie aj Ray (Elle Fanning), teenagerka 
z New Yorku, ktorá sa rozhodne pre zme-
nu pohlavia. Vstupné: 4 €

Kino tatran

VETERNÁ MANDALA
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Kamzíci doma zvalcovali aj Zvolen

Vrcholom prípravy bude pohárový súboj s DAC
Popradskí futbalisti 
stoja po jeseni na hra-
nici postupu do elitnej 
šestky II. ligy Východ, 
v ktorej sa bude na jar 

bojovať o  najvyššiu súťaž. Počas 
zimy sú plánované zmeny v  kádri 
a  hráčov čaká po hernej stránke 
kvalitná a pestrá príprava.

Popradčania odohrajú prevažnú 
väčšinu prípravných zápasov mimo 
domova, chystajú sa aj na sústrede-
nie do Čiech, či Turecka. Počas vy-
vrcholenia zimnej prípravy ich čaká 
aj atraktívny duel štvrťfinále Sloven-
ského pohára na pôde fortunaligovej 

Dunajskej Stredy.
V  českom meste Frýdek místek 

nastúpia na úvodný zápas prípravy 
v sobotu 7. januára o 13. hod. proti 
Vítkoviciam z druhej najvyššej súťa-
že, v piatok 20. januára si tu v  rov-
nakom čase zmerajú sily s poľským 
treťoligovým tímom Bielsko Biała 
a  v  sobotu ich čaká od 11. hodiny 
domáci celok z  druhej českej ligy. 
Medzi tým si futbalisti Popradu od-
skočia do Podbrezovej, kde v utorok 
17. januára nastúpia o 11. hod. proti 
domácemu fortunaligistovi.

V  sobotu 28. januára má druho-
ligový FK Poprad naplánovaný sú-

boj na tréningovom ihrisku NTC 
v Tatranskej Lomnici proti Martinu 
z II. ligy Západ s bližšie neurčeným 
časom. V stredu 1. februára odces-
tujú Popradčania do Ostravy, kde 
ich preverí od 15. hodiny domá-
ci Baník. Do Tatranskej Lomnice 
sa vrátia v  sobotu 4. februára, kde 
odohrajú zápas proti tradičné-
mu poľskému súperovi v  príprave 
Sandecja Nowy Sącz, no čas je za-
tiaľ neznámy. Rovnako tak je za-
tiaľ priebežne naplánovaný aj duel 
s  fortunaligovým tímom Zemplín 
Michalovce, ktorý by sa mal odo-
hrať v  NTC Poprad v  sobotu 11. 

februára, zatiaľ bez stanoveného 
času výkopu.

Na sústredenie do Turecka odídu 
popradskí futbalisti v termíne od 14. 
do 24. februára. Počas zimnej pre-
stávky ich čaká aj jeden majstrovský 
zápas a  to v  rámci štvrťfinále Slo-
venského pohára. V utorok 7. marca 
budú od 17. hodiny o postup medzi 
najlepšiu štvoricu bojovať v  Dunaj-
skej Strede proti ligovému DAC. Ge-
nerálka pred jarnou časťou II. ligy 
Východ je naplánovaná na sobotu 
11. marca, kedy o  14.30 hod. budú 
súperom modrobielych ligoví rivali 
VSS Košice.   (ppv)

Minulý týždeň odo-
hrali hokejisti HK 
Poprad ďalšie dva 
zápasy Tipsportligy. 
V  piatok dokáza-
li doma prevalcovať 

rytierov zo Zvolena, v  nedeľu sa 
o bod navyše pasovali v Žiline po-
čas samostatných nájazdov.

Špeciálne mikulášske kolo sa odo-
hralo v  utorok 6. decembra po uzá-
vierke novín Poprad a kamzíci v ňom 
privítali Nitru. 
Sprievodným pod-
ujatím bola zbierka 
plyšových hračiek, 
ktoré hádzali divá-
ci na ľad. Vedenie 
klubu ich následne 
venuje na dobročin-
né účely. Zároveň sa 
Popradčania posil-
nili o dvoch hráčov. 
Do zostavy sa vracia 
odchovanec Matúš 
Paločko, ktorý to od 
začiatku sezóny skú-
šal u českého prvoli-

gistu HC Litoměřice a druhou posi-
lou je ruský obranca so skúsenosťami 
z KHL Viktor Postnikov.

Výsledky: 25. kolo v piatok 2. de-
cembra HK Poprad - HKM Zvolen 
6:1 (3:0, 1:1, 2:0), góly Popradu: 
9. Arne Kroták (S. Mlynarovič, L. 
Hvila), 16. Filip Vašaš (D. Bondra, 
T. Troliga), 16. Adam Lapšanský 
(K. Henderson, M. Zagrapan), 25. 
Štefan Fabian (A. Lapšanský, K. 
Henderson), 41. Radoslav Suchý 

(A. Kroták, J. Brejčák), 48. Samuel 
Mlynarovič (L. Hvila, J. Brejčák). 
26. kolo v  nedeľu 4. decembra 
MsHK Žilina - HK Poprad 2:1sn 
(0:0, 1:0, 0:1), gól Popradu: 55. 
Adam Lapšanský (P. Chaloupka, 
M. Zagrapan). 

Program: 28. kolo v  piatok 9. 
decembra o  18. hod. HK Poprad 
- HC Košice, 29. kolo v nedeľu 11. 
decembra o  17. hod. HK Poprad - 
MHC Martin.   (ppv)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 28 17 3 3 5 99:55  60

2. Košice 27 16 4 2 5 102:60  58

3. Nitra 27 16 1 3 7 94:75  53

4. Žilina 26 11 3 3 9 84:76  42

5. L. Mikuláš 27 9 5 2 11 73:78  39

6. Zvolen 28 11 2 1 14 77:94  38

7. Trenčín 28 8 4 4 12 69:75  36

8. Martin 24 10 1 3 10 68:72  35

9. HK Poprad 28 8 3 4 13 75:83  34

10. N. Zámky 27 7 4 5 11 66:77  34

11. SR 20 20 2 0 0 18 20:82  6

Tabuľka Tipsport ligy

Basketbalistky zdolali Cassoviu
Basketbalistky BAM 
Poprad zvíťazili v  so-
botu v  rámci 11. kola 
Extraligy na domácej 
palubovke nad Cas-

soviou Košice 50:45. Najbližší 
zápas odohrajú opäť doma a to 
v sobotu 10. decembra o 17.30 
hod. proti Banskej Bystrici.

„Bojovnosť dievčatám nechý-
bala, ale prekvapila ma najmä 
bilancia trojkových pokusov 
20/0. Strelecky to bolo slabé, 
akoby sme mali na koši pavuči-
nu,“ zhodnotil duel s  Košica-
mi tréner BAM Poprad Milan 
Černický.

Výsledok: 11. kolo v sobotu 3. de-
cembra  o  17.30 hod. BAM Poprad 
- BK SOŠŽ Cassovia Košice 50:45 
(18:8, 12:6, 12:11, 8:20), najviac bo-

dov BAMP: Zuzana Ivančáková - 18.
Program: 12. kolo v sobotu 10. de-

cembra o 17.30 hod. BAM Poprad - 
BK ŠKP 08 Banská Bystrica.   (ppv)

 V/P %

1. Piešťany 8/0 100

2. GA Košice 9/1 90

3. Ružomberok 8/2 80

4. Šamorín 7/3 70

5. BAM Poprad 4/6 40

6. Slovan BA 2/7 22,22

7. Nitra 2/7 22,22

8. B. Bystrica 2/8 20

9. Cassovia KE 1/9 10

Tabuľka extraligy
Základná časť

• V  SOBOTU 10. decembra sa 
v  telocvični ZŠ Dostojevského od 
10. hod. uskutoční už 28. ročník sú-
ťaže v športovej gymnastike o Via-
nočnú guľu 2016, ktorú pravidelne 
organizuje ŠKŠG GY-TA Poprad.

• V SOBOTU 3. decembra zvíťa-
zili Popradské líšky v rámci 8. kola 
hokejovej Extraligy žien v Spišskej 
Novej Vsi 4:2. V sobotu 10. decem-
bra cestujú Popradčanky do Poľska, 
kde sa v rámci 9. kola stretnú o 18. 
hodine s Podhale Nowy Targ.

• MINULÝ týždeň sa v  Aréne 
Poprad odohralo obvodné kolo vo 
futsale žiakov ZŠ zápasmi sk. C, 
kde dominovala ZŠ Dostojevského. 
V pondelok dohrali chlapci aj sku-
pinu D, v  ktorej nenašlo premoži-
teľa družstvo zo ZŠ v Matejovciach. 
Oba tímy postúpili do okresného 
kola, ktoré sa uskutoční v pondelok 
12. decembra.

• MINULÝ týždeň v  stredu pre-
hrali basketbalisti BK Iskra Svit 
v Bratislave s  Interom 71:83, v  so-
botu 3. decembra nestačili v Koši-
ciach ani na domáci KB po výsledku 
75:97. Dnes privítajú basketbalisti 
Svitu v Iskra Aréne o 18. hod. MBK 
Handlová a  v  sobotu bude ich sú-
perom takisto na domácej palu-
bovke o 18. hod. VŠEMvs Karlovka 
Bratislava.   (ppv)

Krátko zo športu

URBÁR
- pozemkové
spoločenstvo 

Spišská Teplica

ponúka nájom
priestorov 

na kancelárske účely.

Inf.:
č. t. 0918 478 483. PP

-1
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Vianočná kvapka pre život
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 

      Vás pozýva darovať krv 

od  6. 12. 2016  do  6. 1. 2017 
 NTS Poprad realizuje odbery počas pracovných dní: 
 pondelok, streda, štvrtok a piatok 
 v čase od 6.00 hod. – 14.00 hod. 
 v utorok od 6.00 hod. – 17.00 hod.  

Tešíme sa na Vás! 

Už ako stredoškolák založil svo-
ju prvú firmu, neskôr sa mu po-
darilo vybudovať niekoľko ďalších 
úspešných. Nedávno vydal knihu, 
v ktorej opisuje svoje úspechy, ale aj 
neúspechy. V stredu 23. novembra 
2016 besedoval so študentmi študij-
ného odboru Informačné a digitál-
ne technológie Súkromnej strednej 
odbornej školy na Ul. 29. augusta 
4812 v Poprade Michal Truban.

Keď zakladal svoju spoločnosť 
WebSupport, poskytujúcu hostin-
gové služby, začínal len so svojím 
kamarátom a o podnikaní vedel 
veľmi málo. Bavili ho počítače a 
svet internetu ho fascinoval natoľ-
ko, až ho úplne pohltil. Vo svojom 

živote považoval za dôležité nielen 
úspechy, ale hlavne pády. Vedel, že 

ich musí využiť a naučiť sa prekonať 
ťažšie časy.

Pre študentov bol hodnotným 
partnerom v diskusii, pretože sami 
majú viaceré skúsenosti s tvorbou 
webových projektov alebo apliká-
cií, viacerí majú už teraz nápady 
na vlastné podnikanie. Podľa Tru-
bana je kľúč k úspešnému biznisu 
pomerne jednoduchý. Je potrebné 
nesústrediť sa hneď na to, že budu-
jeme úspešný projekt, ktorý určite 
prerazí. Dôležitejšie je byť dobrým 
v nejakej oblasti a neustále na sebe 
pracovať.

Škola aktívne organizuje pre svo-
jich študentov besedy s  úspešný-
mi ľudmi z  praxe, ktorí by mohli 
byť motiváciou pre ich ďalšie na-
predovanie.   PP-148

Netradičná beseda o podnikaní

Až do 10. januára 2017 si môžu záujemco-
via pozrieť v Scherfelovom dome v Poprade 
- Veľkej dokumentárnu výstavu s názvom 
Symbolický cintorín a Otakar Štáfl.

Expozícia približuje tatranskú prírodu za-
čiatkom 20. storočia, obrazy maliara O. Štáf-
la a jeho zámer vybudovať pietne miesto pre 
spomienku na obete Tatier. Vzácnymi expo-

Výstava o Symbolickom cintoríne

• ŠTVRTÝ cestovateľský 
večer sa uskutoční v Groteske 
dnes 7. decembra o 19. hod. 
Fotky a  zážitky z  Kamerunu 
porozpráva spevák kapely 
Slobodná Európa Whisky.• KLUB priateľov diela C.
G.Junga pozýva na 9.  pred-
nášku voľného cyklu pre ve-
rejnosť, ktorá sa uskutoční 
v piatok 9. decembra o 18. 
hod. v Klube Zóna Domu 
kultúry v Poprade.

• SLÁVNOSTNÉ odha-
lenie sochy darkyne svetla 
Svetlonosky sa bude konať 
v  Kežmarku 13. decembra 
o  16. hod. V  tento deň sa 
budú konať na námestí aj via-
nočné trhy a o 17. hod. pred 
radnicou zahrá Jozef Hollý.• V  NEDEľU 4. decembra 
sa v galérii ANNOGALLERY 
v Hôrke uskutočnila vernisáž 

výstavy keramických relié-
fov, ktoré zhotovili deti zo 
základných škôl zo Švábo-
viec, Štrby a Základnej školy 
Levočská zo Spišskej Novej 
Vsi. Výstavou vyvrcholil zau-
jímavý projekt „Detské práva 
sú ako slnečné lúče“, ktoré 
pre deti a  školy z  regiónu 
Spiš zorganizovalo občianske 
združenie ANNOGALLERY. 
Výstava potrvá do 20. de-
cembra 2016.  (ppš)

Krátko z kultúry

nátmi sú vyrezávané drevené kríže, ktoré boli 
zapožičané zo zbierkového fondu Podpolian-
skeho múzea v Detve.

Výstavu realizuje Klub Veličanov vďaka fi-
nančnej dotácii, ktorú poskytlo Mesto Poprad 
zo svojho rozpočtu a je sprístupnená obča-
nom mesta Poprad, najmä žiakom základ-
ných škôl.    (ppp)

Mikulášskou kvapkou krvi sa včera ráno na Mestskom úrade v Poprade začalo až do 6. ja-
nuára trvajúce obdobie Vianočnej kvapky pre život. Záštitu nad mikulášskym darovaním 
prevzal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, ktorý šiel príkladom. Uviedol: „Mikulášska 
kvapka sa symbolicky koná v čase, kedy obdarovávame iných a je chvályhodné, ak je možné 
darovať aj krv. Našťastie som v takej kondícii, že som sa tiež pridal k dnešným darcom.“ Po 
júnovej Primátorskej kvapke krvi je Mikulášska ďalšou v poradí, ktorou chce i popradská 
samospráva podporiť darcovstvo tejto životodarnej tekutiny. Krv prišlo darovať 63 občanov, 
medzi nimi i mnohí zamestnanci mestského úradu.   FOTO - Marta Marová

www.noviny-poprad.sk
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34
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V  nedeľu opäť putoval Mikuláš 
po všetkých mestských častiach 
Popradu. Okrem tradičných zastá-
vok navštívil tento rok po prvýkrát 
aj deti na sídlisku Juh.

Putujúci Mikuláš navštevuje každý 
rok v Poprade všetky mestské časti, no 
tentokrát sa zastavil aj na sídlisku Juh 
pri Kostole sv. Cyrila a Metoda.  „Pri-
šiel som priamo z  nebíčka, ale mám 
asistentov iba anjelov, pretože tu sú 
samé dobré deti. Čerti so mnou nemô-
žu ani šiť, a ani ma sprevádzať,“ pove-
dal Mikuláš v podaní diakona Karola 
Leva Irrganga, odetého v biskupskom 

rúchu s  mitrou na hlave a  berlou 
v ruke, ktorý deťom počas kázne ob-
jasnil pravý význam dňa sv. Mikuláša. 
„Prednášal som o tom, ako má Mikuláš 
vyzerať. Chcem veriť, že na každej det-
skej kresbičke bude taký ako ja. Žiaden 
Santa Claus, či čudné osoby s brmbol-
cami, ale nádherný biskup,“ zdôraznil.

Mikuláš na sídlisku vyčaril úsmev 
na tvári každému dieťaťu. „Bolo to 
pekne načasované po svätej omši. Je 
potrebné sa zamyslieť aj nad tým, čo 
tradícia Mikuláša prináša a preto to 
bolo skvelé,“ dodal primátor mesta 
Poprad Jozef Švagerko.  (mav)

Putujúci Mikuláš po prvýkrát aj na Juhu

TAT R A NSK É V I A NOCE  TAT R A NSK É V I A NOCE   TATRANSKÉ VIANOCE 
 TATRANSKÉ VIANOCE 

 TATRANSKÉ VIANOCE 
 TATRANSKÉ VIANOCE

Exkluzívna Fashion show

WWW.AQU
ACIT

Y.SK

WWW.REG
IONTATR

Y.SK

VÁM PRINÁŠA EXKLUZÍVNU FASHION CHARITY NIGHT

Jana Pištejová
15. DECEMBRA 2016 o 19.00 v AQUACITY POPRAD

PROGRAM  TAŤÁNA GREGOR KUCHAŘOVÁ  ONDŘEJ GREGOR BRZOBOHATÝ 
SIMONA KRAINOVÁ  ANDREA VEREŠOVÁ  THE PASTELS
VÝŤAŽOK Z AKCIE JE VENOVANÝ NA CHARITATÍVNE ÚČELY PRE NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA
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Podujatie je realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
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