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Popradčania a návštevníci mesta 
sa môžu cítiť nadmieru bezpečne. 
O  zvýšenie možností záchrany ich 
života a  zdravia sa postarala po-
pradská radnica, keď rozšírila sieť 
automatických externých defibri-
látorov (AED) celkovo na pätnásť. 
Mesto Poprad tak má najväčší počet 
týchto prístrojov z miest na Sloven-
sku. Sú rozmiestnené vo všetkých 
mestských častiach, dôležitých 
športových a  iných zariadeniach, 
kde je vysoká koncentrácia ľudí. Sú 
k  dispozícii verejnosti nepretržite 
24 hodín.

Primátor Popradu Anton Danko 
konštatoval: „Sme prvé mesto na 
Slovensku, ktoré komplexne rieši 
tento problém. S projektom defibri-
látorov sme začali ešte v roku 2009, 
kedy sme spustili prvé tri, v rokoch 
2011 a  2012 ďalšie dva, v  tomto 
čase pribudlo nových 10 AED. Som 
skutočne veľmi rád, že v porovnaní 
s počtom obyvateľov máme najviac 
defibrilátorov zo všetkých miest na 

Slovensku, a  aj keď 
zachránia hoci len 
jeden ľudský život, 
stojí to za to. Myslím 
si, že 15 defibriláto-
rov na počet obyva-
teľov mesta je dobré 
číslo, ale hlavne nám 
išlo o  to, aby boli vo 
všetkých mestských 
častiach a vo všetkých 
väčších zariadeniach 
a  športoviskách, teda 
tam, kde najčastej-
šie môže dôjsť k  po-
trebe poskytnutia 
pomoci.“ Nákup desiatich nových 
AED a  15 skriniek na všetky de-
fibrilátory financovala samospráva 
z mestských prostriedkov a nákla-
dy celkovo dosiahli 22 tisíc eur.

Všetky AED sú elektronicky na-
pojené na mestskú políciu, teda 
v  prípade, že ich niekto použije, 
MsP dostáva signál. „Na miesto 
v  takom prípade okamžite vyšle-

me hliadku mestskej polície, ktorá 
bude spolupôsobiť pri poskytovaní 
prvej pomoci. MsP je zahrnutá do 
centrálneho registra týchto zaria-
dení v  systéme tiesňovej linky 112. 
Zároveň máme defibrilátorom vy-
bavené aj naše služobné vozidlá 
a mestskí policajti sú preškolení na 
použitie AED,“ doplnil náčelník 
MsP v  Poprade Marián Gardoš.

Minulý týždeň v piatok sa v Aré-
ne Poprad opäť zišli zástupcovia 
stredných škôl a  ich partnerov na 
tradičnej Burze informácií a stred-
ných škôl, ktorú pravidelne orga-
nizuje Úrad práce sociálnych vecí 
a  rodiny v  Poprade v  spolupráci 
s Centrom pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a  prevencie 
v Poprade.

„Tento rok sa burzy zúčastnili zá-
stupcovia 32 stredných škôl. Pokryli 
sme celý región a  školy, kde cho-
dia žiaci z  nášho okresu. Tentokrát 
pribudli aj gymnáziá a  dve školy 
z Bratislavy. Burzy sa zúčastnilo pri-
bližne 1 200 žiakov základných škôl. 
Pre ôsmakov robíme burzu preto, 
aby mali prvý kontakt so školami 
a  svetom práce. Prvý zber záujmu 
o stredné školy sa robí práve v ôsmom 

ročníku. No a  deviataci sú v  období 
vážneho rozhodovania o  svojej bu-
dúcnosti, preto im môže burza po-

môcť,“ uviedol metodik pre výchov-
né a  kariérne poradenstvo CPPPaP 
v  Poprade Milan Antaš. „Tento rok 

boli zamestnávatelia na burze len 
v pozícii partnerov škôl pri duálnom 
vzdelávaní. V zmysle analýzy minis-
terstva práce sa až 64 percent absol-
ventov stredných škôl neuplatní v od-
bore, ktorý vyštudovali. Práve preto 
organizujeme burzu, aby sme týmito 
podnetmi prispeli k  správnemu roz-
hodnutiu. Dlhodobejší trend je ten, 
že máme málo pracovných pozícií 
obsadených v  oblasti strojárstva. Sú 
to zvárači, strojní zámočníci, kovoob-
rábači, nastavovači CNC a podobne. 
Potom je to tiež oblasť blízka nášmu 
regiónu a to je oblasť cestovného ru-
chu. Máme problém obsadiť pracovné 
miesta kuchárov, čašníkov a chyžných. 
Problémom je tiež oblasť dopravy, kde 
nám chýbajú vodiči medzinárodnej 
kamiónovej dopravy a oblasť zdravot-
níctva.“ 
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V septembri sa na úrade práce v okre-
se Poprad prihlásilo asi 250 absolventov 
stredných škôl, podobne aj v  októbri,“ 
povedala Jana Jonasová, poverená za-
stupovaním riaditeľa ÚPSVaR v Popra-
de.

Duálne vzdelávanie zaujalo mno-
hých záujemcov. „Patrí to medzi naj-
lukratívnejší spôsob vzdelávania a  to 
preto, že žiaci už počas štúdia praxujú pri 

svojom budúcom zamestnávateľovi. Na-
vyše, majú garantované pracovné miesto 
po skončení štúdia na mnoho rokov do-
predu. Študenti študujú v odboroch, kto-

ré sú veľmi lukratívne v  rámci záujmu 
na trhu práce,“ dodala zástupkyňa ria-
diteľa SOŠ remesiel a služieb v Poprade 
Tatiana Čendulová.          (mav)

Prezident Slovenskej komory 
zdravotných záchranárov, súčasne 
poslanec popradského mestského 
zastupiteľstva František Majerský 
zo svojej práce pozná, ako ide pri 
záchrane ľudského života doslova 
o minúty.

Čas je veľmi dôležitý, lebo ľudský 
mozog odumiera do 5 minút a včas-
ná pomoc dokáže zachrániť život 
a  jeho kvalitu. Podotkol: „Priemerný 
dojazd záchranky na Slovensku je 12 
a viac minút, tak naozaj, ak poskytnú 
laici výboj včas, môžu zachrániť život. 
V  porovnaní s  inými mestami sme 

ďaleku popredu, iné nemajú 24 hodi-
nový verejne dostupný defibrilátor, my 
ich máme 15. Veľká vďaka za to patrí 
pánovi primátorovi, ktorý si túto myš-
lienku osvojil, ako i  poslancom, ktorí 
to na mestskom zastupiteľstve schváli-
li. Takáto verejná ochrana je dôležitá, 
aby zbytočne neumierali ľudia, ktorí 
umrieť nemusia.“ Ovládanie prístroja 
je veľmi jednoduché, takže poskytnuť 
prvú pomoc elektrickým impulzom 
dokáže každý bez rizika nesprávneho 
použitia prístroja. AED vie vyhodno-
tiť, či daný človek pomoc potrebuje, 
aký má srdcový rytmus, či postihnutý 
nemá kardiostimulátor a pod. Defib-

rilátory sú zabezpečené proti vanda-
lom napojením na MsP.

V  Poprade sú AED umiestnené: 
vo Veľkej na Scherfelovom dome, 
v  Strážach na radnici, v  Matejov-
ciach a  v  Sp. Sobote na okrskoch 
MsÚ, na Juhu  – na Xenóne a  Kos-
tole sv. Cyrila a Metoda, na sídlisku 
Západ na Coop Jednote (na foto na 
1. str.), v  centre mesta medzi SAD 
a  ŽSR, pri fare evanjelickej cirkvi 
na Námestí sv. Egídia, v  budove 
MsÚ, v  aute mestskej polície, na 
Dome kultúry, zimnom štadióne, 
Aréne a Futbalovom štadióne mesta 
Poprad vo Veľkej.       (mar)

Stručne
 PRÍLET tradičnej domi-

nanty vianočnej výzdoby v Po-
prade – anjela, ktorý bude stáť v 
strede kruhového objazdu v blíz-
kosti mestského úradu, sa očakáva 
v piatok 29. novembra predpolud-
ním. Jeho inštalácia bude závisieť 
od priaznivých poveternostných 
podmienok. Anjel prvýkrát okráš-
lil Poprad v roku 2009, tohto roku 
priletí 11-krát.

 MESTO Poprad 4-krát roč-
ne bezplatne zabezpečí dermato-
logické vyšetrenie pigmentových 
znamienok a  iných kožných ná-
dorov. Vyšetrenia sa budú realizo-
vať v priestoroch Mestského úradu 
Poprad na prízemí v piatok 29. no-
vembra od 9. do 13. hod. 

 OCEŇOVANIE mnohoná-
sobných bezpríspevkových darcov 
krvi plaketami MUDr. Janského 
bude zajtra 28. novembra o  15. 
hod. vo veľkej zasadačke Mestské-
ho úradu v Poprade. 

 OBCHODNÁ akadémia 
v Poprade oslavuje 80. výročie za-
loženia. Pri tejto príležitosti orga-
nizuje slávnostnú akadémiu, ktorá 
sa uskutoční vo štvrtok 28. novem-
bra v Dome kultúry v Poprade.

 V NEMOCNICI Poprad 
včera predstavili osvetový projekt 
epidemiológov s cieľom zvýšenia 
zaočkovanosti lekárov, zdravot-
ných sestier a ošetrujúceho perso-
nálu proti chrípke, ku ktorému sa 
pridala aj popradská nemocnica. 
Príkladom pre iné oddelenia idú 
pediatri.

 SLÁVNOSTNÉ odovzdá-
vanie 15 nových moderných au-
tobusov s ekologickými motormi 
spĺňajúcimi normu Euro VI. sa 
uskutoční v sobotu na autobusovej 
stanici v Poprade. Budú uvedené 
do prevádzky na linkách prímest-
skej autobusovej dopravy v rámci 
SAD Poprad.

 DEŇ otvorených dverí Spo-
jenej školy, Ul. Dominika Tatarku 
Poprad sa dnes 27. novembra 2019 
začína o 8.30 v budove Gymnázia 
na Ul. mládeže (sídlisko Starý Juh, 
za OC Výkrik), ktoré je jej súčas-
ťou. 

 V  PIATOK 29. novem-
bra o  18. hod. sa v  Klube Zóna 
v Dome kultúry v Poprade usku-
toční prednáška s  názvom Muž-
skosť a  ženskosť, rovnováha, jej 
narušenie a  obnova, ktorú pove-
die klinická psychologička Marta 
Kocvrlichová.

 NA webovej stránke mes-
ta Poprad  HYPERLINK „http://
www.poprad.sk/“www.poprad.
sk je uverejnený presný zoznam 
odberných miest, v ktorých bude 
v  týchto dňoch prerušená distri-
búcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia. Práce súvisia s  opravou 
a pravidelnou údržbou distribuč-
nej sústavy.                    (ppš) 

Poprad má najväčšiu sieť verejne
 dostupných defibrilátorov
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Cyklochodník do Matejoviec chcú ešte 
v tomto volebnom období

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

Na ostatnom zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva v  Poprade 
poslanci schválili predloženie 
žiadosti mesta o poskytnutie do-
tácie na podporu rozvoja cyklis-
tickej dopravy a  cykloturistiky 
pre realizáciu projektu s názvom 
Výstavba cyklistických komuni-
kácií  – most Športová ul. - most 
D1 Matejovce, ČOV Matejovce.

Patrí do rámca výzvy Minis-
terstva dopravy a  výstavby SR a 
keďže mesto Poprad má záujem 
pokračovať v  budovaní cyklistic-
kých trás, rozhodlo sa požiadať 
o poskytnutie dotácie na spracova-
nie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie na vybudova-
nie tejto obojsmernej cyklistickej 
komunikácie. Povedie prevažne po 

ľavej aj pravej hrádzi rieky Poprad 
a  prioritou bude podľa možností 
oddelenie cyklistickej od ostatnej 
dopravy. Preto je v  celom úseku 
navrhnutá samostatná cyklistická 
cestička. Spolufinancovanie mes-
ta v  projekte musí byť najmenej 5 
percent z  celkových oprávnených 
výdavkov, čo v prípade dotácie na 
vypracovanie projektovej doku-
mentácie predstavuje sumu 2 097 
eur vrátane DPH.

Primátor Popradu Anton Danko 
sa vyjadril: „Cyklistické chodníky 
sú jednou z  priorít vedenia mesta. 
Sú veľmi využívané, a  preto v  ich 
výstavbe budeme pokračovať ďalej. 
Najbližšou etapou, ktorú by sme 
chceli ukončiť ešte v  tomto voleb-
nom období je práve trasa v  smere 

do Veľkej Lomnice. Našou povin-
nosťou bude zrealizovať cyklistický 
chodník po čističku odpadových vôd 
v  Matejovciach, úsek od ČOV by 
mala vybudovať obec Veľká Lom-
nica.“ Popradská samospráva tiež 
plánuje pokračovať vo vykupovaní 
pozemkov pre trasu cyklistického 
chodníka v  smere na Gerlachov 
cez veľčiansky kataster. Už v minu-
lých volebných obdobiach mesto 
vykúpilo prvé pozemky okolo le-
tiska, kde by chcelo pokračovať, 
aby sa cyklisti dostali cez Gerla-
chov, okolo hotela Hubert až na 
tzv. magistrálu zo Smokovca na 
Vyšné Hágy. Ako podotkol pri-
mátor, s vybudovaním tejto etapy 
sa prepokladá až v ďalších piatich 
rokoch.   (pmm)

FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy
 ŠTART lyžovačky v Jasnej a 

na Štrbskom Plese, ktorý bol plá-
novaný na koniec novembra, sa 
nateraz odkladá. Príčinou je dote-
rajšie teplé počasie. Pre porovnanie 
minulú zimnú sezónu snežné delá 
chŕlili na Solisku sneh vo veľkom 
už v druhý novembrový týždeň. 
Do začiatku tohto týždňa boli však 
teploty v tejto lokalite len do mínus 
jedného stupňa, čo na zasnežovanie 
nestačilo.

 LETECKÍ záchranári z 
Popradu spolu s Horskou záchran-
nou službou vypomáhali poľskému 
TOPRu pri záchrannej akcii minu-
lú sobotu vo Vysokých Tatrách. Tu-
ristku pod Rysmi z poľskej strany 
zasypala lavína. Pre hrozbu ďalšie-
ho zosuvu snehu museli záchranári 
39-ročnú poľskú turistku s pora-
neným pravým bedrom z miesta 
urýchlene evakuovať, pričom prá-
ve počas evakuácie sa strhla ďalšia 
masa snehu. Našťastie nikto ďalší 
neutrpel žiadne poranenia. Vrtuľ-
ník transportoval zranenú ženu do 
nemocnice v Zakopanom.

 MAJSTROVSTVÁ SR v 
elektronických šípkach, ktoré orga-
nizuje Zväz kompaktných športov, 
sa uskutočnia od 29. novembra do 
1. decembra 2019 v penzióne Te-
niscentrum v Tatranskej Lomnici. 
Pre divákov je vstup voľný.

 KNIŽNÚ novinku Sama 
za seba autorky Kataríny Mayer 
uvedú do života dnes 27. novem-
bra v Tatranskej galérii v Poprade. 
Bude spojená s jedinečnou pop-up 
výstavou dokumentárnej série fo-
tografií Gabriely Teplickej Sila det-
stva. „Krstnou mamou“ knihy bude 
ďalšia rodáčka spod Tatier Zuzana 
Frešo, ako hosť vystúpi muzikant 
Zbyňo Džadoň. 

 NOVÚ zbierku básní Po-
žičovňa ticha vydal známy poét z 
nášho regiónu Ján Marton. Vznikla 
ako retrospektívny pohľad na svet 
okolo neho, na život a lásku v jeho 
vnútri a hlavne na všetky straty a 
nálezy, ktoré autora posúvali vpred.

 OD 1. JANUÁRA 2020 sa 
mení doteraz platná právna úprava 
veku odchodu do dôchodku a sta-
novuje sa dôchodkový vek všetkým 
poistencom. Dôchodkový vek plat-
ný po 31. decembri 2019 je spraco-
vaný v tabuľke na  HYPERLINK 
„http://www.socpoist.sk/“www.
socpoist.sk.

Sieť vzájomne sa inšpirujúcich škôl rozhodili v Poprade

V nedeľu sa začnú Popradské Vianoce 2019

Vstúpte bez zaklopania – vstúp-
te do stredu diania! Takto oslovila 
Spojená škola na Letnej v Poprade 
študentov učiteľstva, riaditeľov, uči-
teľov, rodičov i priaznivcov vzdelá-
vania. V pondelok 25. novembra ich 
pozvala na praktickú ukážku práce 
s deťmi, didaktickú reflexiu a pred-
stavenie projektu Deti nepočkajú.

Na podujatie sa prihlásilo viac ako 
130 aktérov vo vzdelávaní. Cieľom 
podujatia bolo dostať ich pod jednu 
strechu a pri tejto príležitosti, na prí-
klade jednej školy, otvoriť diskusiu o 
výchove a vzdelávaní s rôznymi uhla-
mi pohľadu. „Cieľom stretnutia bolo 
zúčastniť sa na praktickej ukážke vy-
učovacieho bloku a následne diskuto-
vať o možnostiach práce s textom ako 
univerzálnym nástrojom vzdelávania 
a o pohľade na výchovu a vzdelávanie 

na novej paradigme manažmentu.“ 
uviedla riaditeľka SŠ na Letnej uli-
ci v Poprade a členka tímu projektu 
Deti nepočkajú Viera Grohová. „Sme 

svedkami toho, že na Slovensku je veľa 
nádejných iniciatív, ktoré majú podob-
né zámery. Pôsobia však individuálne, 
lokálne, a tým strácajú potenciál pre 
synergiu. Je potrebné, aby všetky sub-
jekty začali v reálnom kontexte hovoriť 
o tom, čo naštartovali, čo chcú dosiah-
nuť, aby sa viedol diškurz o prepája-
ní snáh jednotlivých škôl a postupne 
sa tvorila funkčná sieť vzájomne sa 
inšpirujúcich škôl, ktoré menia celý 
školský a vzdelávací systém na Sloven-
sku. Projekt Deti nepočkajú podporuje 
spájanie všetkých aktérov vo vzdeláva-
ní a verejnú diskusiu. Kvalitnú školu 
tvoríme spolu! Výsledkom procesu aj 
v spolupráci s islandským partnerom 
Spolok Slovákov na Islande má byť 
vznik Stálej konferencie aktérov vo 
vzdelávaní,“ dodala Daniela Čorbová 
z projektu Deti nepočkajú.       (ppv)

Pod mottom Popradské Viano-
ce 2019 – tie najkrajšie slovenské 
Vianoce  sa tohto roku opäť môžu 
Popradčania a návštevníci mesta 
tešiť na bohatý program (podrobne 
je uverejnený na plagáte na 9. str.). 
Celkovo je pripravených viac ako 
päťdesiat podujatí, na ktorých sa 
predstavia účinkujúci z celého Slo-

venska i zahraničia. K tradične naj-
populárnejším bude patriť Príchod 
Mikuláša a rozsvietenie vianočnej 
výzdoby, Tradičný vianočný jarmok, 
Vianočné mestečko a mnohé ďalšie.

Program Popradské Vianoce 2019 
sa začne v nedeľu 1. decembra o 18. 
hod. zapálením prvej sviečky na ad-
ventnom venci na Námestí sv. Egídia 

a otvorením Vianočného mestečka. 
Slávnosť, ktorej súčasťou bude po-
žehnanie adventného venca spestrí 
cimbalová ľudová hudba Popradčan. 
O 18.30 hod. sa na veži Kostola sv. 
Egídia v rámci vežového koncertu 
v podaní DH Tatramat Matejovce 
rozozvučia tie najkrajšie sviatočné 
melódie a koledy.       (pph)

FOTO – Marek Vaščura
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Deti sa hravým spôsobom dozvedia ako 
chrániť prírodu triedením odpadu

V kine Tatran bolo minu-
lý štvrtok veselo. Dorotka z 
Fidorkova spolu s deťmi a 
primátorom mesta Poprad 
Antonom Dankom ako „krs-
tným“ rodičom, uviedli do 
života jej najnovšie CD. Od 
predchádzajúcich dvoch sa líši 
zameraním na ochranu príro-
dy hlavne správnym triedením 
odpadu. Dorotka prezradila: 
„Prvé CD obsahovalo rozprá-
vočku a tri pesničky, druhé bolo 
CD so 16 piesňami a kratučký-
mi rozprávkami a toto tretie je 
výnimočné tým, že je zamerané 
na envirotematiku. Chceme za-
chrániť našu planétu a naučiť 
deti, ako správne triediť odpad. 
Priblížili im to pesničky a roz-
právkový príbeh pod názvom 
Neporiadny Hip-HopPotamus. 
S týmto pásmom by sme radi 
šli aj do materských škôlok a 
takto spropagovali separovanie 
odpadu.“ 

Viesť deti už od útleho veku 
k ochrane prírody, k rešpektu 

k našej spoločnej planéte a učiť 
ich, akým spôsobom môžu 
prispieť k zachovaniu čisto-
ty ovzdušia, pôdy či vody, je 
chvályhodným cieľom. Preto 
vydanie CD finančne podpo-
rilo aj mesto Poprad. Primátor 
A. Danko podčiarkol: „Myslím 
si, že deti treba odmalička vy-
chovávať k úcte k prírode, aby 
sme nielen my, ale hlavne ony, 
ktoré sú našou budúcnosťou, 
pochopili, že príroda a celá naša 

planéta sú ohrozené. Takéto 
projekty budeme podporovať 
hlavne preto, že výchova nastu-
pujúcej generácie v tomto smere 
je dôležitá. Prajem si, aby aj 
ďalšie pokolenia mohli dýchať 
čistý vzduch, piť čistú vodu, 
chodiť do čistých lesov... Možno 
ešte teraz všetkému nerozume-
jú, ale pani učiteľky im vysvet-
lia, ako sa majú správať, aby 
sme si všetci zachovali zdravé 
životné prostredie.“            (mar)

FOTO – Marta Marová

Vo svojich maľbách 
zastavuje čas

Bol to kurz revolúcie 
v priamom prenose 

Štvrtková vernisáž 
výstavy fotografií Sameto-
vá/Nežná v Tatranskej ga-
lérii sa konala aj za účas-
ti študentov stredných 
škôl v  rámci Festivalu 
slobody. Spoluorganizá-
tormi boli Ústav pamäti 
národa (ÚPN) a  České 
centrum. Výstavu tvorí 
20 panelov fotografií slo-
venského a  českého spo-
ločensko-politického vý-
voja spred 30-tich rokov. 
ÚPN v  čase 30-výročia 
Nežnej revolúcie okrem 
výstav organizuje disku-
sie, divadelné predstave-
nia, premietanie filmov.

Ján Endrődi z  ÚPN 
uviedol: „Archivujeme a 
sprístupňujeme zväzky 
činnosti ŠtB. Je možné do 
nich aj nahliadnuť. Máme 
zachytených 700 svedectiev 
pamätníkov rôznych histo-
rických udalostí na našom 
území, zoznamy zadrža-
ných na hraniciach (9500 
ľudí) atď. Napriek tomu, že 
aktéri hrozných politických 
činov si žijú na slobode, zlo-
činy tohto druhu sú považo-
vané za nepremlčateľné.“

Výstava v  TG približuje 
obdobie neslobody, po-
ukazuje na praktiky  ŠtB, 

na fungovanie  podzemnej 
cirkvi, približuje sviečko-
vú demonštráciu, generál-
ny štrajk a  samotný pád 
režimu a  aj udalosti, ktoré 
viedli k  prvým slobodným 
voľbám.

Jeden z aktérov Novem-
bra ,89 Ladislav Snopko 
uviedol: „Mali sme tu že-
leznú oponu, ktorá nemala 
s nikým zľutovanie. Boli to 
guľomety, samopaly a  psi. 
Mala chrániť pred impe-
rializmom, lenže samopa-
ly boli obrátené dovnút-
ra. Všetci Slováci a  Česi 
v  novembrových dňoch 
roku 1989 sledovali ako 
ľudia v Bratislave a v Pra-
he protestujú a organizujú 
prevrat a  podobné protes-
ty praktizovali vo svojich 
mestách. Bol to kurz re-

volúcie v  priamom preno-
se. Komunisti sa napriek 
mnohým predchádzajúcim 
násilným postupom stále 
snažili o  zmierenie, ktoré 
už neprichádzalo do úva-
hy.“

Igor Ľudma, jeden z tri-
búnov Nežnej revolúcie 
v našom regióne, pre štu-
dentov povedal: „Teraz 
máme slobodu, môžeme 
vyjsť na ulicu a  slobodne 
vyjadriť svoj názor. V čase 
totality to bez následkov, 
ktoré by znášala celá rodi-
na bolo nepredstaviteľné.“ 
L. Snopko dodal: „Nikdy 
v  dejinách Slovenska nebo-
lo tak dlhé obdobie slobody 
a  „takmer“ blahobytu ako 
teraz. Niekomu sa žije lepšie, 
niekomu horšie, ale nie je to 
skutočná chudoba.“     (kpa) 

FOTO – Katarína Plavčanová

V  galérii Scherfelov dom 
sa minulý štvrtok usku-
točnila vernisáž výstavy 
Ondreja Ruttkaya pod ná-
zvom Zastaviť čas. Výstava 
predstavuje maľbu a kresbu 
amatérskeho výtvarníka, 
ktorého profesionálne za-
meranie je technická sféra 
- pracuje ako stavebný inži-
nier - statik. Pravidelnej vý-
tvarnej tvorbe sa venuje od 
roku 2015.

Najpoužívanejšou techni-
kou jeho maľby je akvarel, ale 
venuje sa aj kresbe pastelom 
alebo uhlíkom. Pravidelne sa 
zúčastňuje na celoslovenskej 
súťaži Výtvarné spektrum, 
kde sa každoročne umiestňu-
je na popredných priečkach 
v rámci okresu, kraja, ako aj 
v celoštátnom finále.

O. Ruttkay uviedol: „Ma-
ľoval som celý život, ale iba 
v  duchu. Až posledné 4 roky 
maľujem naozaj. Povedal som 

si, že už je ten čas, kedy treba 
začať. Čakal som, že raz príde 
chvíľa, kedy sa tomu začnem 
venovať naplno. V čase socia-
lizmu som neveril, že sa bu-
dem môcť ako umelec presa-
diť, alebo sa dostať na školu.“

Okrem zátiší a krajiniek sa 
umelec venuje hlavne výraz-
ne farebným portrétom. Má 
rád teplé farby  – žltú, oran-
žovú, tmavočervenú, hnedú. 
„Mal som obdobie, kedy som 
používal iba 3 základné far-
by  – červenú, žltú a  modrú. 
Experimentoval som a maľo-
val som žltý nos, zelené čelo. 
Keď maľujem portrét, mám 
k tomu človeku rešpekt, úctu, 
blízkosť. Potom hľadám jeho 
fotografiu, s vhodným svetlom 
a tieňom, ktoré sa snažím za-
chytiť.“ Jeho najobľúbenejšia 
technika  – akvarel je pova-
žovaná za najťažšiu techniku. 
Keď už  je niečo na papieri, 
ťažko sa to premaľuje.     (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Občanov obťažujú mravce, chodci na cyklochodníku, nedostatočné osvetlenie... 

Ľadový Notre Dame je už otvorený

V polovici novembra sa 
na svojom pravidelnom 
každomesačnom zasada-
ní zišli poslanci volebného 
obvodu č. 2 – sídliská Juh 
a Kvetnica. Schádzajú sa v 
kancelárii Mestského úradu 
na Ul. Dostojevského 25.

Poslanci sa ešte pred za-
čiatkom zasadnutia obvo-
du stretli s občanmi vo veci 
riešenia položenia asfaltovej 
vrstvy na Ul. L. Svobodu v 
Poprade, vo vstupnej časti 
do areálu garáží. Na samot-
né zasadnutie, ktoré viedol 
predseda VO č. 2 Peter Bre-
nišin, prišiel aj občan z blo-
ku Wolfrám z Tomášikovej 
ulice. Uviedol, že pred týmto 
blokom sú položené betóno-
vé kocky, spomedzi ktorých 

v lete vychádza množstvo 
mravcov. Obťažujú občanov 
a vchádzajú až do zaparko-
vaných áut. Navrhuje, aby sa 
kocky vybrali, hniezda mrav-
cov zničili a plocha vyasfal-
tovala. Tiež navrhuje opraviť 
„zalomený“ kanál v tejto lo-
kalite, osadiť žľab, aby voda a 
blato netiekli na parkovisko 
až k miestu ZŤP pred vcho-
dom č. 28-30. Požiadal aj o 
výrub brezy v tomto mieste, 
pretože je veľká a konármi 
zasahuje do okien. Poslan-
ci občanovi vysvetlili, že na 
výrub stromov musí podať 
žiadosť na MsÚ – oddelenie 
životného prostredia a dolo-
žiť k tomu súhlas obyvateľov 
bytovky.

Na zasadaní vybavili aj 

podnety anonymného obča-
na, ktoré dala na vybavenie 
MsÚ poslankyňa Alena Ma-
dzinová. Poslanci občianske 
podnety vítajú, ale v tomto 
prípade ich mrzí, že obyvateľ 
bol anonymný. Pripomienky 
sa týkali vyrúbania smre-
kov pri bloku Bárium (šlo 
o suché stromy), nefunkč-
ného tlačidla pre chodcov 
na semafore na križovatke 
pri nemocnici, čo je už vy-
bavené, pohybu chodcov 
na cyklochodníku, k čomu 
mestská polícia zvýšila hliad-
kovú činnosť a občania majú 
tiež možnosť nahlásiť pohyb 
chodcov po cyklochodníku. 
Ďalší podnet bol k zvýhod-
neniu občanov, ktorí sepa-
rujú odpad, čo je však ťažko 

realizovateľné. Poukázal aj na 
nedostatočné osvetlenie ulíc 
pri zotmení - zmena doby 
svietenia je preprogramova-
ná a pripravuje sa komplexná 
obnova verejného osvetlenia 
a ďalšie.

Poslanci VO č. 2 žiadajú 
sociálny odbor MsÚ o in-
formáciu - počty seniorov vo 
všetkých 9-tich mestských 
kluboch. Takisto žiadajú 
MsÚ, oddelenie ŽP predložiť 
plán rozmiestnenia veľko-
objemových kontajnerov na 
jarné a jesenné upratovanie. 
Poslankyne A. Madzinová a 
H. Mezenská zaznamenali v 
tejto veci nespokojnosť nie-
ktorých občanov. H. Mezen-
ská požiadala poslancov i o 
stretnutie s nespokojnou ob-

čiankou ohľadom výstavby 
nových garáží. Poslankyňa 
Mária Radačovská informo-
vala, že občanom Kvetnice 
chýba potravinový obchod 
a tiež majú slabý mobilný 
signál. Poslanci sa zhodli na 
tom, že potravinový obchod, 
ktorý tam v minulosti bol, je 
ekonomicky neudržateľný, 
preto sa nedá očakávať, že by 
o jeho zriadenie bol záujem. 
Slabý mobilný signál musia 
Kvetničania riešiť s konkrét-
nymi operátormi.

Poslanci diskutovali aj k 
iným aktuálnym témam. 
Najbližšie zasadnutie VO č. 
2 bude v pondelok 16. de-
cembra o 17. hod. v kancelá-
rii MsÚ, na Dostojevského 
ul. 25 v Poprade.          (jwd)

Od minulého štvrtka je už pre ve-
rejnosť otvorený ľadový dóm na Hre-
bienku. Tentoraz má podobu skvostu 
európskej stredovekej architektúry – 
parížskej katedrály Notre Dame, ktorá 
je zaradená medzi svetové kultúrne 
dedičstvo UNESCO. V apríli tohto 
roku katedrálu zachvátil požiar, ktorý 
vzbudil záujem o jej záchranu u ľudí na 
celom svete. 

Ľadovú krásu v podobe tohto ume-
leckého diela vytvorilo 18 sochárov z 
Litvy, Nemecka, Poľska, Česka a Slo-

venska. Hlavným staviteľom bol Adam 
Bakoš, použilo sa 1880 blokov ľadu, 
ktoré dokopy vážia viac ako 225 ton. 
Umiestnený je v kupole s priemerom 
25 metrov. Najvyšší bod stavby dosa-
huje výšku až 11,5 metra. 

Ľadový chrám bude otvorený denne 
od 9. do 16. hod. počas hlavnej zimnej 
sezóny a počas vianočných sviatkov sa 
otváracie hodiny ešte predĺžia. Vstup 
do baziliky z ľadu je pre návštevníkov 
bezplatný a počas sezóny sa v ňom 
uskutoční niekoľko koncertov.          (lbl)

M E S T O   P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.                    

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Poprad pozemok časť parc. č. KN-C 
2485/6, ostatné plochy o výmere 25 m2 za účelom jeho užívania ako 
parkovacích miest k prevádzke, nebytovému priestoru v budove 
súpisné číslo 4559.

Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch 
zónach za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, 
chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely 
podnikania, alebo s ním súvisia. 

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ 
č. 162/2019 zo dňav 13. 06. 2019 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku 
mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.
jurisova@msupoprad.sk. 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí 
dňa 28. 11. 2019 o 12. 00 hod. 

PP-125

Zmeny usporiadania ambulancií v popradskej nemocnici 
Z dôvodu realizácie staveb-

ných a rekonštrukčných prác 
v rámci projektu IROP pod 
názvom  „Zvýšenie produkti-
vity a energetickej efektívnosti 
Nemocnice Poprad, prostred-
níctvom rekonštrukcie a prí-
stavby“ dochádza k zmenám 
v  priestorovom usporiadaní 
ambulancií. 

  Od minulého piatka je 
chirurgická ambulancia z  2. 
poschodia poliklinickej časti 
presťahovaná na 5. poschodie 

do komplementu (oproti lôž-
kovému oddeleniu). Príjmová 
neurologická ambulancia je 
presťahovaná do priestorov 
neurologického oddelenia  do 
lôžkovej časti na 4. poschodie.

Ortopedická ambulancia sa 
v týždni od 25. do 29. novem-
bra presťahuje zo spojovacej 
chodby do priestorov polikli-
niky. Nájdete ju na rovnakom 
poschodí (2. poschodie) v po-
liklinickej časti (vchod vedľa 
kaplnky).

Traumatologická ambulan-
cia (ambulancia úrazová alebo 
ambulancia úrazovej chirur-
gie) sa v  týždni od 25. do 29. 
novembra presťahuje zo spo-
jovacej chodby do priestorov 
polikliniky. Nájdete ju na rov-
nakom poschodí (2. poscho-
die) v poliklinickej časti (vchod 
vedľa kaplnky).

Centrálny príjem a  všetky 
jeho ambulancie budú v  týžd-
ni od 25. do 29. novembra 
presťahované na 2. poschodie 

do priestorov pôvodných orto-
pedických a  traumatologickej 
ambulancie.   

Sťahovanie zasiahne aj zme-
nu parkovania pre vozidlá RZP, 
DZS a pre imobilných pacien-
tov, ktoré bude presťahované 
pred hlavný vchod nemocnice, 
teda pred polikliniku.

Nemocnica zároveň prosí 
verejnosť, aby prechádzala z 
poliklinickej do lôžkovej časti 
nemocnice a naopak cez spo-
jovaciu chodbu na 1. poscho-

dí, ktorá je otvorená 24 hodín 
denne, alebo tiež cez spojova-
ciu chodbu na – 1. poschodí 
od 7. do 15. hod.   

  Zmeny si vyžadujú trpez-
livosť a striktné rešpektovanie 
obmedzení od návštevníkov, 
pacientov a klientov. Nemoc-
nica Poprad naliehavo prosí 
aj o dodržiavanie návštevných 
hodín na lôžkových odde-
leniach, prípadne zváženie 
potreby návštevy  hospitalizo-
vaných.                (sga)
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Svelé tretie miesto z 55 sloven-
ských gymnázií a vynikajúcu de-
viatu pozíciu v  medzinárodnej 
konfrontácii 160 stredných škôl 
z  piatich krajín (Česko, Rusko, 
Maďarsko, Poľsko a  Slovensko) 
si v  súťaži Fyzikálny náboj vy-
bojovalo päť-
členné družstvo 
študentov Gymnázia na Kuku-
čínovej ulici v  Poprade. Naozaj 
famózny úspech tímu zloženého 
zo žiakov predposledného roč-
níka švor i osemročného štúdia. 
Zo slovenských škôl boli lepší iba 
celkoví víťazi z košického Gym-
názia na Poštovej ulici a  brati-
slavského Gymnázia na Grös-
slingovej ulici, ktorí v celkovom 

poradí skončili tretí. Z gymnázií 
Prešovského samosprávneho 
kraja boli starogymplácki fyzi-
kári suverénne najlepší!

Fyzikálny náboj je súťažou 
v  rýchlostnom počítaní fyzi-
kálnych úloh. Nie je to však len 

o  bezhlavej 
a p l i k á c i i 

školských vedomostí, ale rie-
šenie príkladov si vyžaduje aj 
veľkú dávku toho, čomu zvyk-
neme hovoriť „zdravý sedliac-
ky rozum“. Výsledok družstva 
starogymplákov je dôkazom, 
že motto: Sme škola, ktorá vás 
naučí myslieť! sa v Gymnáziu na 
Kukučínovej ulici darí dokonale 
napĺňať.                  Zdeno Suchý

Noviny Poprad čítam od začiatku
Reakcia na zrušenie týždenníka

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2. časť)

Noviny Poprad ako mest-
ská príspevková organizácia a 
týždenník končia v decembri 
tohto roku. Od nového roka 
2020 bude mesto Poprad vy-
dávať mesačník, ktorý bude 
distribuovaný bezplatne do 
všetkých domových schránok. 
Redakcia novín Poprad ďakuje 
za viacero prejavov priazne na-
šim novinám a verí, že čitatelia 
ju zachovajú aj budúcemu me-
sačníku. 

Dostali sme aj e-mailovú 
reakciu za zrušenie týždenníka 
od našej dlhoročnej čitateľky 
Jarmily Volákovej:

„Dovoľte mi napísať pár viet 
k tomu, že od nového roku ne-
budete vychádzať.

     Kto a prečo to vymyslel? 
Neviem si predstaviť, že ne-
budem mať čerstvé správy o 
dianí v Poprade. Vždy som sa 
tešila na stredu, že si kúpim 
noviny (a určite nielen ja) a 
dozviem sa, čo sa bude diať 
na námestí, čo dávajú v kine 
Tatran (filmy pre seniorov), 
čo prerokovali na mestskom 

zastupiteľsve, čo sa deje v na-
šom školstve (študijné a špor-
tové úspechy žiakov, zrušenie 
alebo otvorenie nových škôl), 
program v Dome kultúry, že 
máme skatepark, nový cyklo-
chodník, požičovňu bicyklov, 
opravený most, o význam-
ných občanoch a rodákoch, 
úspechy našich hokejistov, 
basketbalistiek, futbalistov a 
v neposlednom rade info o 
sobášoch, pohreboch, súťaže 
o vstupenky, knihy, horoskop. 
Prečítala som noviny od A po 
Z-et. Ja nie som denne na so-
ciálnych sieťach (a ani nikdy 
nebudem) a noviny boli a sú 
pre mňa okienko do udalostí 
v meste. Z mesačníka sa určite 
nedozviem toľko podrobností 
a určite nebudú také aktuálne 
(mesiac dopredu alebo doza-
du, a to je veľa). Čítam vaše 
noviny od vzniku. Podtatran-
ské  noviny už v 60. rokoch 
začala kupovať moja mama, 
neskôr k nim pridala Poprad a 
ja v tom pokračujem už asi 30 
rokov. Ja viem, že  mladí dnes 

všetko čítajú na internete, ale v 
Poprade nežijú len ľudia napo-
jení na internet. Keď je vydáva-
nie novín nerentabilné, zvýšte 
cenu, ja som ochotná pripla-
tiť, len ich nerušte. To nikto z 
poslancov, alebo ich rodičov 
nečíta noviny??? Prečo rušíte 
to, čo patrí k mestu mnoho 
rokov, čo je dobré a čo nám 
pomáha zorientovať sa v živo-
te mesta? Komu to vyhovuje a 
chce mať totálnu kontrolu nad 
tým, čo sa v nich objaví??? 

Pripadá mi to ako inkvizí-
cia, zrušme všetky časopisy, 
prestaňme vydávať knihy. 
Poprad je dosť veľké mesto 
na to, aby takéto noviny malo 
aj naďalej. Občania si zaslúžia 
aktuálne, nezávislé informácie. 
Prečo sa neurobil prieskum, 
čo si o tom myslia občania, 
čo chcú, kto je za ich zacho-
vanie, kto za ich zrušenie???

Ďakujem Vám a Vášmu 
kolektívu za doterajšiu vynika-
júcu prácu a prajem Vám všet-
kým veľa úspechov do ......... 
ďalšej???             (red)

V novembri si 
pripomíname:

130 rokov od úmrtia geo-
lóga, speleológa, pedagóga, 
PhDr. Samuela Rotha

(*18.  12.  1851 Vrbov - 
†17. 11. 1889 Levoča)

Otec Samuel bol mäsia-
rom, matka Anna Mária, rod. 
Kleinová. Manželka Elena, 
rod. Justová.

Základné vzdelanie zís-
kal v rodnej obci a v rokoch 
1863  – 1871 študoval na 
gymnáziu v Kežmarku. V ro-
koch 1871  – 1874 študoval 
prírodopis na filozofickej 
fakulte univerzity v  Buda-
pešti a  v  tom istom roku sa 
stal stredoškolským učiteľom 
a  v  rokoch 1887  – 1889 už 
bol riaditeľom vyššej reálky 
v Levoči. Popri pedagogickej 
práci bol činným geológom, 
speleológom a  archeoló-
gom. Venoval sa výskumu 
jaskýň na území Spiša, napr. 
Liptovskej jaskyne v  pohorí 
Branisko, ľadovej jaskyne na 
Dreveníku a  priepasti Jatky 
na Geravách. Preskúmal Be-
liansku jaskyňu, Alabastrovú 
jaskyňu, Ľadový sklep, Suchú 
dieru, Mokrú dieru a  Ak-
samitku z  poverenia Uhor-
ského karpatského spolku. 
Je považovaný za nestora 
speleoarcheológie na Sloven-

sku. Vo svojich geologických 
štúdiách sa zaoberal petro-
grafiou a  neskôr vykonal aj 
glaciologické exkurzie do 
Vysokých Tatier. Skúmal pet-
rografické zloženie hornín 
z okolia Dobšinej, karpatské-
ho pieskovca z okolia Levoče, 
melafýrov Nízkych Tatier, 
tatranských žúl, andezitov 
od severu Prešovsko  – to-
kajských vrchov a  mnoho 
iných. Objavil prvé stopy 
paleolitického osídlenia člo-
veka v  Uhorsku vo Veľkej 
ružínskej jaskyni. Preskúmal 
jaskyňu Šarkanova diera pri 
Poráči, kde našiel aj úlomky 
keramiky a  nástroje z  kostí 
a  kremeňa, popísal nálezy 
kostí rhinocerosa (nosoro-
žec) pri Gánovciach. Skúmal 
stopy po zaľadnení Vysokých 
Tatier a  vznik tatranských 
plies. Pri svojich výskumoch 
spolupracoval s  mnohými 
členmi Uhorského karpat-
ského spolku.

Zaslúžil sa o výstavbu Kar-
patského múzea v  Poprade, 
zorganizoval 24. zhromaž-
denie Uhorských lekárov 
a  prírodovedcov vo Vyso-
kých Tatrách a  propagoval 
prírodu Karpát v tlači. V ro-
koch 1876 – 1889 napísal 18 
učebníc prevažne pre stredné 
školy a  didaktické štúdium. 
V roku 1877 bol členom vý-

boru, 1879 bol členom re-
dakčnej komisie a 1881 roku 
bol zvolený za podpredse-
du Uhorského karpatského 
spolku. V  rokoch 1883  – 
1993 bol predsedom muze-
álnej komisie Karpatského 
múzea. Angažoval sa vo 
výbore Krajinského stredo-
školského spolku, ako koreš-
pondent Ríšskeho geologic-
kého ústavu vo Viedni. Bol 
zakladajúcim členom Uhor-
skej zemepisnej spoločnosti, 
členom Uhorskej geologickej 
spoločnosti, Uhorskej príro-
dovednej spoločnosti a mest-
skej rady v Levoči.

150 rokov od úmrtia 
kňaza Ondreja ŠOLTÉSZA 
(Šoltísz)

(*24.  6.  1802 Margonya 
v  Šárošskej stolici, Maďar-
sko – †22. 11. 1869 Matejov-
ce)

Otec Ján – krajčír a matka 
Anna, rod. Adamiová. S man-
želkou Alžbetou Karolínou, 
rod. Raabovou mali šesť 
detí – Jonatana Eugena, lekára 
Štefana Maximiliána, Valériu 
Karolínu, Helenu Augustu, 
Helenu Emíliu a Irmu Lauru.

Pôsobil ako evanjelický 
kňaz v Matejovciach v rokoch 
1825 – 1869.

Zuzana Kollárová,
Štátny archív v Prešove, 

pracovisko Archív Poprad
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POPRAD

27. novembra o 19. hod. - O 
KOLIESKO VIAC - SKILL-
SHOW

Prvá slovenská skillshow, v 
ktorej Bekim hostí najlepších 
slovenských lektorov a tréne-
rov. Vstupné: 15 € / ZŤP +sprie-
vod: 15 € /VIP: 20 €, len cez 
ticketportal.sk

28. a 29. novembra o  19. 
hod. - NA NOŽE 

USA, krimi/dráma, 130 
min., titulky, MP12

Krátko po rodinnej oslave 
85.narodenín renomované-
ho spisovateľa Harlana, nájde 
rodina v ich sídle oslávenca 
mŕtveho. Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4€

30. novembra o  10. hod. - 
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 

USA, animovaný, 94 min., 
dabing, MP

Elsa, Anna, Olaf, Kristoff 
a Sven v dlho očakávanom po-
kračovaní úspešnej animovanej 
komédie štúdia Disney.

Vstupné: 5€ /vstupné zľavne-
né (deti,študenti,seniori, ŤZP):4 
€

30. novembra od 16. do 21. 
hod. - FESTIVAL SNEHO-
VÁ VLOČKA - SKIALPOVÝ 
FILMOVÝ FESTIVAL 
Bližšie informácie na www.sne-
hovavlocka.sk a plagátoch.

1.decembra o  16.30 hod. - 

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
USA, animovaný, 94 min., 

dabing, MP
Vstupné: 5 € / vstupné zľav-

nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

1. decembra o 19. hod. - 
VÝNIMOČNÍ 

FR, komédia, 114 min., titul-
ky, MP12

Bruno vedie spolok pre au-
tistické deti a mládež, ktorých 
prípady sú tak komplikované, 
že ich všade odmietajú. 

Vstupné: 5€ /vstupné zľavne-
né (deti,študenti,seniori, ŤZP): 
4€

2. decembra o  19. hod. -  
OSAMELÍ BEŽCI: IDEME 
ĎALEJ!+ PREDFILM MU-
SIC BOX

SK, dokument/road movie, 
82 min.+ 13 min. predfilm, slo-
venská verzia, MP12, FK

Príbeh a história legendárnej 
básnickej skupiny Osamelí bež-
ci, ktorú v 60. rokoch minulého 
storočia založili predstavitelia 
progresívneho prúdu v moder-
nej slovenskej poézii I. Laučík, 
P. Repka a I. Štrpka.  Vstupné: 
5€ / vstupné FK, ŤZP: 3€

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

Kino TATRAn

Medzinárodný úspech 
starogympláckych fyzikárov

Dali ste nám vedieť
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Polícia pátra po 37-roč-
nej Marianne Tkáčovej 
z  Batizoviec, ktorá je ob-
vinená z  prečinu zane-
dbania povinnej výživy. 
Vykonanými previerkami 
a  opatreniami sa doposiaľ 
hľadanú osobu nepodarilo 
vypátrať.

Marianna Tkáčová je štíh-

lej postavy, má hnedé oči, 
stredne dlhé ryšavé – pre-
farbené vlasy. Zvláštnym 
znamením je, že nosí retiaz-
ku na krku, má pigmentové 
znamienka na tvári a krku.

Polícia žiada verejnosť, 
aby akékoľvek poznatky 
k  hľadanej osobe oznámila 
na OPaKTČ OKP OR PZ 

Poprad, na 
č. t. 096189 
3371, resp. 
na linku 
158. Informácie je môžné 
poskytnúť aj prostredníc-
tvom facebookovej stránky 
Policajného zboru.  
          (krp)

FOTO – archív KR PZ

V utorok 26. novembra 2019 
vo Veľkej s

Vladimírom Kolenčíkom, 
60-ročným

V pondelok 25. novembra 
2019 vo Veľkej s

Ondrejom Gubekom, 
95-ročným

V pondelok 25. novembra 
2019 vo Veľkej s

Františkou Oravcovou, 
80-ročnou

V pondelok 25. novembra 
2019 vo Veľkej s

Jozefom Dlugošom, 
78-ročným

V sobotu 23. novembra 2019 
vo Veľkej s

Petrom Kolesárom, 
60-ročným

V piatok 22. novembra 2019 
vo Veľkej s

Romanom Alexom, 
51-ročným

NAVŽDY sme sA ROZLÚČILI

NAVŽDY sA ROZLÚČIme

spOLOČeNská kRONIkA

V stredu 27. novembra 2019 o 
11.30 hod. s

Filoménou Polovkovou, 
82-ročnou

V stredu 27. novembra 2019 o 
14.30 hod. vo Veľkej s

Annou Višňovskou, 
63-ročnou

Dnes 27. novembra oslavuje meniny Milan, zajtra 28. novembra 
Henrieta, v piatok 29. novembra Vratko, v nedeľu 30. novembra 
Andrej, Ondrej, v nedeľu 1. decembra Edmund, v pondelok 2. 
decembra Bibiána, Viviána a v utorok 3. decembra Oldrich.

Skončil sa X. ročník MAS

HOROskOp OD stReDY DO stReDY
Budete 

mať veľa 
príležitostí na zábavu a dosta-
nete i veľa pozvaní na spolo-
čenské udalosti.

Chce l i 
by ste, aby 

sa všetko riadilo vami, ale bu-
dete musieť bojovať s prekáž-
kami.

V l a s t -
nou roztr-
žitosťou sa 

môžete dopustiť chyby, ktorá 
by vás mohla mrzieť.

N i e -
ktoré veci 
nechajte 

„uležať“ a vyriešia sa samé. Bu-
dete mať radosť z rodiny.

V a š a 
prchkosť 

vás môže dostať do problémov. 
Mali by ste najskôr porozmýš-
ľať, až tak konať.

Nejaký 
váš zámer 

sa bude odďaľovať, ale nebojte 
sa, niečo alebo niekto mu na-
pomôže.

V a š e 
zdravie vás 
upozorní, 

že ste niečo zanedbali. Budete 
musieť navštíviť lekára.

Budete 
s niečím 

nadmieru spokojní, lebo presa-
díte svoj nápad, ktorý sa ukáže 
ako správny.

R a d i 
svetu uka-

zujete, čo všetko máte, ale ne-
musí sa vám to vyplatiť.

Finanč-
né starosti 

vás donútia rozmýšľať nad ne-
jakým privyrobením. Bude to 
však časovo náročné.

Z m o r í 
vás únava, 
ktorú vám 

nespôsobia ani tak fyzické 
veci, ako psychické záležitosti.

D a j t e 
si záležať 
na svojej 

práci, lebo nadriadení uvažujú 
nad vaším povýšením.

pOHOtOVOsť V LekáRňAcH

Program kina CINEMAX Poprad

Od 28. novembra do 4. decembra

BLAHOŽeLáme k meNINám

pOVeDALI sLáVNI

„Nečakajte na zázraky. Celý váš život je zázrak.“ 
Albert Einstein

V Divadelnej sále Domu 
kultúry v Poprade sa od mi-
nulej stredy do piatka konala 
Medzinárodná akordeónová 
súťaž (MAS), pod záštitou 
primátora Antona Danka. 
Táto hudobná súťaž vytvára 
priestor pre talentovaných 
mladých muzikantov z rôz-
nych krajín a pre porovnanie 
ich umeleckých výkonov. 
Súťaž vyhlasuje  MŠVVaŠ 
SR, hlavným organizátorom 
je ZUŠ na ul. Štefánikovej v 
spolupráci s mestom Poprad 
a OZ Umenie ako dar. 

Súťažiaci boli zo Slovenska, 
z Česka, z Poľska a z Litvy. Po-
rota bola tiež v  medzinárod-
nom zložení – zo Slovenska, 
z  Česka, z  Poľska, zo Srbska 
a z Chorvátska. Na piatkovom 
Koncerte víťazov patrilo pó-
dium oceneným účastníkom 
súťaže. Najúspešnejším inter-
pretom a absolútnym víťazom 
sa stal Mário Gecašek z Bojníc 

(na foto v popredí) - pedagó-
ga Ota Mela. Najmladšími 
účastníkmi boli Michal Se-
mančík a Peter Sokol zo Starej 
Ľubovne.  

Umelecký riaditeľ MAS 
Boris Lenko (druhý sprava) 
uviedol: „V mojom živote som 
vyhral iba jednu, aj to nie veľ-
mi dôležitú súťaž. Keď som 
však skončil štvrtý alebo šiesty, 
vždy ma to motivovalo. Môže 
sa stať, že keď niekto vyhrá, 

prestane byť motivovaný. Naj-
dôležitejšie ale nie sú víťazstvá, 
ale to, aby človek neprestával 
mať rád to, čo robí - hudbu a 
umenie. Pretože v umení nie sú 
víťazi, ani porazení.“ 

Riaditeľka ZUŠ Katarína 
Kočišová (na foto vpravo) 
dodala: „Ďakujem všetkým, 
ktorí prišli, bojovali a  dúfam, 
že si odnášajú pekné zážitky 
a  peknú spomienku na 10-ty 
ročník.“            (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Polícia pátra

V stredu 27. novembra – Corrib, vo štvrtok  
28. novembra –  Styrax, v piatok 29. novembra 
– Aduscentrum, v sobotu 30. novem-
bra – Lekáreň Nemocnice Poprad, 
v nedeľu 1. decembra – Aduscentrum, 
v  pondelok 2. decembra – Limba a 
v utorok 3. decembra – Limba.

Corrib: Levočská 26A, Styrax: L. 

Svobodu, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22, 
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, 

Limba: Podtatranská 5.
Lekárne s pohotovostnou službou 

sú otvorené od pondelka do piatka 
od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 
22.30 hod.   

1. decembra 2019 si pripomenieme 
desať rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý

Ján Kubík zo Spišskej Teplice.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.
Manželka Emília, syn Zdenek s rodinou 
a dcéry Helenka, Janka a Marika s rodi-
nami

spOmIeNkA

Ľadové kráľovstvo II 
3D: o  15. hod. (hrá sa len 
3.12.), o 15.20 hod. (nehrá 
sa len 3.12.), Ľadové krá-
ľovstvo II 2D: o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
o  16. hod., o  17.40 hod. 
(nehrá sa len 3.12.), Last 
Christmas: o  20.10 hod. 
(nehrá sa 3.12.), o  20.40 
hod. (hrá sa len 3.12.), Bab-
ská jazda - Šťastný nový 
rok: o 18. hod. (hrá sa len 
3.12.), Rodina Addamsov-
cov 2D: o 13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Sexi Jexi: 
o  18.20 hod., Le Mans 66: 

o  20.20 hod., Detské kino 
– Websterovci 2: Zo živo-
ta pavúkov: o  14.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Ženská na vrchole: o 16.10 
hod., Valhala: Ríša bo-
hov: o 18.30 hod. (nehrá sa 
4.12.), o 21 hod. (hrá sa len 
4.12.), Appka: o 20.50 hod. 
(hrá sa 29.11., 1.12. a 3.12.), 
Voda čo ma drží nad vo-
dou: o 20.50 hod. (hrá sa len 
28.11., 30.11. a  2.12.), Art-
max filmy – Portrét ženy 
v plameňoch: o 18.30 hod. 
(hrá sa len 4.12.). Viac na 
www.cine-max.sk.       (ppp)
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Tatranská galéria v Poprade,
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk

Kultúrny kalendár na december 2019

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Celý december
Ľubo Stacho- Chvála svetlu
Multimediálny autorský projekt re-

konštruuje časť inštalácie Svetlo a Cit-
livá vrstva (realizovaná v  pôvodných 
priestoroch Elektrárne dnešnej TG 
v roku 1993), v  reakcii na spirituálny 
charakter, atmosféru budovy a pohyb 
svetla v nej. 

JUBILÁRNA SIEŇ
Celý december
Gažovič – Popovič - Koller
Výstava diel významných umelcov 

narodených v  roku 1939 z  depozitu 
Tatranskej galérie.

INÉ PODUJATIA
Utorok 3. decembra o  17. hod. – 

Prednáška - Gotika v pohybe - Mado-
na z Ruskinoviec a aktívne skulptúry 
neskorého stredoveku, prednášajúci 
Dušan Buran, vedúci kurátor, úsek 
zbierky starého umenia, Slovenská ná-
rodná galéria.

Piatok 13. decembra o 18. hod. - 

Adventný večer, alebo zastavme a 
stíšme sa

-večer dobrej hudby, poézie a hovo-
reného slova v predvianočnom uponá-
hľanom čase (Belcanto duo z Bratislavy 
Miloslav Hoschek a Zuzana Zambor-
ská).

Nedeľa 15. decembra od 14. do 16. 
hod. - Nedeľné predvianoćné tvorivé 
dielne.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
ARTKLUB
ANJEL VIANOC 2019
Tradičná predvianočná výtvarná sú-

ťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby, 
určená pre široké spektrum detí a mlá-
deže celého Slovenska

Piatok 6. decembra o 14. hod. – ver-
nisáž výstavy.

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC
Do 8. decembra
Yaro M .Kupčo – VYSOKÉ TATRY
Výstava predstavuje autorskú kolek-

ciu čiernobielych a zlatom tónovaných 

fotografií z prostredia Vysokých Tatier.
Zbigniew Ładygin – 
VYSOKÉ TATRY
Výstava fotografií poľského horo-

lezca, speleológa, editora, novinára 
a fotografa, ktorý sa vracia k tvorbe na 
fotocitlivých materiáloch. 

Martin Činovský - Monumentalita 
miniatúry

Výber z  tvorby výtvarníka, grafika 
a  rytca M. Činovského, tvorcu prvej 
slovenskej poštovej známky (1993), 
priekopníka techniky oceľorytiny, ší-
riteľa poštovej a  známkovej grafiky. 
Výstava predstaví rytecký prepis prí-
rodných artefaktov prostredia Vyso-
kých Tatier, zábery jaskynných útvarov, 
chránených rastlín a prírody, ako aj his-
toricky cenných umeleckých pamiatok 
a archeologických lokalít regiónu Spiša.

Piatok 13. decembra o  16. hod. – 
vernisáž výstavy.

Stála expozícia
Tatry v umení

Zmena programu vyhradená

Podtatranské múzeum v Poprade,
 Vajanského 72/4, Poprad www.muzeumpp.eu

Výstavy
Celý december 
Poézia každodennosti
Výstava výtvarnej tvorby autoriek 

Marcely Vilhanovej a Alexandry Hri-
ňovskej Pavlovskej. 

Celý december 
90 rokov slovenského hokeja
Súčasťou výstavy sú predmety doku-

mentujúce históriu a najväčšie úspechy 
slovenského hokeja ako napr. olympij-
ské medaily, medaily z majstrovstiev 
sveta či trofeje z domácich i medziná-
rodných súťaží. 

PODUJATIA
Do 1. decembra
Projekt „Koridor“
Projekt pri príležitosti 30. výročia 

Nežnej revolúcie. Zbierka kľúčov s od-
kazmi darcov z radov verejnosti, ktorí 
kľúče môžu umiestňovať na kovové ste-

ny pred vstupom do múzea.
Piatok 13. decembra od 9. do 16. 

hod. - Vianoce v múzeu
Vianočné tvorivé dielne sa budú 

niesť v atmosfére zhotovovania vianoč-
ných ozdôb z hliny a pečenia vianoč-
ných oblátok. Podujatie je určené pre 
verejnosť. 

Stála expozícia múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle vekov 

-  svojím obsahom, prezentovanými 
predmetmi korešponduje s tematic-
kým zložením zbierkového fondu Pod-
tatranského múzea v Poprade.

Pobočka Spišská Sobota
Stále expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom Spi-

ši, Meštianske bývanie, Vznešenosť 
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Zmena programu vyhradená! 

MÚZEUM - GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Celý december
ZASTAVIŤ ČAS
Maľba – kresba amatérskeho vý-

tvarníka Ondreja Ruttkaya. 
Stála expozícia 
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického ma-

liara Ondreja Ivana z Veľkej. 
Otvorené: pondelok, utorok, 

štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 15. 
hod., streda od 8. do 12. a od 13. do 
15.30 hod., piatok od 8. do 12. a od 
13. do 14.30 hod.

Podtatranská 
knižnica v Poprade
Výstavy
Podtatranská ul. 1
Do 18. decembra
Spišská paleta
Výstava výtvarných diel 

členov ART klubu pri Spišskom 
osvetovom stredisku.

Celý december
S knihou ma baví svet – 

5. ročník
Výstava výtvarných prác žiakov 

základných a materských škôl.
Oddelenie umenia Spišská 

Sobota
Od 2. decembra
Peter Kocák – výstava tvorby

Zmena programu vyhradená! 

GALÉRIA IGORA 
PANČUKA

Ul. 1. mája 234/6, Poprad
PODTATRANSKÁ PALETA
Výstava malieb kytíc, anjelov, 

krajinných zátiší, starých pamia-
tok architektúry Popradu a  jeho 
okolia od akademického maliara 
Igora Pančuka.

Jedenásty ročník Godzone tour 
zavítal aj do Popradu. V športovej 
hale Aréna sa v utorok 19. 
novembra stretli prevažne mladí 
ľudia na celovečernom programe 
s kresťanskými hodnotami, ktoré 
pomáhajú v dnešnej uponáhľanej 
dobe. Účasť oproti minulému roku 
bola oveľa vyššia. 

         FOTO - Silvia Šifrová

InzercIa

Predaj

rôzne

 Predám kvalitný leštený Tat-
ranský smrekový obklad – 3 €, pe-
rodrážku, zrubový profil – pologuľa-
tý, hranoly a dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866, www.drevo-
zrubyobklady.sk                     2/19-P

 Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40 cm, cena 95 euro. 
Inf.: č. t. 0907 181 800.            11/19-P

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.      3/19-R

 Otec Antonio veští a pomáha 
v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 728.   
                   43/19-R

 Dáme do prenájmu kance-
lárske priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: č. 
t. 0905 563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com                 45/19-R

 Kúpim pianino, len v dobrom 
stave za 300 – 400 eur. Inf. č. t.: 0905 
275 411.                   46/19-R
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H o k e j i s t i 
HK Poprad 
majú za sebou 
náročný ví-
kend. V piatok 
cestovali do 

Košíc a v nedeľu hostili po 
viac ako siedmych rokoch 
bratislavský Slovan.

Popradčania sa potrebo-
vali chytiť, ale v  Košiciach 
a  ani doma proti Slova-
nu to nemali jednoduché. 
V  oboch prípadoch sa zro-
dil rovnaký výsledok. Kým 
vo východniarskom derby 
prehrali zverenci Petra Mi-
kulu 1:2, pred zaplneným 
hľadiskom popradského 
zimného štadióna dokázali 
v  nedeľu tým istým roz-
dielom poraziť navrátilca 
do našej najvyššej súťaže. 
„Úspech v  zápase proti Slo-
vanu sme položili už v Koši-
ciach, kde sme prvú a tretiu 
tretinu hrali veľmi dobre. Ne-
boli sme však efektívni. Od-
hodlanie hráčov z  hľadiska 
disciplíny bolo tentokrát ešte 
väčšie a priklonilo sa k nám 
aj športové šťastie. V  úvode 

tretej tretiny sa nám trochu 
skomplikovala situácia, ale 
postrážili sme si to na čele 
s  výborným výkonom bran-
kára,“ uviedol tréner HK 
Poprad Peter Mikula.

Súboj proti lídrovi tabuľ-
ky z  Bratislavy rozhodol 
28 sekúnd pred druhou si-
rénou Peter Bjalončík (na 
foto), ktorý v úniku po pri-
hrávke Leclerca zvyšoval na 
2:0. „Ako malý chlapec som 
chodieval na štadión poze-
rať, keď tu hral Slovan veľké 
zápasy. Som šťastný, že sa 
podarilo streliť víťazný gól 
práve mne. Zápas bol super, 

pretože diváci urobili skvelú 
atmosféru,“ vyhlásil. Skóre 
zápasu otvoril Michael Van-
das už v 6. minúte po peknej 
spolupráci s Preisingerom a 
Handlovským. Túto sezónu 
začínal práve vo farbách 
Slovana, ale rozhodol sa pre 
návrat pod Tatry a  svojim 
bývalým spoluhráčom po-
slal gólový pozdrav. „Išiel 
som sa do zápasu hlavne 
baviť a veril som, že aj neja-
ký gól príde. Ako sa hovorí, 
môžete prehrať desaťkrát za 
sebou, ale keď porazíte Slo-
van, na všetko sa zabudne,“ 
vtipkoval.

Popradčania už dnes, t. j. 
v  stredu 27. novembra ces-
tujú do Nových Zámkov 
a  v  piatok 29. novembra 
budú hrať v Trenčíne. Doma 
sa predstavia v nedeľu 1. de-
cembra o  17. hodine proti 
Liptovskému Mikulášu.

Výsledky Tipsport 
Ligy: 23. kolo v  piatok 
22. novembra Košice – 
Poprad 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), 
gól Popradu: 12. Miroslav 
Preisinger (G. Leclerc, L. 
Kozák). 24. kolo v nedeľu 24. 
novembra Poprad – Slovan 
Bratislava 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), 
góly Popradu: 6. Michael 
Vandas (L. Handlovský, 
M. Preisinger) a  40. Peter 
Bjalončík (G. Leclerc, J. 
Ťavoda).

Program Tipsport Ligy: 

25. kolo v stredu 27. novem-
bra o 18.30 hod. N. Zámky – 
Poprad, 26. kolo v piatok 29. 
novembra o 18. hod. Trenčín 
– Poprad a 27. kolo v nedeľu 
1. decembra o  17. hod. Po-
prad – L. Mikuláš.        (mav)

Z ťažkého víkendu vydolovali tri body

Pavlikovský 
majstrom Slovenska

 Z  V  Vp Pp P    Skóre B

1. Slovan BA 24 15 3 1 5    78:48 52

2. Košice 24 12 5 2 5    73:49 48

3. B. Bystrica 22 12 3 2 5    60:40 44

4. Zvolen 22 14 0 0 8    70:54 42

5. Trenčín 22 10 3 2 7    68:54 38

6. Michalovce 23 10 1 4 8    55:57 36

7. Miškovec 21 9 3 2 7    61:46 35

8. HK Poprad 22 7 2 4 9    54:58 29

9. Nitra 22 7 1 4 10  53:62 27

10. Detva 21 7 2 0 12  56:62 25

11. Budapešť 23 7 0 3 13  68:88 24

12. N. Zámky 23 5 2 0 16  55:83 19

13. L. Mikuláš 23 4 2 3 14  38:88 19

Tabuľka Tipsport ligy

Napísali ste nám

FOTO – Marek Vaščura

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (nadstavba A): v sobotu 23. novembra Poprad – Zvolen 
6:2 a v nedeľu 24. novembra Poprad – Zvolen 3:1.
Dorast: v sobotu 23. novembra Skalica - Poprad 1:6 a v nedeľu 
24. novembra Skalica - Poprad 4:3sn.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 23. novembra Michalovce – Poprad 4:7.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 23. novembra Michalovce – Poprad 2:4.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 23. novembra Vranov – Poprad 1:22.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 23. novembra Vranov – Poprad 1:11.

V sobotu 23. novembra sa v Petr-
žalke stretlo 38 hráčov a  hráčok 
nad 50 rokov na Majstrovstvách 
Slovenska seniorov v bowlingu.

Všetci odohrali vo dvoch run-
dách 6 kvalifikačných hier, po kto-
rých 32 najlepších postupovalo do 
štvrťfinále. Hralo sa bez rozdelenia 
do kategórií za použitia vekových 
handicapov. Víťazom kvalifikácie sa 
so súčtom 1 327 stal Pavol Kečkéš. 
Postupujúci hráči boli rozdelení 
do dvoch štvrťfinálových rúnd, v 
ktorých postupne odohrali ďalšie 
2 hry. K týmto hrám sa pripočítal 
50% prenos kvalifikačného súčtu a 
po zoradení výsledkov postupovalo 

16 hráčov do K.O. finálových kro-
kov.

Už pred štvrťfinále bolo rozhod-
nuté o majsterke SR pre sezónu 
2019/2020. Stala sa ňou Ľubomí-
ra Poliaková. Všetky finálové K.O. 
kroky, v ktorých už nastúpili iba 
muži, sa hrali na súčet dvoch hier. 
V štyroch vyraďovacích krokoch 
nebola núdza o zaujímavé a napína-
vé súboje. K výborným výkonom sa 
postupne rozohral Vladimír Pavli-
kovský (na foto druhý zľava) z  BK 
Citybowling Poprad, ktorý vo finále 
nenašiel premožiteľa a celkom za-
slúžene získal titul majster SR pre 
sezónu 2019/2020.     (mko)

FOTO – archív organizátora PP-127
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Volejbalis-
ti VK Junior 
2012 Poprad 
odohrali v  so-
botu 23. no-
vembra ďalší 

domáci dvojzápas v  1. lige 
mužov – sk. Východ. Na bý-
valého extraligistu z Revúcej 
nestačili a  prehrali dvakrát 
0:3.

Zverenci hrajúceho trénera 
Andreja Vojčíka sa najbližšie 
predstavia v sobotu 30. novem-

bra v rámci 8. kola v Prešove, 
kde ich o 11. a 14. hodine bude 
čakať domáci tím VK Mirad 
PU Prešov B.                         (ppv)

Ženský tím 
BAM Poprad 
pokračuje v strie-
davých výkonoch 
v rámci víkendo-

vých dvojzápasov v  1. bas-
ketbalovej lige žien a junio-
riek.

V sobotu 23. novembra sa 
predstavili zverenkyne Petra 
Stavěla v  Prešove v  rámci 7. 
kola proti tímu BK EILAT 
PU a  dokázali zvíťaziť 75:72. 
O  deň neskôr bola ich sú-
perom v  Košiciach juniorka 
Young Angels v rámci 8. kola 
a s tou Popradčanky prehrali 
48:68.

O  dva týždne, v  sobo-
tu 7. decembra, budú hrať 
popradské basketbalistky doma. 

V  Aréne Poprad privítajú tím 
BKM Žilina-Budatín.       (ppv)

V sobotu 23. novembra sa 
vybrala pätica popradských 
karatistov do metropoly na-
šich južných susedov, kde sa 
konal medzinárodný turnaj 
TATAMI KARATE CUP 29.

Shihanisti v Budapešti zo-
brali na čo siahli. Prvé sa na 
tatami predstavili 8-ročné 
dievčatá v  súbornom cvi-
čení kata. Tu si to vo finále 
rozdali sestry Klempové. Vo 
vyrovnanom dueli rozhod-
covia prisúdili zlato Lin-
de a  striebro Laure. Medzi 
9-ročnými dievčatami si Ka-
rolína Kiššková vybojovala 
bronz. Daniel Nedoroščík 
nenašiel medzi 11-ročnými 
chlapcami premožiteľa a ka-
tegóriu suverénne vyhral. 
Daniel sa predstavil aj vo 
finále 12-ročných chlapcov, 

kde ho však 
tesná prehra 
2:3 odsunula 
na striebornú 
pozíciu.

V  športo-
vom zápase ku-
mite priniesla 
ďalšie zlato do 
popradského 
tábora Linda 
Klempová za 
víťazstvo me-
dzi 8-ročnými dievčatami 
nad 28 kg. Laura Klempová 
v kategórii do 28 kg skončila 
bronzová.

V podvečer sa na tatami 
postavila Barbora Glatzo-
vá, ktorá medzi 13-roč-
nými dievčatami do 47 kg 
nenašla premožiteľku a su-
verénne vyhrala (na foto). 

Barbora debutovala aj 
v  kategórii kadetiek do 47 
kg, kde vybojovala cenné 
striebro.

Karate klub Shihan 
Poprad sa tak s bilanciou šty-
ri zlaté, tri strieborné a dve 
bronzové medaily v  Buda-
pešti radil medzi najúspeš-
nejšie kluby.          (jgz)

   Z  V  P B

1. CBK Košice   8 6 2 14

2. ZŠ ZV-B. Bystrica  7 5 2 12

3. Žilina   7 5 2 12

4. BAM Poprad   8 4 4 12

5. Slovan BA   7 4 3 11

6. B. Bystrica   7 4 3 11

7. YA U19 KE   5 5 0 10

8. St. Turá   6 4 2 10

9. Trnava   7 3 4 10

10. TYDAM KE   6 3 3 9

11. Sp. N. Ves   7 1 6 8

12. Prešov   6 2 4 8

13. Slovan BA (J)   7 1 6 8

14. Rožňava   6 0 6 6

Tabuľka 1. ligy

Marek Petruš už nie je 
trénerom FK Poprad

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 26. októbra Bardejov – Poprad 26:116 a v ne-
deľu 27. októbra TYDAM UPJŠ Košice – Poprad 50:62.
St. mini žiačky: v sobotu 26. októbra Žilina – Poprad 64:23 a 42:35.

BAM Poprad

 POPRADSKÉ líšky 
odohrali v  rámci hokejovej Ex-
traligy žien víkendový dvojzápas 
na domácom ľade. V sobotu 23. 
novembra Popradčanky porazili 
Martin 6:2 a v nedeľu 24. novem-
bra v dohrávke 8. kola si poradili 
so Zvolenom po výsledku 5:0. 
V nedeľu 1. decembra pocestujú 
zverenkyne Ivana Bednára do 
Prešova.

 MINULÝ týždeň v  stre-
du zvíťazili basketbalisti BK Iskra 
Svit v Handlovej 96:87 v rámci 11. 
kola SBL. V sobotu 23. novembra 
privítali v Iskra Aréne Žilinu a boli 
opäť úspešní. Zvíťazili 94:85 a v ta-
buľke sa posunuli na tretie miesto. 
Dnes cestujú basketbalisti zo Svitu 

do Spišskej Novej Vsi.
 SLOVENSKÁ curlingo-

vá reprezentácia mužov zlože-
ná opäť z  popradských bratov 
Pitoňákovcov sa minulý týždeň 
zúčastnila Majstrovstiev Európy 
v curlingu B-divízie vo Švédsku. 
Slováci v skupine A dosiahli jed-
no víťazstvo a šesť prehier v kon-
kurencii Česka (víťaz - postup 
do A divízie), Fínska, Španielska, 
Walesu, Estónska, Bulharska 
a Maďarska a obsadili posledné 
miesto. V  skupine o  záchranu 
síce porazili Izrael 10:7, no po 
následnej prehre s  Maďarskom 
6:7 spoločne s  Izraelčanmi vy-
padli do nižšej divízie šampio-
nátu.                      (ppv) 

Krátko zo športu

Minulý týždeň 
v  utorok zasa-
dala správna 
rada FK Poprad 

a  zhodla sa na predčas-
nom ukončení spoluprá-
ce s trénerskou dvojicou 
A-tímu Marek Petruš – 
Ivan Lapšanský. Klub 
o  tom informoval pros-
tredníctvom svojho ofici-
álneho webu.

Podľa informácií z  webu 
FK Poprad, správna rada 
zároveň rozhodla o tom, 
že do konca kalendárneho 
roka dočasne povedie tré-
ningový proces druholigo-
vého A-mužstva doterajší 

tréner Top skupiny FK Po-
prad Peter Ďuriš. „Na za-
sadnutí správnej rady sme si 
vyhodnotili pôsobenie nášho 
A-mužstva v jesennej časti. 
Už od zápasu v Bardejove nie 
sme spokojní s predvedenou 
hrou, ani s výsledkami. Oča-
kávania boli väčšie, z toho 
dôvodu sme sa rozhodli, že 
takto to ďalej nemôže pokra-
čovať a musí dôjsť k nejakej 

zmene,“ zdôvodnil v  článku 
zmenu na trénerskom poste 
prezident FK Poprad Roman 
Dvorčák.

Vedenie FK Poprad by 
chcelo do konca kalendárne-
ho roka vyriešiť otázku kom-
plexného zloženia nového 
realizačného tímu A-muž-
stva. Počas zimného obdobia 
možno očakávať aj zmeny v 
hráčskom kádri.          (ppp)

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 24. novembra Plavnica – Poprad 2:1.
St. dorast U19: v sobotu 23. novembra D. Streda – Poprad 6:1.
Ml. dorast U17: v sobotu 23. novembra D. Streda – Poprad 3:1.
Ml. dorast U16: v sobotu 23. novembra Poprad – D. Streda 1:7.

Vieme od vás Medailový Tatami Cup

FOTO – archív klubu

VK Junior 2012 Poprad

   Z  V  P B

1. Humenné   14 12 2 37

2. Revúca   14 12 2 34

3. Svidník B   14 10 4 31

4. St. Ľubovňa   14 5 9 14

5. Prešov B   14 2 12 5

6. VK Junior 2012 Poprad 14 1 13 5

Tabuľka 1. ligy

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
Kadeti: v nedeľu 24. novembra Košice – Poprad 0:3 a 0:3.
Kadetky: v nedeľu 24. novembra Poprad – Prešov 3:1 a 1:3.
St. žiačky: v sobotu 23. novembra Stropkov A – Poprad 3:0 a 3:0.
Ml. žiaci 6-ky: v sobotu 23. novembra Poprad – Prešov 2:1, Poprad 
– Svidník 0:2 a Poprad – St. Ľubovňa 0:2.

Športovec Prešovského 
samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj 
pripravuje v poradí 17. ročník 
ocenenia Športovec roka PSK. 
Jednotlivcov a kolektívy, ktoré 
v  roku 2019 dosiahli najvý-
raznejšie výsledky a uspeli na 
slovenských, európskych a sve-
tových športoviskách, vyberie 
odborná komisia zložená z ak-
tívnych novinárov, zástupcov 
PSK a Krajského športového 
centra v Prešove.

K minuloročným ocene-
ným kategóriám najúspešnej-
ší športovec, najpopulárnejší 
športovec v internetovom 
hlasovaní, najúspešnejší zne-
výhodnený športovec, naj-
úspešnejší športový kolektív, 
najúspešnejší žiak – športovec 
strednej školy, najúspešnejšia 
stredná škola, najúspešnejší 
športový kolektív mládeže a 

Cena predsedu PSK pribudnú 
za rok 2019 nové kategórie. 
Vyberať sa budú najväčší ta-
lent – športovec do 15 rokov, 
najúspešnejší tréner mládeže 
do 18 rokov a najúspešnejší 
tréner dospelých Prešovského 
samosprávneho kraja.

Do zoznamu nomino-
vaných  môžu  športovcov a 
kolektívy  tradične navrh-
núť  telovýchovné jednoty, 
športové kluby aj  občania. 
Hlavnou podmienkou nomi-
novania je pôsobnosť špor-
tovca alebo klubu na  území 
Prešovského samosprávneho 
kraja.

Nominácie je potrebné za-
slať najneskôr do 19. decembra 
2019 elektronicky na  ema-
il:  sportovec@vucpo.sk,  prí-
padne poštou na adresu: Úrad 

PSK, Športovec roka 2019, Ná-
mestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Všetky bližšie informácie 
o ocenení Športovec roka PSK 
2019 a potrebné formuláre sú 
zverejnené na webovej stránke 
krajskej samosprávy.            (ivo)
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Popradské deti vybubnovali 
svoje pocity

Minulý týždeň v  utorok 
dali vo viac ako 250 školách 
na Slovensku o  sebe vedieť 
deti hlasným bubnovaním, 
aby ich bolo počuť, a  to 
v rámci 6. ročníka podujatia 
s názvom „Aby bolo deti lep-
šie počuť.

Najväčšia bubnovačka roka 
mala symbolicky upozorniť na 
dôležitosť ochrany detí pred 
násilím a  otvoriť v  spoloč-
nosti tému včasnej prevencie. 
Do bubnovačky sa mohli deti 
zapojiť s  použitím variech, 
hrncov, vedier a  palíc, alebo 

len poriadnym dupotaním 
nôh. Po prvýkrát „bubnoval“ 
aj Poprad a  to v  ZŠ Komen-
ského v počte 518 žiakov a 42 
dospelých, kde si pripravili aj 
transparenty (na foto), v  MŠ 
Dostojevského (116 detí a  11 
dospelých), kde začali v  trie-
dach besedami, potom bub-
novali v každej triede osobitne 
a na záver sa všetci žiaci stretli 
v jednej triede, kde všetci bub-
novali spoločne. Bubnovalo 
sa aj v  telocvični ZŠ s  MŠ A. 
V. Scherfela vo Veľkej, kde sa 
do akcie zapojilo 67 žiakov 1. 

a 2. ročníka spoločne so 4 do-
spelými. Predtým besedovali 
s pedagógom. V rámci okresu 
sa do Bubnovačky 2019 zapo-
jila aj SOŠ Polytechnická vo 
Svite, kde bubnovala celá škola 
(150 žiakov a  30 dospelých). 
„Je dôležité zvyšovať povedomie 
deťom a aj dospelým o proble-
matike násilia na deťoch, rôz-
nych formách násilia a o mož-
nostiach pomoci. Je potrebné 
o násilí hovoriť, ako aj o podo-
zreniach na násilie. Je dôležité 
venovať pozornosť tomu, čo sa 
deje okolo nás všetkých a počú-

vať hlas dieťaťa, ktoré sa 
nám pokúša niečo pove-
dať. Násilie na deťoch je 
totiž prítomné aj v našej 
spoločnosti a  môže mať 
rôzne príčiny. Výskumy 
vo viacerých krajinách, 
vrátane Slovenska po-
ukazujú na alarmujúci 
nárast počtu detí, ktoré 
sú násiliu vystavené. 
Žiadne dieťa by nema-
lo vyrastať v  strachu. 
Každé dieťa má právo 
na detstvo bez násilia,“ 
uviedla koordinátorka 
ochrany detí pred nási-
lím ÚPSVaR v Poprade 

Diana Ondrovičová. „Ticho 
deti pred násilím neochráni. 
Každé dieťa ma svoje právo 
na ochranu pred rôznymi for-
mami násilia, veď práve deti 
sú také bezbranné a potrebujú 
veľa lásky. No žiaľ, nie všetky 
aj takto žijú. Mnohé z  nich 
možno existujú v  podmien-
kach ľahostajnosti, nezáujmu, 
domáceho násilia, psychické-
ho a fyzického týrania a zne-
užívania. Je to smutné a kruté. 
Ani nám nie je osud detí ľaho-
stajný, preto sme sa do tejto 
akcie zapojili. Myšlienkou 
bubnovačky bolo bubnovať na 
všetkom, čo dáva priestor na 
vybubnovanie svojich pocitov 
a  emócii, aby sme deťom ro-
zumeli a  naopak, aby sa oni 
nebáli otvorene komunikovať 
a dokázali dospelých požiadať 
o  pomoc. Po skončení bub-

novania si učitelia v  triedach 
pripravili pre žiakov rôzne 
hry, cvičenia, dotazníky, pla-
gáty a  zároveň rozhovory na 
priblíženie danej akcie,“ po-
vedala zástupkyňa pre pri-
márne vzdelávanie v ZŠ s MŠ 
Komenského Poprad Mária 
Vojtaššáková.

Deti, ktoré sa do bubno-
vačky zapojili, nechceli byť 
ticho. „Bubnovačka bola 
o  tom, aby deti neboli týra-
né. Nechceli sme byť ticho, ale 
skoro sme pri tom ohluchli,“ 
priznala Diana. „Vo svete sú 
deti unášané, dávajú im prí-
kazy, ktoré musia plniť a tým 
pádom ich týrajú. Treba s tým 
prestať,“ zamyslela sa Tama-
ra. „Videla som na videu, ako 
jeden človek ťahal dieťa do 
dodávky a  bolo to strašné,“ 
povedala Sofia.        (mav)
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Športová olympiáda pr iniesla deťom radosť

Avšak nie 
na dlho. V apríli 1951 ho bývalý spo-
lužiak a kamarát z gymnázia vylákal 
na ulicu, kde ho čakali eštebáci v aute 
a eskortovali ho do vyšetrovacej väz-
by v Prahe. Rodina vynakladala veľ-
ké úsilie na jeho prepustenie, ale nič 
nepomáhalo. Keď bol konečne vy-
daný návrh na prepustenie 6. marca 
1952, bol už smrteľne chorý a domov 
sa vrátil v  cínovej truhle. 31. marca 
1952 vystavujúc sa veľkému riziku 
niesli jeho truhlu z  rodného domu 
na Hviezdoslavovej ulici kamaráti až 
na popradský cintorín.

Ako si vypočuli aj účastníci štvrt-
kovej pietnej spomienky, lúčili sa 
s  ním zronení rodičia, deviati súro-
denci, priatelia a  známi z  rodného 
mesta. Početný smútočný sprievod 

odprevádzali eštebáci. Správcovi po-
pradskej farnosti saleziánovi Alojzo-
vi Žemlovi zakázali v pohrebnej reči 
nad rakvou hovoriť o  príčine smrti 
a  jeho väznení. F. Bednár konšta-
toval: „On to však nedodržal. Aj to 
bola jedna z príčin jeho pokusu o útek 
a emigráciu. Chytili ho a v roku 1955 
dostal 15 rokov za vlastizradu. V roku 
1960 bol prepustený, avšak zbavený 
možnosti duchovnej služby. Praco-
val potom ako robotník a  tlmočník. 
Životné osudy týchto dvoch ľudí sa 
prelínajú, preto sme ich spojili do jed-
nej tabule.“ Tú požehnal dekan RK 
farnosti Poprad Ondrej Borsík a kve-
tinami a vencami vzdali hold obom 
obetiam minulého režimu zástupco-
via Ústavu pamäti národa, Saleziá-
nov dona Bosca, miestneho odboru 

Matice slovenskej, viceprimá-
tor Popradu Ondrej Kavka, 
rodinní príslušníci a  známi 
a ďalší občania.

Bol medzi nimi i František 
Asher, synovec A. Mačugu, 
ktorého prekvapilo a  dojalo, 
že SZBPV dalo zhotoviť pa-
mätnú tabuľu, ktorá je upo-
zornením na to, čo všetko 
museli prežiť v  50-tych ro-
koch čestní a  poctiví ľudia: 
„Mal som vtedy len 4 roky 
a  strýka si pamätám letmo. 

Skôr si spomínam na 
jeho pohreb a  sprie-
vod z  jeho rodného 
domu na Hviezdo-
slavovej ulici. Rodina 
o  jeho osude rozprá-
vala veľmi málo, ne-
rada, lebo doba bola 
ťažká a  prežili sme 
rôzne skúšky, poní-
ženia podozrievania. 
Preto sme boli veľmi 
opatrní, ale pravda 
vždy vyjde najavo, 
pravda si počká. Keď 
som bol starší, tak na jednom rodin-
nom stretnutí žijúcich bratov a sestry 
mojej mamy sa viac spomínalo. Naj-
viac som sa dozvedel z  materiálov 
ÚPM. Dnes je mladej generácii dosť 
ťažko pochopiť tie udalosti, dnes vidí-
me okolo seba tú veľkú slobodu, otvo-
rený svet, slobodu prejavu… Je to veľ-
ký dar a nech si vážia tieto možnosti. 
Som dojatý a vnímam to všetko nielen 
cez príbeh svojho strýka, ale cez všet-
kých, ktorí boli mučení, umučení, pre-
nasledovaní. Pretože nebol sám. A len 
dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje.“

Svoje spomienky má aj Vladimír 
Husár, ktorého otec bol jedným 
z Mačugových spolužiakov nesúcich 
truhlu: „Otec ho často spomínal, lebo 
boli v podstate blízki kamaráti, špor-

tovci. Keď som ho vozieval na poma-
turitné stretnutia spolužiakov, stále na 
neho spomínali a mali za neho minú-
tu ticha. Bola to odvaha, že ho vtedy 
šli odprevadiť až na cintorín. Vnímal 
som tie ťažké časy, hoci som ich ne-
zažil, ale z  rozprávania mojej mamy 
som vedel, aké to bolo strašné obdobie, 
keď bývalý režim dokázal svojich ob-
čanov takto týrať, vraždiť, ničiť. Veľa 
ľudí bagatelizuje tú dobu, keď niečo 
také v rodine nezažili. Ale, keď sa ešte-
báci alebo celá totalita zamerali na 
niektorých ľudí, dokázali im urobiť zo 
života peklo. Napríklad starý otec bol 
odsúdený najprv na trest smrti, potom 
doživotie, nakoniec si odsedel desať 
rokov. Nebolo to jednoduché, Ale to je 
už iný príbeh.“      (mar)

Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom
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• TÝŽDENNÍK TATRANSKÉHO A PODTATRANSKÉHO REGIÓNU • 

• K predplatnému na rok 2019 v sume 19,50 eura získate riadkové 
inzeráty do hodnoty 10 eur. Predplatné vybavíte na každej pošte.

•   Zo všetkých predplatiteľov vyžrebujeme 31. 1. 2020 troch výhercov kníh 
Česká stopa v Tatrách a Buchholtzove Tatry - Rieka Augustiniho. 
Akcia platí do 31. 12. 2019.

Predplaťte si jediný regionálny týždenník, ktorý je tu s vami už 60 rokov.
A ostávame s vami aj naďalej.
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