
Mesto Poprad ovládne v pia-
tok 5. decembra 2014 sviatočná 
atmosféra. Po roku opäť príde 
Mikuláš. Popradčania ho budú 
môcť privítať o 17. hod. na Ná-
mestí sv. Egídia. Pódium, na 
ktoré vystúpi, bude na rovna-
kom mieste ako vlani. 

Spoločné vítanie Mikuláša 
bude spojené s rozsvietením via-
nočného stromčeka a farebným 
pyromuzikálnym ohňostro-
jom. Už tradične prichádzajú 
na mikulášsky program húfy 
obyvateľov mesta, mnohí sa 
rozhodnú prísť autami. V pia-
tok od 16. hod. je parkovanie na 
všetkých parkoviskách v správe 

mesta bez-
platné.
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Vianočná
súťaž str. 4

Príde Mikuláš

Nový primátor a poslanci včera zložili sľub

17.00 hod.17.00 hod.
a rozsvietenie vianočného
stromčeka spojené s farebným
pyromuzikálnym ohňostrojom.
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pyromuzikálnym ohňostrojom.
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Príchod MikulášaPríchod Mikuláša

čarovná mikulášska atmosféra
stretnutia s rozprávkovými bytosťami
fotografovanie detí vo fotoateliéroch
mikulášske prekvapenia pre všetky deti

čarovná mikulášska atmosféra
stretnutia s rozprávkovými bytosťami
fotografovanie detí vo fotoateliéroch
mikulášske prekvapenia pre všetky deti

Spoločné
    vítanie Mikuláša
Spoločné
    vítanie Mikuláša
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Námestie sv. EgídiaNámestie sv. Egídia
PopradPoprad

Včera 2. decembra 2014 sa uskutočni-
lo ustanovujúce zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré otvoril 
predchádzajúci primátor Anton Danko. 
Predsedníčka mestskej volebnej komisie 
Ľudmila Motyčková oboznámila s výsledka-
mi volieb, v ktorých Popradčania zvolili za 
nového primátora mesta Jozefa Švagerka 
(Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia – Demokra-

tická strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská 
národná strana). 

Nový primátor zložil sľub, v ktorom sľú-
bil, že bude na svoju česť a svedomie riadne 
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
mesta, dodržiavať zákony SR a ostatné práv-
ne predpisy a pri výkone svojej funkcie ich 
bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia. Vzápätí zložilo sľub 19 
novozvolených poslancov MZ v Poprade, z 
ktorých je v súčasnosti 8 za KDH, OĽaNO, 

SDKÚ-DS a SaS, 8 nezávislých, 2 za Smer – 
SD a 1 za Sieť, Novu, Občiansku konzerva-
tívnu stranu, Konzervatívnych demokratov 
Slovenska. Deväť zastupuje volebný obvod 
č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spiš-
ská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatra-
mi), desať volebný obvod č. 2 (sídliská Juh 
a Kvetnica). Nový primátor J. Švagerko po 
slávnosti konštatoval, že byť primátorom je 
predovšetkým zaväzujúci pocit.

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07
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• MINULÚ stredu sa v  Mar-
tine konalo slávnostné vyhod-
notenie 8. ročníka celoštátnej 
súťaže Slovenská kronika o naj-
lepšiu kroniku a  monografiu 
obce, mesta... Medzi ocenenými 
bola aj Zuzana Kollárová, ktorá 
cenu získala za systematické 
mapovanie obyčajov v regióne.

• VERNISÁŽ výstavy s  názvom 
Zamagurské Vianoce Miloša 
Semančíka sa uskutoční dnes 3. 
decembra o  17. hod. v  Podtat-
ranskej knižnici v  Poprade na 
sídlisku Západ.

• VÝJAZDOVÝ odber Ná-
rodnej transfúznej služby 
z  Popradu sa uskutoční zajtra 
4. decembra od 8. do 12. hod. 
v  Strednej priemyselnej škole 
na Mnoheľovej ulici.

• VERNISÁŽ výstavy Anjel 
Vianoc 2014 spojená s odo-
vzdaním cien výhercom bude 
v Art Klube Elektrárne Tatran-
skej galérie v Poprade v piatok 
5. decembra o 13. hod.

• ADVENTNÝ koncert v  Tat-
ranskej galérii sa uskutoční v pon-
delok 8. decembra o  19.30 hod. 
Účinkovať bude Jana Kurucová.

• INFORMAČNÝ deň pre 
médiá, ktorý bude zameraný na 
komunikačné priority EK a EP 
v roku 2015 sa uskutoční v pon-
delok 8. decembra v Informač-
nom centre Europe Direct Po-
prad na Hviezdoslavovej ulici. 

• ĎALŠIA Babská jazda sa 
v  popradskom kine Cinemax 
bude konať v utorok 9. decem-
bra. Návštevníčky uvidia českú 
komédiu Hodinový manžel. 

• MUZIKÁL Na skle maľo-
vané môžu Popradčania vidieť 
v športovej hale Aréna v sobotu 
13. decembra. V úlohe Jánošíka 
sa predstaví Ján Slezák.

• PREDNÁŠKA Miroslava 
Saniga s názvom  Zrkadlenie 
Stvoriteľa v prírode sa uskutoč-
ní v piatok 5. decembra po ve-
černej svätej omši v priestoroch 
pod Kostolom sv. Cyrila a Me-
toda v  Poprade. Po prednáške 
bude diskusia a autogramiáda 
jeho kníh. 

• SLÁVNOSTNÝ večer spo-
jený s odovzdávaním Cien PSK 
za rok 2014 a  Cien predsedu 
PSK za rok 2014 sa uskutoční 
vo štvrtok 11. decembra o  17. 
hod. v  Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove.  (ppš)

Poprad začal s inštaláciou vianočnej výzdoby
Mesto Poprad začalo v ponde-

lok 24. novembra 2014 s inštalá-
ciou vianočnej výzdoby. Pestrá 
skladba svietiacich objektov po-
môže v Poprade opäť vyčarovať 
neopakovateľnú vianočnú atmo-
sféru, ktorá bude lákadlom pre 
domácich i návštevníkov mesta.

„Námestie sv. Egídia ozdobí ori-
ginálny strieborný vianočný strom-
ček, girlandy, svetelné reťaze na stro-
moch, hviezdne nebo na Ul.1.mája, 
vianočná guľa a snehové vločky v 

parku pri budove kina Tatran. Bez 
vianočných ozdôb v podobe svietia-
cich objektov neostanú ani kruhové 
križovatky - v strede tej najväčšej sa 
rozsvieti dvanásťmetrový anjel, na 
sídlisku Západ obrovské sviečky a 
na sídlisku Juh kométa.  Pred budo-
vou okresného súdu bude mať svoje 
miesto betlehem, pri Aréne Poprad 
zasa guľová pyramída a hviezda,“ 
uviedol Emil Kostelničák z MsÚ 
v Poprade. Montáž a demontáž 
vianočnej výzdoby v celom meste 

(vrátane jednotlivých častí mesta) 
bude stáť  cca 35 000 eur.  

Počas inštalácie vianočnej vý-
zdoby budú pracovníci zároveň 
vymieňať jej poškodené prvky. 
Samospráva navyše každoročne 
vymieňa jednotlivé svetelné prv-
ky vianočnej výzdoby, ktoré sú 
na konci životnosti, za úspornej-
šie LED technológie. To pomáha 
znižovať energetickú náročnosť 
osvetlenia. Keďže počas rozsvie-
tenia vianočnej výzdoby funguje 
verejné osvetlenie v obmedzenom 
režime (z troch svietiacich bodov 
na každom stĺpe na námestí svieti 
len jeden), náklady na prevádzku 
vianočnej výzdoby budú takmer 
na rovnakej úrovni, ako pri štan-
dardnom verejnom osvetlení. 

Najväčšou dominantou vianoč-
nej výzdoby mesta Poprad bude 
už tradične 12-metrový anjel vá-
žiaci približne 700 kg. Vianočnú 
výzdobu v Poprade rozsvieti Mi-
kuláš spolu s malými pomocník-
mi počas kultúrneho programu 
Príchod Mikuláša 5. decembra 
2014 o 17. hod.  (mag)

Decembrový mesačník
V týchto dňoch dostávajú 

Popradčania do svojich schrá-
nok decembrové vydanie Me-
sačníka Poprad. Nájdu v ňom 
predovšetkým príhovory obi-
dvoch primátorov - nového aj 
predchádzajúceho, zhrnutie 
výsledkov volieb v meste aj 
okrese, ale i prehľad investícií v 
meste za november a programy 
Popradských Vianoc 2014. Nechýba ani šport, spolo-
čenská rubrika, bohoslužby v popradských chrámoch 
a pozvánky na rôzne podujatia. Príjemné čítanie!

POPRAD
december 2014 • číslo 10 • ročník XX. • nepredajnéme
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ík

VÝSLEDKY VOLIEB

VZÁCNY DAR PRE KNIŽNICU

POPRADSKÉ VIANOCE 2014

mesacnik-mesto_december.indd   1 28. 11. 2014   8:08:44

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov 
pre štatistiku rodinných účtov. Účelom je okrem 
iného získať informácie o štruktúre, výške a vývo-
ji výdavkov, spotrebe a príjmoch fyzických osôb v 
rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa začalo 
1. decembra 2014 a potrvá do 31. decembra 2015. 
V tomto období navštívi vybrané domácnosti 
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý 
je povinný preukázať sa osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonym-
né a použité výlučne na štatistické účely.  (ppp)

Štatistické zisťovanie
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Krátke správy

Dominanta popradskej vianočnej výzdoby – 12 metrov vysoký a 
700 kg vážiaci vianočný anjel – v tomto roku nebude inštalovaná 
vrtuľníkom. „Dôvodom je nepriaznivé počasie, kvôli ktorému by vr-
tuľník so vzácnym nákladom nemohol vzlietnuť nad hlavy Popradča-
nov,“ informoval Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade. Skladať anjela 
tak začala samospráva priamo na mieste v strede veľkej kruhovej 
križovatky s pomocou vysokozdvižnej plošiny. Vianočný anjel bol 
počas 3 uplynulých rokov privážaný v podvese vrtuľníka na pri-
pravený podstavec priamo z popradského letiska, kde ho montéri 
poskladali. Predtým bol vianočný anjel raz zložený ručne priamo v 
strede križovatky, v jednom prípade bol skompletizovaný na neďa-
lekom  parkovisku a následne už v zloženom stave ho žeriav s dlhým 
ramenom osadil priamo do stredu križovatky.   (mag)

Anjela v tomto roku nedoviezol vrtuľník

Prerokujú rozpočet aj ďalší program
Mestské zastupiteľstvo po dohode novozvo-

leného primátora mesta Poprad Jozefa Švager-
ka s predchádzajúcim primátorom Antonom 
Dankom bolo preložené z 18. novembra na 10. 
decembra o 9. hod. a uskutoční sa v zasadačke 
mestského úradu.  Je verejné.

Po zložení sľubu poslanca MZ (postupujúceho 
náhradníka) a procedurálnych záležitostiach po-
slanci prerokujú návrh na prenájom nebytových 
priestorov v Aréne Poprad, návrh plánu investí-
cií výrobcu tepla Dalkia Poprad na rok 2015, 
niekoľko návrhov na zriadenie vecného breme-
na, návrhy Všeobecne záväzných nariadení o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta 
Poprad so súvisiacimi trhovými poriadkami, 
návrh zmeny a doplnku ÚPN-SÚ, lokalita „Za 
traťou“, návrh VZN týkajúceho sa financovania 
základných umeleckých škôl, materských škôl a 
školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 
mesta Poprad, návrh VZN o miestnych daniach 
a tiež o miestnom poplatku za komunálne odpa-

dy a drobné stavebné odpady, návrh na zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2014, stanovisko hlav-
nej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016-2017, návrh rozpočtu 
mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 
2016-2017 a ďalšie.

Ďalej poslanci prerokujú návrh vecnej nápl-
ne použitia Mestského fondu rozvoja bývania a 
Rezervného fondu mesta Poprad v roku 2015, 
informatívnu správu o hospodárení obchod-
ných spoločností s majetkovou účasťou mesta 
za rok 2013, návrh na vyhlásenie lesov osobit-
ného určenia, ktoré budú tvoriť prímestské re-
kreačné lesy mesta Poprad v okolí Kvetnice o 
celkovej výmere 719,69 ha, návrh na schvále-
nie platu primátora mesta, návrh na schválenie 
zásad odmeňovania poslancov MZ na funkč-
né obdobie 2014-2018, návrh na poverenie 
poslancov MZ na uzavretie manželstiev pred 
matričným úradom a ostatných občianskych 
obradov a slávností na funkčné obdobie 2014-
2018 a interpelácie poslancov.  (ppm)

Neformálna skupina Priestor pre 
krajinu a kultúru v Poprade vy-
tvorila a prezentuje projekt nadá-
cie Intenda o miznúcich sochách 
v našom meste. Inštalácia potrvá 
na tomto mieste do 11. decembra 
2014.   FOTO - Rastislav Mačura

• REFERENDUM „o ochrane 
rodiny“, ktoré spolu s cirkvou pod-
nietila Aliancia za rodinu, bude 7. 
februára. Vyhlásil ho minulý týž-
deň prezident SR Andrej Kiska. 
Namiesto pôvodne navrhovaných 
štyroch otázok dostanú voliči len 
tri. O zákaze manželstiev ľudí rov-
nakého pohlavia, zákaze adopcie 
detí pármi rovnakého pohlavia a 
možnosti odrieknuť sexuálnu vý-
chovu detí.• V  SOBOTU 6. decembra od 
15. do 18. hod. sa v Starom Smo-
kovci v  Kolibe Kamzík uskutoč-
nia pre deti Mikulášske tvorivé 
dielničky, na ktorých budú piecť 
a  ozdobovať medovníčky, tvoriť 
vianočné ozdoby a  pripravený 
bude pre nich aj bohatý kultúrny 
a sprievodný program.• V PRIESTOROCH Grandho-
tela v Starom Smokovci je inštalo-
vaná výstava foto obrazov Mikulá-
ša Jacečka s akcentom na veternú 
kalamitu vo Vysokých Tatrách. • PRVÁ Svetová vojna a  Kež-
marok je názov výstavy, ktorej 
vernisáž sa uskutoční vo štvr-
tok 4. decembra o  15.30 hod. vo 
výstavných priestoroch múzea 
v  Kežmarku. Výstava potrvá do 
konca januára 2015.  (ppš)

Primátor J. Švagerko v príhovo-
re okrem iného povedal: „Spoloč-
ne a po novom bol jeden z hlavných 
sloganov mojej volebnej kampane, 
ktorý chcem napĺňať najbližšie šty-
ri roky. Spoločne preto, lebo chcem 
spolupracovať s každým, kto bude 
mať záujem rozvíjať naše mesto 
Poprad. Po novom neznamená, že 
zabudnem na všetko, čo tu bolo 
doteraz. Práve naopak, chcem 
nadviazať na všetko dobré, čo sa v 
meste doteraz udialo. Nový prístup 
bude v prvom rade znamenať ľud-
skosť vo vzťahu ku každému, kto 
bude chcieť prispieť k skvalitneniu 
a zlepšeniu života obyvateľov nášho 
mesta. Ďakujem svojmu predchod-
covi, odchádzajúcemu primátorovi 
Antonovi Dankovi za všetko, čo 
za uplynulých 12 rokov vo funkcii 
urobil pre mesto Poprad. Poprad 
zaznamenal v tomto období výraz-
ný posun dopredu. Mnohými je Po-
prad označovaný za jedno z najdy-

namickejšie sa rozvíjajúcich miest 
na Slovensku. Sami však zrejme 
cítite, že nie všetko je len v množ-
stve postavených chodníkov, parko-
vísk či detských ihrísk. Mesto, to sú 
predovšetkým jeho obyvatelia, ktorí 
majú rôzne názory aj na to, akým 
smerom by sa malo uberať. Ochota 
počúvať iný pohľad a konfrontovať 
ho s vlastným, nás môže posunúť 

k lepším riešeniam problémov.“  
Uviedol tiež, že Poprad je dnes 
prirodzeným centrom a lídrom 
regiónu, no za svoj rozvoj v mi-
nulosti vďačí aj okolitým obciam a 
mestám, preto je prirodzené, že by 
mal regiónu aj niečo vrátiť a bude 
obhajovať i regionálne záujmy. J. 
Švagerko podčiarkol: „Som pevne 
presvedčený, že po štyroch rokoch si 
bude môcť každý Popradčan pove-
dať, že je hrdý na svoje mesto, na 
Poprad. Vyzývam na spoluprácu 
pre mesto Poprad všetkých Poprad-
čanov.“

Už bývalý primátor A. Danko 
dodal, že odchádza s dobrým 
pocitom, pretože je presvedče-
ný o tom, že Poprad je jedno z 
najkrajších a najvýznamnejších 
miest na Slovensku a odovzdal ho 
vo vynikajúcej finančnej kondícii: 
„Chcem zapriať novému primá-
torovi veľa dobrých a múdrych 
rozhodnutí pri naozaj náročnej 
primátorskej práci.“  (mar)

Primátor a poslanci zložili sľub
(Dokončenie zo str. 1)
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Lyžovačka v tatrách

Príchod Mikuláša patrí v posledných 
rokoch k najnavštevovanejším a zrejme aj 
najočakávanejším podujatiam v Poprade. 
Dlho očakávaným je v Poprade aj Tra-
dičný vianočný jarmok, ktorý tohto roku 
napíše svoju 12. novodobú kapitolu, ako 
i ďalšie kultúrne podujatia počas vianoč-
ných sviatkov. Zamysleli ste sa niekedy 
nad tým, kedy prišiel Mikuláš do Popradu 
po prvýkrát? Alebo kedy sa začalo s via-
nočnými trhmi v našom meste?

V minulosti mali pravidelné jarmoky dô-
ležitú úlohu, asi podobnú, akú dnes majú 
kamenné supermarkety či predajne. Na vý-
ročných i týždenných trhoch a jarmokoch 
si ľudia kupovali základné potreby pre život, 
ktoré sa bežne nedali kúpiť, keďže obchody, 
ako ich poznáme dnes, ešte neexistovali. Si-
tuácia sa začala meniť koncom 19. storočia. 
Ešte po druhej svetovej vojne boli jarmoky 
a trhy v Poprade a jeho mestských častiach. 
Ich význam však postupne klesal, až úplne 

zanikli. Jeden z takýchto výročných jarmo-
kov sa v minulosti v historickom Poprade 
konal na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra. 

Sviatok sv. Mikuláša, ako i Vianoce, sú v pr-
vom rade kresťanskými sviatkami. Komunis-
tický režim sa po roku 1948 snažil akékoľvek 
náboženské prejavy potlačiť aj vymyslením 
rôznych podujatí, ktoré mali ľudí odpútať od 
pôvodného významu sviatkov. Tak sa podľa 
mňa stalo aj v prípade sviatku sv. Mikuláša a 
Vianoc, ktoré nahradil Dedo Mráz, ktorý bol 
k nám importovaný zo Sovietskeho zväzu.

Zrejme prvýkrát sme v Poprade mohli 
Deda Mráza privítať v roku 1955. O orga-
nizovaní zimných trhov rozhodovala Rada 
Mestského národného výboru už začiatkom 
roku 1955. V kronike mesta Poprad z roku 
1955 sa tiež možno dočítať, že od 5. decembra 
1955 sa v Poprade konali zimné trhy Deda 
Mráza. Ich súčasťou bola výstava studenej 
a teplej kuchyne, predaj výrobkov, tanečná 
zábava, bravčové hody, ale napríklad aj čaj s 

pohovorom o zlepšení služieb, módna pre-
hliadka, Štefánska a Jánska zábava. Od 17. do 
22. decembra 1955 sa v centre mesta uskutoč-
nil „Veľký zimný trh Deda Mráza“. Tieto trhy, 
ako i príchod Deda Mráza sa v nasledujúcich 
rokoch s väčšou či menšou intenzitou opako-
vali. Niektoré z podujatí zanikli.

Zmena nastala po roku 1989. Z Deda 
Mráza sa cez noc stal Mikuláš. Namiesto 
Snehulienky si prezlečený Dedo Mráz zo-
bral na pomoc čerta a anjela. Novodobú 
koncepciu podujatia Príchod Mikuláša, 
ako i zavedenie Tradičného vianočného 
jarmoku a viacerých nových sprievodných 
podujatí v Poprade je v podstate len ožive-
ním niečoho, čo tu už v minulosti bolo. V 
každom prípade sú tieto podujatia ideálnou 
príležitosťou na stretávanie sa ľudí. Myslím 
si, že to je najväčší význam týchto podujatí. 
Bonusom sú pekné fotky s vianočnou výzdo-
bou z popradského hlavného námestia.

Rastislav Ovšonka

Mikuláš s Dedom Mrázom chodia do Popradu už desaťročia

Veľká vianočná súťaž o knihy z vydavateľstva IKAR
Redakcia novín POPRAD aj tohto roku 

v  spolupráci s  IKAR-om pripravila pred 
Vianocami súťaž o zaujímavé knihy z toh-
to vydavateľstva. Súťažiť sa bude o  šesť 
titulov. Knihu Čierna schránka napísala 
mladá slovenská autorka Nina Protušo-
vá, ktorá sa písaniu zažala venovať už na 
strednej škole.

Kniha je o dievčati, ktoré vyhodia rodičia 
z domu a životom sa musí pretĺkať sama so 
svojimi zvláštnymi schopnosťami. Ďalšia 
kniha je opäť z  pera domácej spisovateľky 
Lívie Hlavačkovej. Román Gwind nezabi-
ješ? vás vtiahne do krutého temna spolo-
čenstva vrahov. Zbierka poviedok Darebák 
mapuje očami Juraja 8X ulice Bratislavy od 
detských faciek po skutočné údery osudu. 
Kráľovná švédskej krimi Liza Marklundová 
napísala knihu Štúdio 6 o  ambicióznej re-
portérke, ktorá sleduje vyšetrovanie vraždy 
mladej ženy, z  ktorej podozrievajú vysoko 
postaveného politika. Určite zaujímavá je aj 
kniha Marťan. Napísal ju Andy Weir a je o 
najslávnejšom človeku na Zemi až na to, že 

nie je na Zemi. Novinárka Karin Sturmová, 
ktorá sa venuje motoristickému športu už 
dlhé roky, sleduje Michaela Schumachera 
od začiatku jeho kariéry. V  tejto knihe ho 
predstavuje nielen ako svetoznámeho prete-
kára, ale predovšetkým ako človeka. 

Ak máte záujem vyhrať jednu z  týchto 
kníh z  vydavateľstva IKAR, zapojte sa do 
súťaže. Podmienkou je vystrihnúť kupón, 
napísať názov aspoň jednej knihy, o  ktorú 
sa súťaží a zaslať to na korešpondenčnom 
alebo podobnom lístku do redakcie (Pod-
tatranská 149/7, 058 01 Poprad) do 8. de-
cembra 2014. Mená  výhercov budú uve-
rejnené v  novinách POPRAD v  stredu 10. 
decembra 2014.   (ppš)K u p ó n

Autonova v spolupráci s Far-
ským úradom Poprad organi-
zuje Mikulášske popoludnie s 
príchodom Mikuláša  v priesto-
roch Autonovy (Priemyselný 
areál Východ, Poprad) v pia-
tok 5. decembra o 15. hod. Pre 
deti sú pripravené rôzne atrak-
cie. Vstup je voľný.     (ppš)

Prvé oblúky si lyžiari vychut-
najú na svojej prvej lyžovačke 
v  sezóne 2014/15 vo Vysokých 
Tatrách už túto sobotu 6. de-
cembra. Na Mikuláša privítajú 
lyžiarov upravené svahy Inter-
ski, Esíčko, Turistická a  Spojka 
v  lyžiarskom stredisku na Štrb-
skom Plese. Lyžovačka sa začne 
aj na Skalnatom plese.     (ppš)

Mikulášske
popoludnie

Keďže súčasťou kultúrneho 
programu Príchod Mikuláša 
bude aj pyromuzikálny ohňostroj, 
samospráva z dôvodu preventív-
nych opatrení vypracovala orga-
nizačný projekt, v rámci ktorého 
je navrhnutá uzávierka časti Ná-
mestia sv. Egídia, Popradskej bri-
gády a Levočskej ulice od napo-
jenia na Štefánikovu ulicu v čase 
od 17.20 hod. do 18.15 hod. Z dô-
vodu uzávierky týchto ulíc, bude 
doprava regulovaná príslušníkmi 
policajného zboru a príslušníkmi 
mestskej polície. Pre docielenie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky bude cestná svetelná 
signalizácia na križovatkách Šte-
fánikova - Levočská a Štefánikova 
- Joliota Curie dočasne prepnutá 
v režime prerušovaného žltého 
výstražného svetla. Uzávierka 
bude vyznačená prenosným do-

pravným značením.
Pre uzávierku Levočskej ulice 

pôjde autobusový spoj č. 45 na lin-
ke č. 1 MHD z autobusovej stanice 
s 25 minútovým meškaním.

Mikuláš so sprievodom však 
zavíta nielen do centra mesta, ale 
v nedeľu 7. decembra aj do všet-
kých prímestských častí Popra-
du. Podujatie Putujúci Mikuláš 
sa v tento deň začne o 13. hod. v 
Kvetnici, bude pokračovať o 14. 
hod. vo Veľkej, o 15. hod. v Spiš-
skej Sobote, o 16. hod. v Matejov-
ciach a o 17. hod. bude v Strážach 
pod Tatrami.  

Mikulášske programy sa za-
raďujú do celej série podujatí 
Popradských Vianoc 2014. Prí-
chod Mikuláša bude už tretím v 
poradí. Prvým bol minulú nede-
ľu I. adventný koncert v podaní 
dychovej hudby Popradčanka a 
druhým bude dnes 3. decembra 

divadelné predstavenie Rado-
šinského naivného divadla. V 
nedeľu 7. decembra o 18. hod. sa 
na Námestí sv. Egídia uskutoční 
druhý adventný koncert. 

Vianočnú atmosféru vyčaria i 
ďalšie príťažlivé vianočné podu-
jatia. Medzi najnavštevovanejšie 
bude patriť XII. Tradičný vianoč-
ný jarmok od 13. do 23. decem-
bra, na ktorom sa očakáva dvesto 
stánkov rozmanitých ľudových 
remeselníkov s pestrou ponukou 
predovšetkým vianočných tova-
rov. Popradčania a návštevníci 
mesta sa majú na čo tešiť (viac na 
plagáte na 12. str.). 

Občanov určite poteší aj fakt, že 
od 15. decembra 2014 do 6. janu-
ára 2015 bude na všetkých parko-
viskách v správe mesta parkovanie 
bezplatné. Bezplatné parkovanie 
bude už i počas jarmoku, ktorý 
pripadá na víkend.  (mar)

Mikuláš poteší deti a rozsvieti vianočnú výzdobu
(Dokončenie zo str. 1)
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Vydali pomôcku pre deti s poruchou reči Nedeľa 7. december o 10. hod./ 
divadelná sála Domu kultúry v 
Poprade
BETLEHEM/Babadlo PREŠOV
Divadlo pre deti o výnimočnom 
dni.
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 7. december o 13. hod./ 
prímestské časti Popradu
PUTUJÚCI MIKULÁŠ
Mikuláš, anjel a čert prekvapia všet-
ky deti na námestiach v jednotli-
vých častiach Popradu – o 13. hod. 
Kvetnica, 14. hod. Veľká, 15. hod. 
Spišská Sobota, 16. hod. Matejovce,
17. hod. Stráže pod Tatrami.

Nedeľa 7. december o 18. hod./ 
Námestie sv. Egídia
II. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 
druhého adventného svetla v poda-
ní DH Popradčanka.

Štvrtok 11. december o 18. hod./
divadelná sála DK v Poprade
HVIEZDY SHAKESPEARA
Slávne výstupy z diel geniálneho 
Williama v podaní učiteľov a žiakov 
Gymnázia na Kukučínovej ulici a 
hostí z britskej a anglickej medzi-
národnej školy v Bratislave spolu s 
koncertom školskej kapely Rainbow 
six.
Réžia: Tatiana Husárová
Vstupné: 2 €

Sobota 13. december o 10. hod./ 
Kino Tatran
VIANOČNÁ KOLEDA /Babadlo 
Prešov
Malá divadelná hra o priateľstve, 
láske, darčekoch i upratovaní. 
Vstup: voľný

Nedeľa 14. december o 10. hod./ 
Kino Tatran
O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI/ 
Bum Bác Bratislava
Autorské spracovanie krásneho 
ruského námetu O deduškovi Mrá-
zikovi.
Vstup: voľný

Nedeľa 14. december o 15. hod./
Evanjelický a.v. kostol, Poprad-
-Veľká
POSOLSTVO VIANOC 2014 
XVII. vianočný koncert veľčian-
skych cirkevných spevokolov, žia-
kov Základnej školy s materskou 
školou v Poprade – Veľkej a hosťa 
G.O.D.S. z Prešova.
Vstupné: dobrovoľné

Nedeľa 14. december o 17. hod./ 
Evanjelický kostol a.v., Námestie 
sv. Egídia
III. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením tre-
tieho adventného svetla v podaní 
Brass Collegium z Levoče a sopra-
nistky Marianny Hochelovej.
Vstup: voľný.

Univerzita prijala študentov do akademickej obce
V  stredu popoludní sa 

v  priestoroch Mestského úradu 
v  Poprade konala slávnostná 
imatrikulácia prvákov začí-
najúcich štúdium na Univerzite 
tretieho veku. Spoločný sľub 
skladali pred vzácnymi hosťami 
z  Univerzity Mateja Bela, pod 
ktorú tento projekt spadá.

„Je to v poradí už jedenásty roč-
ník UTV v Poprade. Do prvého 
ročníka sa prihlásilo 131 študen-

tov. Prítomných na imatrikulácii 
bolo 80 študentov, pretože niektorí 
sa nemohli z rôznych pracovných, 
či rodinných dôvodov zúčastniť. 
V  tomto akademickom roku sme 
poskytli 10 študijných odborov. 
Medzi tie, o ktoré je tradične naj-
väčší záujem, patrí výživa, netra-
dičné formy medicíny, psychológia, 
právo, informačné a komunikačné 
technológie, kresba a  maľba. Sú 
to tiež jazykové kurzy angličtiny 

a  nemčiny. Medzi nové odbory 
patrí spoločenský a  diplomatický 
protokol,“ zhrnula Marta Péterová 
z MsÚ v Poprade.

Študenti si prevzali imatriku-
lačné listy z  rúk zástupcov Uni-
verzity Mateja Bela v  Banskej 
Bystrici a  s  chuťou sa púšťajú do 
nevej etapy svojho života na ceste 
za poznaním. „Naviedla ma na to 
dcéra, aby som nejako využil čas. 
Vybral som si informačné a komu-
nikačné technológie, pretože som 
už začal s  počítačom pracovať. 
Hádam mi to pomôže viac vecí 
lepšie pochopiť,“ povedal jeden zo 
študentov Slavo Černický. „Chcem 
byť v  kontakte s  ľuďmi a  rozširo-
vať si svoje vedomosti. Už začí-
nam tretí odbor. Toho roku som 
si vybrala diplomaciu a  protokol. 
Pred tým som absolvovala výživu 
a  záhradníctvo. Som tu spokojná 
a  cítim sa mladšie,“ dodala Jana 
Kovalčíková.  (mav)

Spojená škola na Partizánskej 
ulici v  Poprade vzdeláva a  vy-
chováva deti s  rôznym zdravot-
ným hendikepom. V rámci Dňa 
otvorených dverí v  nej v  stredu 
26. novembra uviedli do života 
novú publikáciu, ktorá pomáha 
učiteľom, ale aj rodičom detí 
s poruchou reči zvládať vyslovo-
vanie hlások. Zároveň bola po-
krstená aj brožúrka, ktorá ma-
puje možnosti stredoškolského 
štúdia pre hendikepované deti.

Knihu s názvom Učíme sa spo-
lu rozprávať s  podtitulom Hravo 
a  nenásilne pokrstila počas Dňa 
otvorených dverí riaditeľka Spo-
jenej školy na Partizánskej ulici 
Paula Bystrá (na foto v strede). Tá 
farebnými písmenkami posypala 
pre šťastie aj brožúrku s  názvom 
Vyber si školu pre teba, ktorá 
uľahčí rodičom vybrať pre ich 
ratolesti vhodnú strednú školu 
podľa druhu postihnutia dieťaťa. 
Za všetkým stoja pedagogičky 
tunajšej školy. Roky praxe spísala 
do novej knihy bývala riaditeľka 

spojenej školy a  logopedička Má-
ria Jakubkovičová, spoluautorkou 
je učiteľka spojenej školy Andrea 
Bilšáková. „Myšlienka vznikla už 
v roku 1984, kedy pani Jakubkovi-
čová spracovávala hlásky pre deti, 
aby sa ich mohli ľahšie učiť. Dlho 
sme ich overovali v  praxi a  pred 
tromi rokmi sme sa rozhodli, že to 
dáme dokopy pre uľahčenie práce,“ 
povedala spoluautorka knihy An-
drea Bilšáková (na foto vľavo).

Kniha je plná obrázkov a  ná-
zorných ukážok, ako pracovať 
s hláskami. Sú v nej rôzne zábav-
né hry a zadania. „Čoraz častejšie 
pribúdajú deti s  poruchami reči 
a  tak je to vhodná pomôcka na 
rozvoj slovnej zásoby, osvojenie 
hlások a reči. Nie je to logopedická 
kniha, slúži nehovoriacim deťom, 
aby sa naučili používať hlas,“ do-
dala A. Bilšáková.

Kniha vyšla v  menšom nákla-
de len 20 kusov a k dispozícii pre 
rodičov i  iné školy bude zatiaľ 
formou zapožičania. „Celý projekt 

je financovaný ministerstvom škol-
stva v rámci grantovej výzvy Špeci-
álno-pedagogické a  psychologické 
poradenstvo 2014. Vďaka tomu 
sa nám podarilo získať finančné 
prostriedky na pomôcky, tvorbu 
web stránky, vydanie kníh, ale aj 
realizáciu metodického progra-
mu pre učiteľov a  rodičov detí zo 
špeciálnymi potrebami. Druhou 
publikáciou je brožúrka, v  ktorej 
sa nachádza zoznam stredných 
škôl, ktoré poskytujú možnosť štú-
dia pre hendikepované deti. Tiež 
vznikla u  nás, zásluhou kolegyne 
Zdenky Dedáčkovej,“ uviedla ve-
dúca Centra špeciálnopedagogic-
kého poradenstva Martina Rzy-
manová (na foto vpravo).

Nová kniha sa v škole uchytila 
a pedagógovia s ňou radi pracu-
jú. „Je plná obrázkov, s  ktorými 
môže dieťa pracovať. Zapája sa 
tam jemná motorika, zrak, sluch 
a  v  našej praxi je veľmi zaužíva-
ná,“ dodala školská logopedička 
Beáta Sedláková.  (mav)
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Ako platiť
správne poplatky

Svetový deň boja proti AIDSNa základe iniciatívy OSN 
je 1. december na celom svete 
Medzinárodným dňom boja 
proti AIDS. 

Pandémia HIV predstavu-
je svojím ničivým rozsahom 
a  dopadom celosvetový prob-
lém a  jednu z  najhorších hro-
zieb pre ľudský život. AIDS 
v  preklade znamená syndróm 
získanej imunitnej nedosta-
točnosti. Ochorenie vyvoláva 
vírus HIV, čo je ľudský vírus 
imunitnej nedostatočnosti. Ví-
rus napadá bunky imunitného 
systému, čím zapríčiňuje často 

sa opakujúce rôzne infekčné 
ochorenia, na ktoré neskôr člo-
vek zomiera.

Vírus HIV sa prenáša po-
hlavným stykom alebo krvou. 
Neprenáša sa slinami pri boz-
kávaní, podávaním rúk, po-
užitím toalety, vzduchom ani 
dotykom.

Podľa organizácie UNA-
IDS (Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS) 
žilo koncom roka 2013 na sve-
te približne 35,3 miliónov ľudí 

s HIV. V Slovenskej republike 
sa od roku 1985 do konca roka 
2013 potvrdila infekcia HIV/
AIDS u 512 občanov. V roku 
2013 sa infekcia HIV potvrdila 
u 82 osôb. Najviac HIV – infi-
kovaných osôb žije v Bratislav-
skom kraji. Rozdelenie HIV 
pozitívnych prípadov podľa 
veku jasne ukazuje maximum 
ohrozenia vo vekovej skupine 
25 – 29 rokov. Najčastejším 
spôsobom prenosu infekcie 
HIV v SR je nechránený sexu-

álny kontakt muža s mužom. 
Pri prenose infekcie HIV hete-
rosexuálnym stykom dominu-
jú ženy nad mužmi.

V súčasnosti nie je k dispozí-
cii účinná očkovacia látka proti 
infekcii HIV a napriek pokroku 
v  liečbe zostáva toto ochorenie 
stále nevyliečiteľné. Najdôleži-
tejšou súčasťou boja proti šíre-
niu tejto infekcie je prevencia.

Osoby s  rizikovým správa-
ním sa môžu nechať anonymne 
vyšetriť za úhradu v  poradni 
HIV/AIDS pri RÚVZ so sídlom 
v Poprade.  (ajo)

Od 1. decembra platí tretia zbraňová amnestia
Od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 platí na 

Slovensku tretia zbraňová amnestia. Občania môžu 
počas šiestich mesiacov beztrestne odovzdať svoje 
nelegálne držané strelné zbrane a  strelivo na kto-
romkoľvek útvare Policajného zboru.

Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania 
u  týchto osôb umožní novela zákona č. 190/2003 Z. 
z. o strelných zbraniach a  strelive, ktorú parlament 
schválil 16. októbra 2014 na návrh Ministerstva vnútra 
SR. Cieľom zbraňovej amnestie je stiahnuť z čierneho 
trhu nelegálne držané strelné zbrane a strelivo, a tým 
znížiť riziko, že sa nimi bude páchať trestná činnosť.

Odovzdané zbrane a strelivo budú podrobené ba-
listickému skúmaniu. V zákonom stanovenej lehote 
budú mať občania možnosť si túto zbraň zaevidovať 

pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin 
a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. 
Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú 
osobu spĺňajúcu podmienky na držanie alebo nosenie 
zbrane. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom 
štátu, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Už prvé dve zbraňové amnestie v roku 2005 a 
2009, kedy občania odovzdali takmer 8 tisíc nele-
gálne držaných zbraní, sa ukázali ako účinný nástroj 
v snahe znížiť počet takýchto zbraní. Pomohli znížiť 
kriminalitu páchanú so strelnou zbraňou o polovicu. 
Konkrétne zo 440 takýchto skutkov v roku 2004 na 
214 v roku 2013. Vďaka amnestii môžu byť tiež iden-
tifikované zbrane, ktoré mohli byť použité v  súvis-
losti s páchaním trestnej činnosti.  (maf)

Bez  násilia  každý  deň
Pri príležitosti Medzinárodné-

ho dňa boja proti násiliu pácha-
ného na ženách sa aj v  Poprade 
konala v  utorok 25. novembra 
preventívno-propagačná aktivita 
s názvom Bez násilia každý deň.

Prednášky v priestoroch OR PZ 
v  Poprade sa zúčastnili študent-
ky druhého a  tretieho ročníka 
Obchodnej akadémie v  Popra-
de. Medzi prednášajúcimi bola 
okrem zástupcov policajných 
zložiek aj psychologička Centra 
pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Popra-
de Martina Kovalčíková. „Vysvet-
ľovala som prečo sa to deje, ako sa 
to deje a  čo cítia obete domáceho 
násilia. Ak som obeťou, je dôležité 

zastaviť to hneď na začiatku. Ur-
čiť hranice násilníkovi a  začať sa 
brániť ešte kým mám dosť síl. Ak 
vidím, že to nepomáha, treba si 
pripraviť plán a rozprávať sa o tom 
s  niekým blízkym. Násilníka ne-
treba provokovať, ale jednoducho 
ujsť na bezpečné miesto,“ radila aj 
našim čitateľom M. Kovalčíková 
a  pokračovala: „Treba si násilné 
epizódy podľa možností zapisovať, 
odkladať si lekárske správy a zhro-
mažďovať všetko potrebné, aby dô-
kazov bolo čo najviac. Násilie ne-
musí byť len o úderoch. Psychické 
násilie je zložitejšie v tom, že ho nie 
je vidieť, ale býva rovnako závažné 
ako fyzické ubližovanie.“

Prednášky sa zúčastnila i Karin 

Jureková z  krízovej poradne pre 
ženy ProgresFem. „Je veľa foriem 
násilia a mnohé ženy nekontaktu-
jú okamžite políciu. Klientkam sa 
snažíme pomôcť po psychologickej, 
či sociálnej stránke. Poskytujeme 
právnu pomoc a vieme obete spre-
vádzať na rôzne úrady a  inštitú-
cie,“ uviedla.

Vedúci vnútorného oddelenia 
OR PZ v  Poprade Martin Benda 
s potešením konštatoval, že v na-
šom regióne má nápad násilnej 
trestnej činnosti klesajúcu ten-
denciu. „Z  roka na rok sa nám 
darí objasňovať väčšie množstvo 
násilných trestných činov. Ku 31. 
októbru 2014 bola objasnenosť 
76 percent, ale sú tam zarátané 
aj trestné činy, ktoré určite budú 
objasnené. Počas desiatich mesia-
cov bolo hlásených 125 násilných 
trestných činov v okresoch Poprad 
a Levoča,“ hodnotil M. Benda.

Študentky so záujmom počúvali, 
s čím všetkým sa môžu vo svojom 
živote stretnúť. „Rada sa dozviem 
ako sa brániť a na koho sa obrátiť,“ 
povedala Karolína Slebodníko-
vá. „Je to veľmi dobrá skúsenosť. 
Ak by som sa do takejto situácie 
dostala, asi by som v  prvom rade 
kontaktovala rodičov,“ doplnila 
Valéria Tamašyová.  (mav)

Polícia pátra po dvoch osobách, 
na ktoré súdy v Poprade, respek-
tíve v Spišskej Novej Vsi vydali 
príkaz na zatknutie pre prečin za-
nedbania povinnej výživy.

V  prvom prípa-
de ide o  28-ročného 
Pavla Ovčarika z  Gá-
noviec, ktorý je vyso-
ký asi 180 cm, štíhlej 
postavy. Druhým hľadaným je 

37-ročný Patrik Sur-
žin z Jánoviec, ktorý je 
štíhlej postavy. Bližšie 
popisy u  oboch nie 
sú známe. Ani jeden 

z menovaných sa v mieste bydlis-
ka nezdržiava.

Polícia vyzýva občanov, aby 
akékoľvek poznatky k  hľa-
daným osobám oznámili na 
oddelení pátrania OR PZ 
v Poprade, na t. č. 0961 89 3371, prí-
padne na linku 158.  (krp)

Do konca roka 2014 môžu ob-
čania na daňových a colných úra-
doch používať tak papierové kol-
kové známky ako aj Potvrdenia pre 
evidenciu poplatku. Na úradoch 
finančnej správy nebudú umiest-
nené samoobslužné platobné ter-
minály (kiosky), no občania budú 
môcť využiť kiosky umiestnené na 
úradoch Ministerstva vnútra SR 
v blízkosti daňových a colných úra-
dov. Z dôvodu plynulého prechodu 
od platenia správnych poplatkov 
formou papierových kolkových 
známok na  nový platobný systém 
E-KOLOK, zaviedla aj Slovenská 
pošta možnosť úhrady správnych 
poplatkov na vybraných poboč-
kách. Po zaplatení potrebnej sumy 
občanovi či podnikateľovi vydajú 
„Potvrdenie pre evidenciu po-
platku“, a to v nominálnej hodno-
te: 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 
50 €, 100 €.  (ppš)

Zanedbali
povinnú výživu
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tatranský ľadový dóm opäť ožije
Obrazy naplnené duchom symboliky

Vyšla kniha o haváriách
lietadiel počas SNP

InZercIA

preDAj

rôZne

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám garáž v  Poprade na 
Juhu pri bloku Torysa. Inf.: č. t. 
0903 310 953.  124/14-P• Predám Opel Signum 3.0, vo 
full výbave, STK a EK do 04/2016, 
naj. 274  000 km, vo veľmi dob-
rom stave. Cena 2  600 €. Inf.: 
0915 932 125.  126/14-P

• Vianočná pôžička! Požičaj-
te si teraz až 4000 € a  získajte 
VIANOČNÝ NÁKUP V  HOD-
NOTE 150 € A  TABLET! - za-
mestnaní, podnikatelia, dôchod-
covia, rakúske opatrovateľky. 
Rýchlo - diskrétne - aj bez potvr-
denia o príjme! Inf. č. t.: 0911913 
849,0948 463 505.  45/14-R• Dáme do prenájmu kan-
celárie (jedna 14 m2) na Hra-
ničnej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  145/14-R

• NEMČINA do zahraničia. Jazy-
ková škola SONNENSCHEIN po-
núka vianočné darčekové poukazy 
na januárový kurz nemčiny pre 
opatrovateľky, kuchárov, čašníkov, 
šoférov, chyžné, maturantov. Tel. 
0944 450 381, Inf.: www.nemcina-
-poprad-sk.webnode.sk       151/14-R

• Hľadám 2 komunikatívne 
a  energické predavačky so skúse-
nosťami v  predaji na predaj koz-
metiky z Mrtvého mora v stánku v 
Tesco Poprad. Brigáda od 28.11.do 
27.12.2014. Inf.: alis6@centrum.
sk, č. t. 0905 344 393, 2,30 €/hod. 
+ percentá z tržby.  160/14-R• Doučím matematiku zá-
kladné školy. Inf.: č. t. 0905 
539 628.   161/14-R

Predvianočná
predajná akcia 

darčekových predmetov
za bezkonkurenčné ceny 

v termíne
od 10. do 19. decembra 2014
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Akcia bude prebiehať v bu-
dove spoločnosti TGI, s.r.o. 
na Hviezdoslavovej ul. č. 28 

v Poprade
(oproti Sociálnej poisťovni).

• Restart Burger vo  Veľ-
kej príjme do zamestnania 
čašníka/-čku. Inf.: č. t. 0948 
486 333.   162/14-R

Unikátnu výstavu podtatran-
ského akademického maliara 
Mariána Čižmárika pod názvom 
Betlehemy otvoria v priestoroch 
reštaurácie Gašperov mlyn v Ba-
tizovciach. Vernisáž doplnená 
o poetické pásmo adventných 
a vianočných básní Vladislava 
Vaľka s hudobným sprievodom 
Vincenta Jaša sa uskutoční v 
utorok 9. decembra o 16. hod. 

M. Čižmárik je rodák spod 
Tatier, autor mnohých ume-
leckých diel, s ktorými sa oby-
vatelia Popradu a jeho mest-
ských častí stretávajú takmer 
denne. Okrem iného je i au-
torom vitráží inštalovaných 
na Kostole sv. Juraja v Spišskej 
Sobote a svojimi umeleckými 
dielami vyzdobil aj popradskú 
obradnú sieň.  (ppp)

Výstava Betlehemy

Začiatkom októbra uply-
nulo 70 rokov od havárie so-
vietskeho lietadla na Zadnom 
Gerlachu vo Vysokých Tat-
rách. Bolo to presne 9. októbra 
1944 vo večerných hodinách, 
kedy sa na pomoc Slovenské-
mu národnému povstaniu 
z Poľska letecky pre-
súvalo aj 16 prísluš-
níkov delostrelec-
kého oddielu 2. čs. 
samostatnej parade-
santnej brigády. Na 
povstalecké územie 
však nikdy nedole-
teli. O  tejto, ale aj 
ďalších podobných 
udalostiach vypove-
dá najnovšia kniha s  názvom 
Nedoleteli.

Prečo sa od začiatku uvádzal 
počet obetí spomínanej havárie 
24 namiesto 22 vojakov? Prečo 
sa dlhých 68 rokov nevedelo, 
kto bol členom posádky? Aj na 
tieto otázky dáva odpoveď nová 
publikácia z  pera Stanislava 
Bursu a Marcela Maniaka.

V priebehu roka je to už štvrtá 

kniha Marcela Maniaka s témou 
SNP a 2. svetová vojna pod Vy-
sokými Tatrami. Knihy boli vy-
dané pri príležitosti 70. výročia 
SNP. Záujemcovia môžu všetky 
spomínané knihy nájsť v  dvoch 
najväčších kníhkupectvách na 
námestí v Poprade a Kežmarku, 

prípadne si ich aj ob-
jednať u autorov.

Marcel Maniak 
plánuje v marci 2015 
vydanie ďalšej knihy 
pod názvom Oslobo-
denie. Bude mapovať 
udalosti pod Vysoký-
mi Tatrami z  konca 
januára 1945, kedy 
prebiehalo oslobo-

denie podtatranského regiónu. 
Keďže v roku 2015 si pripome-
nieme okrúhle 70. výročie oslo-
bodenia a ukončenia 2. svetovej 
vojny, autor plánuje v priebehu 
roka vydať ešte jednu knihu. 
Budú v nej opísané osudy gene-
rálov a priamych účastníkov bo-
jov na východnom a západnom 
fronte, ktorí pochádzajú z Popra-
du a jeho okolia.  (mam)

V  Podtatranskej knižnici 
v  Spišskej Sobote bola koncom 
novembra sprístupnená výstava 
malieb Aleny Šalamonovej (na 
foto) s názvom Krajina ako skry-
tý autoportrét. Výtvarné umenie 
je autorkinou celoživotnou zá-
ľubou. Aktívne sa mu venuje už 
niekoľko rokov v ateliéroch skú-
sených výtvarníkov. K jej obľúbe-
ným technikám patrí najmä maľ-
ba olejom a  pastelom, ale rada 
používa aj akvarel alebo techniku 
koláže. Vo svojej tvorbe sa naj-
viac zameriava na krajinu. Autor-
ka rada mení prostredie a tvorí aj 
v iných kútoch Európy. „K vyjad-

reniu pocitu alebo nálady použí-
vam farby a jemnosť svetla, ktoré 
súznejú s mojou dušou. Maľujem 
to, čo cítim, že má byť namaľova-
né a nechávam sa viesť k úprimnej 
výpovedi. A práve krajina alebo aj 
abstraktná tvorba mi k tomu po-
skytujú nekonečný výber možnos-
tí. Sú mi dokonalým prostriedkom 
k  tomu, aby som vyjadrila svoj 
vnútorný autoportrét,“ uviedla A. 
Šalamonová. Svoje diela vystavo-
vala na kolektívnych ale aj samo-
statných výstavách na Slovensku, 
ale aj v Českej republike. Výstava 
obrazov v Podtatranskej knižnici 
potrvá do konca decembra. (psš)

Od štvrtka 18. decembra sa Hre-
bienok opäť premení na kráľovstvo 
ľadu. Úspešný Tatranský ľadový 
dóm totiž čaká druhé dejstvo. 
S  výstavbou by sa malo začať už 
tento týždeň. Organizátori veria, 
že počasie nadobudne zimný cha-
rakter, aby prácam už nič nebráni-
lo. Tatranci stavili na istotu a jeho 
autorom opäť bude plzenský so-
chár František Bálek, ktorý úspech 
dómu odštartoval vlastnou netra-
dičnou svadbou. Ľad na stavbu 
dómu dovezú tentokrát z Belgicka 
a farebné vitráže, ktoré ľadovú ba-
ziliku zatraktívnia, vytvorí Viktor 
Frešo, známy slovenský umelec, 

fotograf, maliar, sochár a  hudob-
ník. Zrealizované bude aj špeciálne 
prestrešenie, ktoré by malo ochrá-
niť dóm pred rozmarmi počasia. 
Ľadový chrám bude návštevníkom 
prístupný zadarmo a  otvorený 
denne minimálne do marca 2015. 
Minulý rok navštívilo túto atrakciu 
viac ako stotisíc ľudí.  (ppš)
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SpOmIenKA

SpOLOčenSKá KrOnIKA

pOVeDALI SLáVnI

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

Dokiaľ budeš šťastný, napočítaš veľa priateľov. Keď šťastie odíde, os-
taneš sám.     OVIDIUS

Vo štvrtok 27. novembra 2014
vo Veľkej s

V piatok 28. novembra 2014
v Novom Smokovci s

V stredu 3. decembra 2014
o 11. hod vo Veľkej so

Vo štvrtok 4. decembra 2014
o 13. hod vo Veľkej s

V piatok 5. decembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Františkou Kubisovou,
59-ročnou

Annou Gajdošíkovou,
82-ročnou

Štefanom Miklánekom,
92-ročným

Ing. Albertom Kantorom,
82-ročným

Boženou Lučanskou,
87-ročnou

BLAHOŽeLáme K menInám
Dnes 3. decembra má meniny Oldrich, zajtra 4. decembra Barbora, 
Barbara, v piatok 5. decembra Oto, v sobotu 6. decembra Mikuláš, 
v nedeľu 7. decembra Ambróz, v pondelok 8. decembra Marína a v 
utorok 9. decembra Izabela.

pOHOtOVOSť V LeKárňAcH
Dnes 3. decembra - Cyprián, za-

jtra 4. decembra - Včela, v piatok 
5. decembra - Limba, v sobotu 
6. decembra - Aduscentrum, v 
nedeľu 7. decembra - Victoria, 
v pondelok 8. decembra - Adus 
a v utorok 9. decembra - Adus.

Cyprián: Ul. L. Svobodu, Včela: 
Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67, Lim-

ba: Podtatranská ul. č. 5, Aduscen-
trum: Nám. sv. Egídia 22/49, Victo-

ria: Drevárska 1, č. t. 772 14 77, 
Adus: Mnoheľova ul. č. 2.

Lekárne s  pohotovost-
nou službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a  sviatkov od 8. do 22. hod.

HOrOSKOp OD StreDY DO StreDY
Budete sa z 
niečoho veľmi 

tešiť. Aj vo finančných záležitostiach 
sa vám bude mimoriadne dariť.

D o s t a n e t e 
lepšiu pracov-

nú ponuku, ktorá vás mimoriadne 
poteší. Prinesie vám zlepšenie fi-
nančnej situácie.

Vyriešite ne-
jakú záleži-

tosť, ktorá sa s vami už dlhodobo 
vliekla. Budete mať z toho radosť.

Veľa pracov-
ných povin-

ností vás bude deprimovať. Mali by 
ste si lepšie zorganizovať čas.

Zažijete veľa 
radosti a lásky 

vďaka kontaktom s novými ľuďmi. 
Môžete vybavovať i rôzne veci na 
úradoch. Bude sa vám dariť.

Nedajte sa ni-
kým a ničím 

ovplyvniť a dajte na svoju intuíciu. 
Tá vám pomôže dobre sa rozhodnúť.

Neberte nie-
ktoré veci ako 

samozrejmosť. Prídete na to, že sa-
mozrejmosťou nie sú a máte si ich 
viac vážiť.

Budete v 
niečom trvať 

na svojom stanovisku. A urobíte 
správne. Máte v mnohom pravdu.

Šťastie a lás-
ka vás budú 

sprevádzať celý tento týždeň. Bude-
te prežívať veľmi šťastné dni.

M n o ž s t v o 
práce vám 

nedovolí ani vydýchnuť. Presuňte 
niektoré povinnosti aj na podriade-
ných alebo kolegov.

Po tieto dni 
budete mať 

dostatok času na rodinu a priateľov. 
Strávite s nimi príjemné chvíle.

N e c h a j t e 
niektoré veci 

plynúť pomimo vás. Všetko sa vy-
rieši aj bez vášho pričinenia.

program kina cInemAX poprad

Tučniaky z  Madagascaru 3D 
- o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Šéfovia na zabitie 2 
- o  18.20 hod. (nehrá sa 9.12.) 
a o 20.40 hod., Babská jazda - Ho-
dinový manžel - o  18. hod. (hrá 
sa len 9.12.), Blbí a blbší sú späť - 
o 15.30 hod. (hrá sa len 9.12.), o 16. 
hod. (nehrá sa 9.12.), o 18.20 hod. 
(hrá sa len 9.12.) a  o  20.30 hod., 

Od 4. decembra do 10. decembra

BLAHOŽeLáme juBILAntOm
V dennom centre Limba oslavujú okrúhle narodeniny v štvrtom 
štvrťroku 2014 títo členovia: 80 rokov - Katarína Kapková a 70 ro-
kov - Mária Litvínová. Ďalší jubilanti - Ondrej Balog, Elena Buvalová, 
Zuzana Garajová, Emília Chovanová, Libuša Jakubóciová, Ladislav 
Keresztenyi, Zdena Kováčičova, Mária Kromková, Jana Kyseľová, 
Margaréta Mačurová, Anna Michalíková, Božena Michlíková, Mária 
Panáčková, Anna Perunková, Apolónia Poláková, Elena Popadičová, 
Margita Repaská, Alžbeta Sisková, František Zacher, Mária Zache-
rová, Milan Žilka, Katarína Kapková, Vladimír Jakubek, Zita Černá.

Rozprávkar - o  13.40 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Hry o  život: 
Drozdajka 1. časť - o  15.40 hod. 
a  o  18.10 hod. (nehrá sa 9.12.), 
Detské kino - Snehová kráľovná 
2D, 3D - o 14. hod. (sobota 2D, 
nedeľa 3D), Tučniaky z Madagas-
caru 2D - o  15.50 hod. a  o  17.50 
hod., Interstellar - o 20. hod. Viac 
na www.cine-max.sk      (ppš)

Minifestival v galérii

V pondelok 8. decembra 2014 uplynie 15 rokov, 
čo od nás navždy odišiel náš drahý syn,

brat, otec a vnuk
JOZEF PROSBA.

Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí.

V Elektrárni Tatranskej ga-
lérie v Poprade sa 4. a 5. de-
cembra uskutoční minifestival 
slovenských a talianskych fil-
mov pre priaznivcov filmové-
ho umenia a členov filmového 
klubu. 

Vo štvrtok 4. decembra o 17. 
hod. premietnu film Osadné 
(Slovensko/ČR), ktorý rozpráva 
príbeh o putovaní starostu obce 
Osadné Mikolášika, pravosláv-
neho kňaza Soroku a rusínskeho 
aktivistu Vica do Bruselu. Tam 
predostreli svoje sny - postaviť 
v obci dom smútku a vybudo-

vať pravoslávny kláštor. O 19.30 
hod. príde na rad film Slepé lás-
ky (Slovensko), ktorý zobrazu-
je svet nevidomých cez príbeh 
štyroch ľudí z Levoče. V piatok 
5. decembra o 17. hod. si divá-
ci môžu prísť pozrieť film Nech 
žije sloboda! (Taliansko). Venuje 
sa tematike politickej strany a 
jej klesajúcich volebných prefe-
rencií. O 19.30 hod. premietnu 
film Veľká nádhera (Taliansko/
Franc.), ktorý podáva príbeh 
spisovateľa a novinára na pozadí 
vyššej spoločnosti Ríma. 

Vstupné je 3 eurá.  (ppp)

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad usporiada 
sviatočné jazdy historickou električkou Kométa. Najbližšie bude 
premávať v nedeľu 7. decembra 2014. Nadšenci železníc pripravili 
ďalšie jazdy na 26., 28. a 31. decembra 2014. Bližšie informácie o 
jazdách sú na www.tatranskakometa.sk.    (ppp)

Kométa v decembri

Smrť prišla nečakane, nestihli sme MU už nič povedať.
Môžeme len kytičku kveto na hrob dať, 

s láskou, úctou a veľkou vďakou na JOŽKA spomínať.
Rodičia a brat s rodinou
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Spoznali sme jedenástku roka šiestej ligy

V sobotu podvečer sa na pôde AquaCity Poprad konalo slávnost-
né vyhlásenie Jedenástky roka 2014 6. ČEZ ligy Podtatranského 
futbalového zväzu (PFZ).

Slávnostný galavečer na tejto úrovni sa v Poprade konal už po de-
siatykrát. Otvorila ho freestylová skupina Hands Up Crew a hneď po 
nej príhovorom aj predseda PFZ Štefan Vaľko. „Tento projekt zapustil 
hlboké korene, ktoré ďalej rastú. Má zmysel a ocenení hráči si to vážia. 
Aj v šiestej lige sa dajú vybrať hráči, ktorí niečo dokážu,“ povedal.

Pozvanie na túto slávnosť prijalo viacero vzácnych hostí z  okolia 
futbalu, zástupcovia podporovateľov 6. ČEZ ligy, ale aj Slovenského 
futbalového zväzu. Niektorí z nich si pri tejto príležitosti prevzali pa-
mätné plakety k svojmu životnému jubileu.

Najdôležitejší však boli samotní hráči, ktorí sa cez hlasovanie odborní-
kov dostali do nominácie na Jedenástku roka 2014. „Za 30 rokov pri futba-
le, je to pre mňa celoživotný úspech. Nie je to však ocenenie jednotlivca, ale 

zásluha celého kolektívu,“ uviedol brankár MŠK Slavoj Spišská Belá Igor 
Jurský, ktorý získal 13 hlasov. „Každý gól bol iný a pri každom som mal aj 
kus šťastia. Niekedy mám aj desať šancí a gól nedám. Často si loptu ťahám 
sám a spoluhráči sa na mňa hnevajú, že neprihrám,“ prezradil o sebe Sa-
muel Szücs, ktorý ako hráč OFK Veľký Slavkov získal najviac hlasov spo-
medzi všetkých ocenených, a to 17. Stal sa aj najlepším  strelcom sezóny 
2013/2014, takže ovenčený plaketov bol v sobotu hneď dvakrát.

Podujatia sa zúčastnil aj manažér druholigového FK Poprad Roman 
Pazúr, ktorý hodnotil slávnosť pozitívne. „Sú tam chlapci, ktorí prešli 
aj štruktúrami nášho klubu. Je to rozdiel hrať šiestu a druhú ligu, ale 
vôbec nevylučujem, že sa mladšie ročníky môžu v budúcnosti objaviť 
v kádri FK Poprad. Naša filozofia ostáva, v Poprade majú hrať chlapci 
z mesta a jeho okolia. Veľmi ma prekvapila organizácia tohto poduja-
tia, na šiestu ligu to bol príjemný spoločenský večer. Ocenení na to budú 
dlho spomínať a je to pozitívna vec pre futbal,“ zdôraznil.  (mav)

1 - Igor Jurský (MŠK Slavoj Spišská Belá): 13 hlasov
2 - Ľubomír Kovalčík (OFK Prebojník Hozelec): 10 hlasov
3 - Tomáš Bizub (ŠK Zemedar Poprad-Stráže): 10 hlasov
4 - Samuel Szücs (OFK Veľký Slavkov): 17 hlasov
5 - Peter Pokrivčák (FK 1931 Hranovnica): 9 hlasov
6 - Pavol Smolár (TJ Tatran Liptovská Teplička): 9 hlasov
7 - Ľubomír Krempaský (TJ Tatran Ľubica): 8 hlasov
8 - Vladimír Šavel (OFK Vikartovce): 14 hlasov
9 - Tomáš Korenko (TJ Baník Hôrka): 11 hlasov
10 - Ľubomír Greňa (TJ Partizán Vernár): 13 hlasov
11 - Peter Tribula (FK Veľká Lomnica): 14 hlasov

Najlepší strelec sezóny 2013/2014:
Samuel Szücs - 35 gólov

Jedenástka roka 2014 6. ČEZ ligy PFZ:

Zimný štadión mesta Poprad ako aj Aréna Poprad boli v uply-
nulých dvoch mesiacoch v centre pozornosti detí z popradských 
materských škôl. Mesto Poprad pre ne v týchto športových zaria-
deniach zorganizovalo obľúbené kurzy korčuľovania a všeobec-
nej pohybovej prípravy.

Na zimnom štadióne vyvrcholí 15. decembra odovzdávaním ľa-
dových vysvedčení prípravný výcvik v korčuľovaní pre 50 detí z MŠ 
Podtatranská. Od 12. januára budú na zimnom štadióne pokračovať 
vo výcviku deti z MŠ Dostojevského.

Kurz korčuľovania bude od 9. decembra pokračovať aj na ľadovej 
ploche pri Aréne Poprad - 150 detí z ďalších materských škôl bude 
pod dozorom skúsených trénerov korčuľovať každý utorok, štvrtok 
a piatok. „Keďže dodatočne prejavujú záujem aj ďalší rodičia detí z 
už prihlásených i nových materských škôl, je mesto pripravené rozšíriť 
tréningové dni aj na stredu,“ uviedol Jozef Pavlík z oddelenia škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. Výcvik vedú skúsení hoke-
joví tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič.

Okrem korčuľovania vrcholí aj kurz všeobecnej pohybovej prí-
pravy v Aréne Poprad, ktorá počas uplynulých mesiacov patrila dva 
dni v týždni deťom z materských škôl Jarná, Letná a Dostojevského. 
Tento výcvik končí 4. a 5. decembra.    (mag)

Športový klub športovej 
gymnastiky GY-TA v Poprade 
organizuje aj tento rok súťaž 
v  športovej gymnastike pod 
názvom Vianočná guľa 2014.

V  sobotu 6. decembra sa 
v  telocvični ZŠ Dostojevské-
ho od 10. hodiny bude súťažiť 
v kategóriách najmladšie žiač-

ky, mladšie žiačky a  staršie 
žiačky.

Všetky kategórie budú sú-
ťažiť v  disciplínach preskok, 
bradlá, kladina a  prostné 
s  technickými úpravami podľa 
jednotlivých kategórií. Vyhlá-
senie výsledkov je na programe 
približne o 14. hodine.    (ppp)

O Vianočnú guľu v gymnastike

Škôlkari športujú na ľade i v Aréne

Zlú sériu prerušili v Žiline
Hokejisti HK Poprad majú za 

sebou nepriaznivú sériu štyroch 
prehier v  rade od domáceho zá-
pasu s  Košicami. Naplno bodo-
vali až túto nedeľu v  Žiline, kde 
si brankár Matúš Kostúr udržal 
čisté konto a kamzíci zvíťazili 3:0.

Výsledky: 27. kolo v utorok 25. 
novembra HK 36 Skalica - HK 
Poprad 6:3 (3:0, 2:1, 1:2), góly 
Popradu: 30. Matúš Paločko (A. 
Kroták, S. Takáč), 49. Tomáš Sý-
kora (R. Suchý, L. Hvila), 58. Arne 
Kroták (D. Brejčák, S. Takáč).

28. kolo v piatok 28. novembra 
HK Nitra - HK Poprad 3:1 (1:0, 
0:0, 2:1), gól Popradu: 51. Peter 
Boltun (L. Hvila, T. Sýkora).

29. kolo v nedeľu 30. novembra 
MsHK Žilina - HK Poprad 0:3 
(0:2, 0:0, 0:1), góly Popradu: 14. 
Matúš Matis (M. Nagy), 18. Matúš 
Matis (L. Paukovček, M. Nagy), 59. 
Peter Boltun (T. Sýkora, M. Kurali).

Program: 30. kolo v  piatok 5. 

decembra o 17. hod. HK Poprad - 
HKM Zvolen, 31. kolo v nedeľu 7. 
decembra o 17. hod. Dukla Tren-
čín - HK Poprad, 32. kolo v uto-
rok 9. decembra o  17. hod. HK 
Poprad - MHC Martin.    (mav)

V nedeľu 7. decembra sa od 9. hodiny v Aréne Poprad uskutoční 
1. ročník medzinárodného futbalového halového turnaja chlapcov do 
deväť rokov pod názvom Mikulášsky turnaj FAM Poprad.

Okrem domáceho tímu FAM Poprad sa v  popradskej viacúčelovej 
hale predstaví družstvo Tatrana Prešov, KAC Košice, MFK Ružomberok 
a poľský UKS 2 Zakopane.     (ppp)

1. Nitra 31 18 4 3 6 114:81 65

2. Košice 30 18 4 3 5 72:48 65

3. Poprad 31 17 4 1 9 105:66 60

4. B. Bystrica 30 15 5 4 6 105:76 59

5. Zvolen 31 17 2 2 10 112:93 57

6. Trenčín 31 10 7 2 12 70:64 46

7. Piešťany 31 9 3 5 14 92:107 38

8. Martin 31 8 3 7 13 72:88 37

9. Žilina 31 8 1 3 19 69:96 29

10. Skalica 30 7 0 4 19 65:121 25

 SR 20 17 1 1 0 15 23:59 5

Tabuľka Tipsport Extraligy

Mikulášsky turnaj FAM Poprad
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Povinnosti vodičov v zime
Šmykľavé cesty, ľad a sneh. 

To čaká vodičov v nasledujú-
cich mesiacoch.  Najdôležitej-
šou povinnosťou vodičov bolo 
vymeniť letné pneumatiky za 
zimné.

Vodiči osobných áut sú povin-
ní používať zimné pneumatiky, 
ak je na vozovke súvislá vrstva 
snehu alebo ľadu. Celkovo však 
pri nižších teplotách aj pri dob-
rom stave ciest zlepšujú jazdné 
vlastnosti a zvyšujú bezpečnosť.

Pred zimou je dôležitá aj 
kontrola kvapalín vo vozidle, 
batérie, stieračov i svetlometov. 
Dôležité je skontrolovať nemrz-
núcu zmes v ostrekovačoch aj 
chladiacu zmes motora. Neza-
budnite na škrabku a metličku.

Nákladné autá musia povinne 
používať zimné pneumatiky as-
poň na jednej z hnacích náprav 
v období od 15. novembra do 
31. marca. Protisklzové reťaze 
svojimi rozmermi určené aspoň 
pre jednu z hnacích náprav od 
15. novembra do 31. marca pre 
vozidlá kategórie N3.

Takéto sankcie hrozia:
Nepoužitie zimných pneuma-

tík ak je na vozovke sneh či ľad 
50 eur.

Neočistenie vozidla od snehu 
(ľadu) 30 až 50 eur.

Ak je vozidlo technicky ne-
spôsobilé na cestnú premávku, 
policajt je oprávnený zadržať 

osvedčenie o evidencii vozidla.
Neosvetlenie vozidla počas 

jazdy rozsvietenými stretáva-
cími svetlometmi alebo im na 
roveň postaveným osvetlením 
počas dňa za nezníženej viditeľ-
nosti 10 až 20 eur, za zníženej 
viditeľnosti 50 eur.

POZOR: V záujme ochrany 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky môže policajt vodi-
čovi bez zimných pneumatík, 
ak má povinnosť ich použiť, za-
kázať ďalšiu jazdu.

Cesta do zahraničia: Pred 
cestou do zahraničia odporú-
čame vodičom zistiť si, aké pra-
vidlá na jazdu v zimnom období 
platia v danej krajine. Povinné 
použitie zimných pneumatík a 
snehových reťazí v jednotlivých 
krajinách je rozdielne. Odpo-
rúčame zistiť si najdôležitejšie 
telefónne čísla, na ktoré je mož-
né v prípade núdze zavolať, prí-
padne aj kontakty na slovenskú 
ambasádu alebo zastupiteľstvo 
v danej krajine.  (dba)

polícia radí

V stredu 26. novembra sa odohralo 5. kolo jesennej časti Bowling 
Tour mesta Poprad v herni Citybowling Poprad. Zúčastnilo sa ho 
29 hráčov.

Skupina A: Kvalifikáciu vyhral Igor Lendácky výkonom 1094 bodov 
a čakal na svojho finálového súpera. Do posledného finálového kroku 
postupoval Ľudovít Jurínyi. Lendácky nad ním zvíťazil výkonom 172 
a celkovým priemerom 180,86.

Skupina B: V tejto skupine sa víťazom kvalifikácie stal Tomáš Jablon-
čík výkonom 1136. Vo finále sa stretol s Ľubomírom Kožikom a nezavá-
hal. Zvíťazil výkonom 202 a priemerom 191,14.

Záverečné 6. kolo jesenného bloku turnaja bude 10. decembra.   (ile)

Bowling  Tour

• V  SOBOTU 29. novembra 
sa v  Košiciach uskutočnilo 2. 
kolo žiackej ligy v  karate za 
účasti 266 štartujúcich z  22 
klubov zo Slovenska. Tejto sú-
ťaže sa zúčastnili aj cvičenci 
z Central karate klubu Poprad 
a odniesli si odtiaľ spolu 9 me-
dailí (2 – 1 – 6).

• V STREDU 3. decembra sa 
v telocvični ZŠ Spišská Teplica 

uskutoční okresné kolo v streľ-
be zo vzduchovky trojčlenných 
zmiešaných družstiev mladších 
a starších žiakov ZŠ.

• V  UTOROK 9. decembra 
sa v  telocvični ZŠ Matejovce 
uskutoční finále Žiackej ligy 
mesta Poprad v  stolnom teni-
se turnajom víťazných druž-
stiev dievčat a chlapcov skupín 
dlhodobej súťaže.     (ppv)

Krátko zo športu

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská  ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

Ďalšia kapitola žiackej ligy

mladík rozbil autobusovú zastávku

Žiacka liga mesta 
Poprad dáva príle-
žitosť športovať aj 
tým najmenším ško-
lákom. Piaty ročník 
súťaže v minifutbale 
je už v plnom prúde. 
Minibasketbal sa 
rozbehol vo štvrtok 
27. novembra v  te-
locvični ZŠ Jarná. 
Na športujúce deti 
sa prišli pozrieť i zá-
stupcovia projektu 
Zober loptu - nie drogy, ktorí 
s  mestom Poprad príkladne 
spolupracujú.

„Žiacka liga mesta Poprad je 
klenotom športu v našom meste. 
Už dvanásť rokov žiaci ZŠ majú 
možnosť v 6 športoch a v rôznych 
vekových kategóriách dlhodobo 
súperiť medzi sebou. Minifutbal 
a minibasketbal sme zaradili do 
programu ŽLMP pred piatimi 
rokmi. Deti práve tu začínajú 
svoju budúcu športovú kariéru,“ 
uviedol Jozef Pavlík z oddelenia 
školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade.

Takéto a  podobné akcie na 
celom Slovensku podporuje 
projekt Zober loptu - nie drogy. 
Jeho zástupcovia nechýbali ani 
vo štvrtok v  Poprade. „Chceme 
aby deti získali pozitívny vzťah 
k športovaniu a mali dobrý pocit 

z  toho, že pri pohybe sú medzi 
svojimi kamarátmi. Vyhýbajú sa 
tak zlým faktorom, ktoré ovplyv-
ňujú nielen ich, ale celú spoloč-
nosť. Počet akcií sa za posledné 
dva roky zdvojnásobil,“ povedal 
koordinátor projektu Jakub Ex-
ner. „Vrátiť šport deťom do škôl je 
vynikajúca myšlienka, aby sa deti 
prirodzene hýbali a  učili sa jed-
noduché koordinačné činnosti,“ 
dodala učiteľka ZŠ Jarná a orga-
nizátorka turnaja ŽLMP v mini-
basketbale Erika Lišková.

Štvrtkového turnaja sa zúčast-
nili štyri zmiešané družstvá z pia-
tich prihlásených. V  skupine sa 
najviac darilo chlapcom a  diev-
čatám ZŠ Komenského. Druhé 
skončilo družstvo ZŠ Francisci-
ho, tretie miesto obsadila ZŠ 
Jarná a štvrtá priečka patrila ZŠ 
Dostojevského.  (mav)

V minulých dňoch bola 
v  našom meste nainštalovaná 
vianočná výzdoba, ktorá bez 
pochyby patrí k najkrajším na 
Slovensku.  Rozsvietená bude 
s  príchodom Mikuláša v  pia-
tok 5. decembra.

V  tento deň plánuje mesto 
sprevádzkovať aj dve mobilné 
ľadové plochy, ktoré už niekoľ-
ko rokov ponúkajú možnosť 
športového vyžitia Poprad-
čanom, ale aj návštevníkom. 
Závisieť to však bude aj od 

poveternostných podmienok. 
Klzisko na námestí je v  pre-
vádzke od roku 2008. K dispo-
zícii bude pondelok až piatok 
od 15. do 19. hod., v sobotu od 
10. do 20. hod., v nedeľu od 10. 
do 18. hod. a počas prázdnin od 
10. do 20. hod. Vstup na túto 
plochu je povolený len deťom 
do výšky 140 cm. O rok neskôr 
pribudlo klzisko aj na sídlisku 
Juh pri Aréne. Počas tejto zimy 
bude otvorené denne od 10. 
do 20. hod.  (šif)

Klziská by mali byť
v prevádzke už od piatka

V priebehu niekoľkých hodín skončil v rukách polície mladík, ktorý 
v sobotu 29. novembra v noci poškodil autobusovú zastávku vo Svite.

Z  prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili policajti zo Svitu 
17-ročného miestneho chlapca. Mladý chlapec prišiel o  pol druhej 
v  noci na autobusovú zastávku na Štúrovej ulici vo Svite a noha-
mi i rukami rozbil sklenené výplne bezpečnostných kalených skiel. 
Jednu sklenenú výplň vytlačil z kovovej konštrukcie, tá vypadla na 
zem a zostala nepoškodená. Spôsobená škoda bola vyčíslená na naj-
menej 300 eur. Mladík je stíhaný na slobode.   (krp)
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Podniková
predajňa

V predaji aj v sieti
DISKONTO

www.zizak.sk  |  0911 983 547

Poprad - Stráže
Jilemnického 29
(za kostolom)

1 l 
9,90€

1 l 
9,90€

1 l 
11,90€

0,5 l 0,5 l 0,5 l
BOROVIČKA ROMANCE ZIZAK 52

7,99€ 7,99€ 7,99€

PP-143

Vám prináša ExkluzíVnu Fashion show

„návrat domov“
Jana Pištejová

TaTranské VianocE

17. dEcEmEbra 2014 o 19.00 V aquaciTy poprad
HOSTIA: MÁRIA ČÍROVÁ  THE PASTELS  ANDREA VEREŠOVÁ
VÝŤAŽOK Z AKCIE JE VENOVANÝ NA DOBROČINNÉ ÚČELY A PRE NADÁCIU MARKÍZA

INFO@AQUACIT
Y.SK

Cenník  inzercie  v  novinách  Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozmeroch  

za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. 
Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa ne-

počítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

PP-147
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SOBOTA 13. 12. 2014
10.00 –  otvorenie jarmoku
11.00 –  Vianočná koleda alebo ako sa Oto ne-dočkal 
              rozprávka / Kino Tatran   
12.00 –  Roman Nadanyi  & skupina          
13.00 –  FS Vagonár
14.00 –  Roman Nadanyi  & skupina                              
15.00 –  Eva Máziková
16.00 –  FS Vagonár
17.00 –  Eva Máziková
17.30 – Jarmočná zábava    

9.00 – 16.00  Modrobiele Vianoce
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4
Prehliadka expozície modrotlače vo vianočnom šate
Ako bolo na Luciu - prezentácia predvianočných zvykov a mágie.
Tvorivé dielne - výroba modrotlačových vianočných pozdravov 
a pečenie vianočných oblátok.

www.muzeumpp.sk

NEDEĽA 14. 12. 2014
10.00 –  O deduškovi Mrázikovi  
 rozprávka / Kino Tatran 
11.00 –  DFS Venček                
12.00 –  G.O.D.́ S / gospel                            
13.00 – FS Topľan                   
14.00 – G.O.D.́ S / gospel    
15.00 –  FS Topľan
17.00 – Brass Collegium / Evanjelický kostol a.v.,  
 Námestie sv. Egídia 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Rozprávkové postavičky na choduliach, vodník • Predaj živých rýb z fontány
Ukážky a predaj remeselých výrobkov • Pravá dedinská zabíjačka / sobota
Salaš u Franka
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13. - 23. december 2014
Námestie sv. Egídia v Poprade

 XII. Tradičný 
vianočný jarmok

www.poprad.sk
www.regiontatry.sk

Koncert navodil atmosféru prichádzajúcich Vianoc
Atmosféru prichádzajúcich Vianoc vyča-

rila svojím minulotýždňovým koncertom v 
Poprade 17-násobná držiteľka českého Zlaté-
ho slávika Lucie Bílá. Na pódiu spolu s ňou 
vystúpil jej klavirista a  dlhoročný spolupra-
covník Petr Malásek s  kapelou. Sviatočným 
slovom koncert uviedol rímskokatolícky 
kňaz Zbigniew Czendlik. Všetci dokázali, že 

svojim talentom vedia zaujať a doslova strh-
núť publikum. Piesne ako Ave Mária, Tichá 
noc, Desatero zožali dlhotrvajúci aplauz. 
„Bol to nádherný koncert, Lucka Bílá nás ne-
sklamala, naopak boli sme veľmi nadšení, pá-
čili sa mi všetky vianočné skladby a bola som 
uveličená z niektorých piesní, ktoré som nikdy 
predtým nepočula,“ uviedla po koncerte Lu-

cia Pitoňáková. „Mne sa koncert tiež veľmi 
páčil, pripravil nás na kúzlo prichádzajúcich 
Vianoc,“ doplnil Rastislav Hudec. Lucie Bílá 
dlhodobo spolupracuje s Kontom Bariéry. 
Háčkuje srdiečka a výťažok z ich predaja ve-
nuje na pomoc iným. Nebolo tomu ináč ani 
v našom meste. Na záver Lucie Bílá zaželala 
všetkým krásne Vianoce.  (psš)
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Súčasťou podujatí Popradské Vianoce 2014 sú 
každú nedeľu adventné koncerty na historickej 
veži Kostola sv. Egídia v Poprade, ktoré sú spoje-
né so zapaľovaním adventného svetla. Prvý kon-
cert bol v podaní dychovej hudby Popradčanka, 
ktorá zahrala známe vianočné koledy a skladby. 
Napriek mrazivému počasiu si ich prišlo vypo-
čuť množstvo Popradčanov. Druhý adventný 
koncert v podaní DH Popradčanka bude v ne-
deľu 7. decembra. Tretí sa uskutoční v  nedeľu 
14. decembra. Účinkovať bude Brass Collegium 
a štvrtý v nedeľu 21. decembra. Na ňom vystúpi 
Popradské dychové kvinteto. Začiatok koncer-
tov je vždy o 18. hod.      FOTO - Silvia Šifrová


