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Nový primátor sa ujal svojho postu s veľkou zodpovednosťou

Ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad sa uskutočnilo minulý piatok za
účasti početných hostí zo
samospráv miest a obcí
regiónu,
predstaviteľov
cirkví, firiem, škôl, významných inštitúcií mesta
a ďalších pozvaných hostí.
Na slávnosť zavítal i predseda Národnej rady SR Andrej Danko.
Doterajší primátor Popradu Jozef Švagerko poďakoval všetkým zamestnancom
za prácu, ktorú spoločne
vykonali za uplynulé štyri
roky. Nasledovalo obozná-

menie s oficiálnymi výsledkami volieb, ktoré predniesla predsedníčka mestskej
volebnej komisie Angela

Františková. Vzápätí zložil
sľub novozvolený primátor Popradu Anton Danko,
ktorému doterajší primátor
odovzdal insígnie. Postupne
zložilo sľub, že bude svoju prácu vykonávať podľa
svojho najlepšieho vedomia
a svedomia a v súlade so
všetkými právnymi predpismi, aj všetkých 19 nových
poslancov MsZ.
Nový primátor Anton
Danko vo svojom príhovore
okrem iného uviedol:
(Pokračovanie na str. 2)

Sľub zložili aj Peter Brenišin a Anna Ondrušeková, ktorých
poslanci na pracovnom rokovaní MsZ zvolili za predsedov
volebných obvodov.

S Mikulášom prídu do Popradu aj Macko Uško,
Deduško Večerníček a Vlk a zajac

V Poprade je už všetko
pripravené na PRÍCHOD
MIKULÁŠA. Jeho veľkolepé privítanie čaká Popradčanov dnes 5. decembra
podvečer.
PRÍCHOD
MIKULÁŠA je už tradične spojený s
rozsvietením
vianočného
stromčeka a celej vianočnej
výzdoby mesta, na záver
nebude chýbať farebný pyromuzikálny ohňostroj. Za-

čiatok programu, v ktorom
sa predstaví 65 popradských
účinkujúcich (s výnimkou
Mikuláša, anjela a čerta,
ktorí pochopiteľne nebudú
z Popradu), bude na Námestí sv. Egídia o 17. hodine.
Pódium bude umiestnené
vo východnej časti námestia,
veľkoplošná obrazovka sa
bude nachádzať pri vstupe
na námestie z Ul. Joliota Curie. Príjemnú atmosféru na

námestí dotvoria fotoateliéry v medzikostolí, v ktorých sa budú môcť deti fotiť
s Mikulášom, chýbať nebude
ani sladké prekvapenie..
Primátor Anton Danko
povedal: „Chcel by som pozvať všetkých Popradčanov,
aby si nenechali ujsť tento
krásny program, ktorý je určený najmä pre našich najmenších.“
(Pokračovanie na str. 8)
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Stručne

9. decembra dochádza k zme•námODcestovných
poriadkov na lin-

kách Mestskej hromadnej dopravy
v Poprade. Spoj číslo 1 na linke číslo
1 s terajším odchodom z autobusovej
stanice o 4.20 hod. bude posunutý
o 5 min skôr na 4.15 hod. a z cestovných poriadkov liniek číslo 3, 7 a 8
bude vyňatá zastávka Poprad - Spišská Sobota, Vagonárska - Budovateľská.
ZAJTRA 6. decembra o 14. hod.
bude v Tatranskej galérii v Poprade
slávnostne otvorená výstava s názvom
Anjel Vianoc 2018 spojená s odovzdaním cien výhercom detskej výtvarnej
súťaže a v piatok 7. decembra o 17.
hod. v TG otvoria výstavu Popradčana Roba Kočana pri príležitosti 50.
výročia narodenia autora, doplnenú
o nové projekty, ktoré vznikli v priebehu posledných dvoch rokov.
V PIATOK 7. decembra o 19.
hod. vystúpi v športovej hale Aréna
Poprad česká speváčka Lucie Bílá,
ktorá už niekoľko rokov patrí na
Slovensku k absolútne najpopulárnejším speváckym osobnostiam so
širokým spektrom hudobného zamerania. V našom meste sa predstaví
s programom s názvom Bílé Vánoce
Lucie Bílej.
VO štvrtok 13. decembra o 19.
hod. vystúpi v Dome kultúry v Poprade skupina The Backwards z Košíc s vianočnou šou s názvom Beatles
Stars.
NAJLEPŠÍM
stredoškolským
časopisom v Prešovskom kraji za
rok 2018 je časopis Gymnázia P. O.
Hviezdoslava z Kežmarku Stretnutia.
Porota v tomto roku okrem troch
najlepších časopisov vyhodnotila aj
skokana roka, ktorým sa stal časopis
GSKUL z Gymnázia v Giraltovciach,
objavom roka sú Bilinky zo Spojenej
školy D. Tatarku z Popradu, najlepšiu titulku mal časopis Life IN THE
Academy popradského súkromného
gymnázia, za kreativitu ocenila porota časopis PHASE Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove a najlepší
vizuál mal časopis Elán Strednej odbornej školy v Lipanoch.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Práce súvisia
s opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy. Najbližšie tak
bude v Matejovciach v utorok 11.
decembra 2018 od 7. do 16.30 hod.
na Hlavnej ul. 46-88 párne, Bezručovej ul. 1,3,4,5, Úzkej ul. 1-10, Ul.
sv. Mateja 2, Ul. Tehelňa 2-12 párne,
Ul. J. Kráľa 1-22,27.
(ppš)

•

•

•
•

•

V nedeľu zavítal medzi popradské deti Putujúci Mikuláš. Svoju púť začal pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh
(na foto vľavo) a postupne navštívil aj deti v Kvetnici, Veľkej, Spišskej Sobote (na foto vpravo na Sobotskom námestí, kde pre
neho vystúpili deti z miestnej materskej školy), Matejovciach a Strážach pod Tatrami. FOTO - Marek Vaščura a Silvia Šifrová

Nový primátor sa ujal svojho postu ...

(Dokončenie zo str. 1)

„Položme si otázku, či sa dá za štyri
roky niečo zmeniť v živote mesta tak,
aby sa ovplyvnil jeho ďalší vývoj? Samozrejme, v tom pozitívnom slova
zmysle. Ak by som tomu neveril, tak
by som tu dnes pred vami nestál. Pred
troma týždňami vrcholila volebná
kampaň. Bol to boj, občas s
falošnými tónmi, ale všetci
sme ho dobojovali so cťou.
Nuž a aký je výsledok? Šiesti kandidáti na post primátora sme sa dnes ocitli na
jednej lodi. Jeden na poste
primátora, druhý viceprimátora, ďalší štyria ako
poslanci. Súťaž medzi nami
skončila a nemyslím si, že
niekto z nás je víťazom alebo porazeným. Voliči nás
iba prerozdelili do jednotlivých funkcií. Každý z nás
však bude niesť svoj diel zodpovednosti
voči nášmu mestu. Verejnosť nás bude
všetkých sledovať a hodnotiť. Každý
bude mať možnosť ukázať, či mu išlo
len o funkciu, alebo to s pomocou a
službou Popradu myslel naozaj vážne.
A hlavne úprimne. Všetci dostanú príležitosť poskytnúť dobré nápady a idey
s možnosťou podielu na ich realizácii.
Verím, že spoločnými silami, za pomoci našich občanov, posunieme naše
mesto o hodný krok dopredu a opäť sa
dostaneme medzi najlepších.“
A. Danko poďakoval bývalému
primátorovi a poslancom za predchádzajúce štyri roky ich práce.
Zhodnotil, že neboli jednoduché
a napriek tomu sa podarilo urobiť
veľa dobrého. Popradčania však zahlasovali za zmenu. Ďalej povedal:
„Keď som stál pred rozhodnutím ísť
opäť kandidovať, uvedomoval som
si, že vrátiť sa po štyroch rokoch je
oveľa náročnejšie, ako získať dôveru

od voličov po prvýkrát. Aj preto som
prijal výsledky komunálnych volieb
s hlbokou pokorou. Chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí mi
vyslovili svoju dôveru. S o to väčšou
zodpovednosťou sa ujímam mandátu
primátora mesta Poprad už po štvrtýkrát. Stojím tu pred vami poučený

z niektorých chýb z minulosti, skúsenejší, plný novej energie a odhodlaný
pretaviť svoje schopnosti do rozvoja
nášho mesta. So všetkými doterajšími
skúsenosťami a srdcom Popradčana
urobím všetko preto, aby bol Poprad
atraktívnym miestom pre život. Spolu
s vami, milí Popradčania! Tak nám v
tom Boh pomáhaj!“
Po slávnostnej časti nový primátor
A. Danko pred médiami konštatoval: „Od pondelka môžem začať plnou parou vpred. Ako prvý bude na
rade mestský úrad. Musím smutne
konštatovať že MsÚ je v zlom stave,
takže ho musím dať do poriadku.
Ďalej sa budem snažiť splniť čo najviac z toho, čo som sľúbil vo svojom
volebnom programe a zosúladiť ho
aj s volebnými programami oboch
viceprimátorov. Mesto preberám vo
veľmi dobrej finančnej kondícii, každopádne budeme robiť audit.“ Hneď
na začiatku čaká nové vedenie rie-

šenie zablokovanej cesty na Ul. D.
Tatarku, kde už samospráva podala žiadosť na súd na neodkladné
opatrenie a zátarasy boli presunuté
na okraj chodníka. Takisto v týchto dňoch budú prebiehať rokovania
k cestám a chodníkom na Kvetnici.
V Matejovciach chce nový primátor
v prvom rade čo najskôr
zriadiť policajný okrsok
priamo na Staničnej ulici, ale tam vidí oveľa viac
problémov. Bude ich však
potrebné riešiť v spolupráci so štátom, lebo to
nie je len v rukách mesta.
Bývalý primátor Popradu Jozef Švagerko sa
rozlúčil s konštatovaním,
že mesto zanecháva vo
výbornej finančnej kondícii a tiež povedal: „Nepodarilo sa splniť všetky
naše plány a vízie, ale sú pripravené
a verím, že sa ich podarí zrealizovať
v tomto volebnom období. Nastupuje
skúsený primátor, ktorému začalo na
tomto poste už štvrté volebné obdobie.
Je to na dobré pokračovanie.“ J. Švagerko sa neplánuje vrátiť ku svojej
pôvodnej profesii ekonóma, z politiky neodchádza, chce sa vo verejných
veciach angažovať naďalej. Novému
vedeniu mesta a poslancom zaželal
hlavne zdravie, optimizmus, pozitívne myslenie, troška šťastia v rozhodovaní. Nemá o mesto obavy, lebo
nastupujú ľudia, ktorí mesto poznajú
a staronový primátor o to viac.
Novému primátorovi Antonovi
Dankovi zagratuloval aj predseda parlamentu Andrej Danko: „V
prvom rade jemu aj poslancom želám pozitívny prístup a poslancom
tiež, aby zabudli na politické tričká a dokázali v sále riešiť problémy
mesta, problémy ľudí.“
(mar)
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Mestské zastupiteľstvo rokovalo už aj pracovne

Po predpoludňajšej slávnostnej
časti ustanovujúceho Mestského
zastupiteľstva v Poprade sa popoludní konala pracovná časť. Do
programu bolo zaradené menovanie dvoch viceprimátorov, návrh na
preplatenie dovolenky doterajšieho
primátora, na určenie platu nového primátora, návrh na zriadenie
mestskej rady a voľba jej členov, na
zriadenie komisií MsZ a voľba jej
predsedov, podpredsedov a členov
komisií na funkčné obdobie 20182022, návrh na poverenie poslancov MsZ na uzavretie manželstiev
pred
matričným
úradom a ostatných občianskych
obradov a slávností na toto funkčné
obdobie, návrh na
zloženie komisie na
ochranu verejného záujmu a voľba
predsedov oboch
volebných obvodov.
Pri
schvaľovaní
programu poslanec
Igor Wzoš podal
pozmeňujúci návrh, aby doň nebolo zaradené zriadenie komisií ani
mestskej rady. Spolu s ďalšími 5 nezávislými poslancami (Peter Dujava,
Tatiana Husárová, Jozef Košický,
František Majerský a Helena Mezenská) mal výhrady k pomernému
zastúpeniu.
Poslankyňa H. Mezenská sa vyjadrila, že treba zohľadňovať pomerné a proporcionálne zastúpenie
v mestskej rade i komisiách a tiež
odbornú kvalifikáciu. Pridal sa aj P.

Dujava, ktorý považuje odbornosť
za osobitne dôležitú. Poslanec Milan
Baran postavil svoje slová na faktoch - poslanci sú len z dvoch politických zoskupení: Doma dobre - 1
a Spolu - OD, SaS, OĽaNO - 4, ostatní 14 sú nezávislí. Takže, ak sú do
mestskej rady navrhnutí 4 nezávislí
a 2 za Spolu - OD, SaS, OĽaNO, tak
to považuje za pomerné zastúpenie.
Jeho názor podporil i poslanec M.
Barilla a poslankyňa A. Schlosserová
sa pripojila s pripomienkou, ktorých
nezávislých vymeniť za ktorých? Po-

slanci napokon hlasovali o pozmeňujúcom návrhu I. Wzoša, ktorý neschválili. Prešiel teda celý navrhnutý
program pracovnej časti MsZ.
Primátor mesta Poprad Anton
Danko následne oznámil, že vymenoval dvoch viceprimátorov - 1. zástupcom primátora je Štefan Pčola,
2. zástupcom Ondrej Kavka.
Poslanci ďalej vzali na vedomie
všetky úkony zo slávnostnej časti
MsZ. V programe pokračovali schválením preplatenia nevyčerpanej do-

volenky doterajšieho primátora mesta
v dĺžke 25 dní. Tiež schválili určenie
platu primátora mesta Poprad, ktorý
podľa zákona predstavuje 3,19 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
za predchádzajúci kalendárny rok,
ktorá bola 954 eur. Od 1. decembra
2018 nadobudol platnosť nový zákon, ktorý určuje 3,54 násobok. Tak
s účinnosťou od 1. decembra 2018
schválili primátorovi plat vo výške
3378 eur so zvýšením o 35 perc., podľa rozhodnutia MsZ.
MsZ ďalej schválilo
päť komisií pri MsZ
v tomto zložení:
Komisia sociálna,
bytová a zdravotná predseda Anna Schlosserová (na foto v
strede), podpredseda
Mária Radačovská
(na foto vpravo), členovia Peter Brenišin,
Helena
Mezenská
(poslanci), Ľubica
Pospíšilová, Ján Sýkora a Monika Poľanová (neposlanci).
Komisia výstavby a majetku predseda Milan Baran, podpredseda
Marián Saraka, členovia Juraj Bondra, Jozef Košický (poslanci), Jaroslav Bitarovský, Michal Kuvik, Peter
Kozler (neposlanci).
Komisia finančná - predseda
Marián Barilla, podpredseda Peter
Brenišin, členovia František Majerský, Peter Dujava (poslanci), Róbert
Rojko, Jana Andrássyová, Diana Ondrovičová (neposlanci).
(Pokračovanie na str. 4)

Krátke správy

SLOVENSKÁ pošta informuje
•občanov,
že s účinnosťou od pondel-

ka 3.decembra 2018 až do odvolania
bude Pošta Poprad 3 na Sobotskom
námestí 38 z prevádzkových dôvodov zatvorená.

o Prešovskom kra•ji zVIDEOSPOT
dielne Krajskej organizácie ces-

tovného ruchu Severovýchod Slovenska získal prestížne ocenenie na
poľskom filmovom festivale FilmAT.
Spot s názvom Nechajte sa zviesť
bol ocenený v konkurencii krajín
z celého sveta cenou SpecialAward.
Cieľom festivalu je prezentovať najnovšie trendy v dokumentárnej a televíznej tvorbe, ako aj celé spektrum
audiovizuálnych diel s cestovateľskou tematikou.

ÚRADY práce na Slovensku
•evidovali
ku koncu októbra tohto

roka 33,9 tisíca osôb, ktoré boli bez
práce viac ako štyri roky (19,4% z
celkového počtu nezamestnaných).
Najviac dlhodobo nezamestnaných
sa nachádza v Prešovskom kraji.
Ku koncu októbra tohto roka išlo o
10,3 tisíca nezamestnaných. Prispeli
k tomu predovšetkým okresy Prešov, Kežmarok a Vranov nad Topľou.
V Popradskom okrese bola miera
evidovanej nezamestnanosti ku koncu októbra 2018 5,36%.

EURÓPSKA komisia v piatok 23.
•novembra
oznámila úspech prvej

fázy žiadostí miest a obcí zo všetkých členských krajín EÚ zapojiť
sa do zriaďovania zón bezplatného
WiFi signálu v centrách komunitného života, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá. Z celkového
počtu 13 198 prihlášok bolo 252 zo
Slovenska. Komisia pripomenula, že
dotačná schéma WiFi4EU poskytne
do roku 2020 až 120 miliónov eur.

pondelok 10. decembra
•sa Vv Kežmarku
uskutoční program

s názvom Vianoce pod Tatrami, ktoré organizuje Podtatranské osvetové
stredisko z Popradu. Pôjde o pásmo
najkrajších vianočných zvykov, hier,
piesní a vinšov v podaní podtatranských kolektívov.

V nedeľu 2. decembra podvečer bolo v Poprade otvorené Adventné mestečko. Súčasťou programu bola aj slávnosť zapálenia
prvej sviečky na adventnom venci, ktorý
zdobí centrum mesta. Prvú sviečku zapálil
spolu s primátorom mesta Antonom Dankom správca farnosti v Poprade - Strážach
Anton Lisnik, ktorý zároveň adventný veniec požehnal.
V kultúrnom programe vystúpila dychová hudba Tatramat
Matejovce, ktorá zahrala známe vianočné piesne. „V prvom
rade mám veľkú radosť, že sme sa opäť v takomto počte stretli

v prvú adventnú nedeľu. Mám veľkú radosť, že
sa toto stretávanie stalo už dlhoročnou tradíciou v meste Poprad“, uviedol primátor mesta Anton Danko. Zároveň poprial všetkým
Popradčanom pokoj, aby si ľudia vychutnávali adventne nedele, aby ich strávili spolu
s rodinou, prišli na námestie, aby sa stretávali a aby sa pripravili na krásne vianočné sviatky. Všetkých
Popradčanov tiež pozval na dnešný príchod Mikuláša do
nášho mesta. Primátor spolu s manželkou a viceprimátormi v nedeľu na námestí podávali aj chutný vianočný punč.

Lyžiarsku sezónu 2018/19
•odštartovalo
ako prvé z tatranských

stredísk stredisko Jasná v Nízkych
Tatrách na viac ako 3 kilometroch.
V sobotu 1. decembra sa spustila lyžovačka na troch zjazdovkách, ktoré
majú aktuálne výšku snehu do 30 cm
a podmienky na lyžovanie sú dobré.
Prvá lyžovačka na Štrbskom Plese
by mohla začať v piatok 7. decembra. V Tatranskej Lomnici prebieha
do 7. decembra pravidelná technická údržba lanoviek.
(ppš)
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Mestské zastupiteľstvo rokovalo ...
(Dokončenie zo str. 3)

Komisia školstva, športu a mládeže - predseda Alena Madzinová,
podpredseda Jozef Dubašák, členovia
Ján Košťálik, Štefan Pčola (poslanci),
Perla Danková, Mária Vojtaššáková,
Viera Kundisová (neposlanci).
Komisia regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a kultúry - predseda Ondrej Kavka, podpredseda
Anna Ondrušeková, členovia Tatiana Husárová, Igor Wzoš (poslanci),
Erik Ševčík, Peter Červeň, Jaroslav
Ščurka (neposlanci).
Tajomníkov komisií vymenuje
prednosta MsÚ zo zamestnancov
mestského úradu.
Rada mesta Poprad sa skladá
z oboch viceprimátorov a predsedov

všetkých komisií, teda pozostáva z A.
Schlosserovej, M. Barana, M. Barillu,
A. Madzinovej, O. Kavku a Š. Pčolu.
Ďalej boli poverení poslanci MsZ
ako sobášiaci a pre ostatné občianske
obrady a slávnosti a MsZ schválilo aj
nové zloženie komisie na ochranu
verejného záujmu.
V krátkej prestávke sa poslanci
stretli, aby si zvolili predsedov volebných obvodov. Predsedníčkou VO č.
1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká,
Sp. Sobota, Matejovce, Stráže pod
Tatrami) sa stala Anna Ondrušeková, predsedom VO č. 2 (sídliská Juh
a Kvetnica) opäť Peter Brenišin.
Najbližšie rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Poprade bude už 12.
decembra.		
(mar)

Primátor vymenoval viceprimátorov

Po zasadaní MsZ primátor
A. Danko konštatoval: „Samozrejme, nie každý je spokojný
so zložením komisií, ale demokratický spôsob je demokratický spôsob. Vymenoval som tiež
dvoch viceprimátorov. Ondrej
Kavka bude mať v náplni hlavne cestovný ruch a kultúru, Štefan Pčola výstavbu a financie.“
Výhrady k zloženiu komisií a mestskej rady mal najmä poslanec Igor
Wzoš, ktorý povedal: „Skupina 6 poslancov nemáme akoby možnosť cez
radu mesta presadzovať návrhy a príde nám nekorektné, že jednoducho 30
percent občanov mesta je mimo toho,
aby si ich poslanci mohli presadiť svoje
návrhy a svoj volebný program. Myslím
si, že minimálne 1-2 z nás mali sedieť v
rade mesta.“
1. zástupca primátora Š. Pčola predpokladal, že stopercentná spokojnosť
nebude, lebo poslancov je 19 a predsedov komisií len 5. Je však presvedčený,
že komisie sú zostavené z odborníkov
a ľudí, ktorí chcú pracovať pre mesto.
K viceprimátorskému postu uviedol:
„Poslancom MsZ som už šestnásty rok.
Funkciu viceprimátora beriem ako výzvu a pokračovanie v práci, ktorú som
odvádzal doposiaľ. Chcem sa zaoberať

hlavne problematikou športu, školstva
a tiež stavebníctva.“ Dodal, že tiež
bude záležať na tom, aké priority si
všetci poslanci zvolia. Sú pripravené
rôzne projekty, ktoré čakajú na svoju realizáciu resp. dokončenie a na
druhej strane zase predvolebné sľuby,
ktoré kandidáti dali voličom. To bude
treba zosúladiť.
2. zástupca primátora O. Kavka povedal: „Post viceprimátora som prijal na
základe konzultácií aj s mojimi poslancami v mestskom parlamente. Dostal
som ich dôveru, že môžem prijať tento
post a som rád, že môžem kontinuálne
pokračovať a prinášať zmysluplné projekty. Som rád, že budem mať vo svojej
náplni práce turistický ruch, výstavbu
cyklochodníkov a určite budem prenášať i myšlienky OZ Pre mesto, pre ktoré
jedným z najdôležitejších zámerov bola
rekonštrukcia námestia.“
(mar)

Kostol naplnila predvianočná Biela uspávanka

Do evanjelického kostola na Námestí sv. Egídia prišlo minulú nedeľu kvinteto hudobníčok s programom
Biela uspávanka. Zahrali známe hity aj ľudové skladby
v netradičných úpravách. Poetické slovo plné múdrosti a citu patrilo v programe Tatiane Husárovej z divadla Art Academy.
La Speranza je 5-členné, dámske komorné zoskupenie.
V roku 2013 ich spojila láska k hudbe. Našli sa v moderných, v ľudových aj v etno melódiách, v klasickej aj v
muzikálovej hudbe.
V minulom aj v tomto roku La Speranza účinkuje v projekte so svetovými hviezdami Nataschou Wright a Alfre-

dom McCrarym. Diváci ho mohli a ešte budú môcť počuť
na vianočných koncertoch vo viacerých mestách a obciach, medziiným 8. decembra vo Veľkej Lomnici.
Flautistka Gabriela Leštachová Rošková uviedla: „Základom nášho repertoáru sú piesne, melódie pre pohladenie
duše, pre oddych a zastavenie sa. Zosúladili sme violončelo, klavír, flauty, „medový“ hlas speváčky. Sadli sme si po
hudobníckej aj po ľudskej stránke.“ Ich repertoár je stále
vo vývoji a dá sa povedať, že je prispôsobivý každému
podujatiu, keďže pre netradičnosť zoskupenia si členky
upravujú skladby samé. Pomáhajú si navzájom a pri hraní všetko prechádza spoločnou kontrolou.
(kpa)
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Majú laserový stroj aj robotizované pracovisko

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade sa môže
pýšiť laserovým vypaľovacím strojom Trumatic 3020, na ktorom sa
študenti v školských dielňach učia
v rámci programovania a obsluhy
CNC strojov.
Druhým vynoveným pracoviskom,
tentoraz pre potreby vyučovania
programovania robotiky v odbore mechatronika a elektrotechnika, je robotizované pracovisko FANUC s osadením dvoch robotov a dopravnej linky
(na foto hore). Minulý štvrtok obe pre-

zentovali pred manažérmi významných firiem i verejnosťou počas Dňa
otvorených dverí v tejto priemyslovke.
Riaditeľ SPŠ techniky a dizajnu v
Poprade Jaroslav Bašista vyzdvihol,
že odborné vzdelávanie má na tejto
škole dlhú a kvalitnú tradíciu. Avšak
je alarmujúce, že záujem o štúdium
na stredných odborných školách
technického zamerania v porovnaní s
inými školami klesá. Pritom uplatnenie technických profesií na trhu práce je vysoké. Dôležité je, aby študenti
nadobúdali odborné vedomosti na

Do stredu kruhového
objazdu v blízkosti
Mestského úradu v
Poprade bol v sobotu
s pomocou vrtuľníka osadený tradičný
veľký anjel. Patrí do
vianočnej
výzdoby
mesta, ktorú dnes večer rozsvieti Mikuláš
so svojimi pomocníkmi. Obrovský anjel
je už známou dominantou
popradskej
výzdoby, váži 700 kg
a meria 12 metrov.
FOTO - Silvia Šifrová

Objasnenie dopravnej nehody

V utorok 13. novembra
o pol deviatej ráno došlo
v Poprade na výjazde z areálu firmy DekTrade na Partizánsku ulici k dopravnej
nehode, na ktorej mal účasť
cyklista a vodič nákladného motorového vozidla Tatra T815.
Pri dopravnej nehode došlo

k ťažkému zraneniu cyklistu.
Okresný dopravný inšpektorát
OR PZ v Poprade žiada občanov, ktorí boli svedkami uvedenej dopravnej nehody, aby
akékoľvek informácie k dopravnej nehode oznámili na
bezplatnom telefónnom čísle
158 alebo najbližšom útvare
Policajného zboru.
(orpz)

najnovších a nie zastaralých strojoch. Povedal: „Prišli sme s vlastnou
iniciatívou a vlastnou spoluprácou so
zamestnávateľmi predovšetkým so zameraním na vzdelávanie učiteľov, aby
sme dokázali motivovať žiakov a priamo ich zapojiť do výrobných procesov
a postupov. Máme veľkú radosť z toho,
že títo naši partneri poskytli technologické zariadenia na špičkovej úrovni
ako robotizované pracovisko FANUC
a vybavenie dielní laserovým strojom
od nemeckej firmy TRUMPF.“
Riaditeľ spoločnosti TRUMPF Slovakia Norbert Kuchta (na dolnej foto
prvý zľava), ktorý je tiež absolventom
popradskej SPŠ, podotkol: „Videl som
chuť a entuziazmus u ľudí, ktorí túto
školu vedú, ale nemajú prostriedky na
skvalitnenie vybavenia dielní. Naša
firma sa snaží podporovať školy, a tak
sme SPŠ zapožičali laserový stroj. Je to
najnovšia verzia tohto stroja, dnes už
bežná rezacia technológia. Je reálne
používaný v praxi na Slovensku vo viacerých firmách.“
Na stretnutí so zamestnávateľmi sa

zúčastnili aj zástupcovia Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Juraj
Kredátus z odboru školstva, mládeže,
telesnej výchovy a športu Úradu PSK
ocenil, ako sa SPŠ techniky a dizajnu
v Poprade posunula dopredu: „PSK
ju považuje v rámci optimalizácie siete škôl za jednu zo silných škôl, ktorá
by pôsobila v západnej časti kraja.“
Na DOD zamestnávatelia odovzdali i ocenenia víťazom súťaží o
návrhy konkrétnych výrobkov a log
a zástupcovia OZ Spolok Spojená
škola Letná ocenili študentov, ktorí
pre túto školu vytvárali návrhy interiéru spoločných priestorov. (mar)

Týždeň s mestskou políciou

týždeň vo štvrtok krátko popo•ludníMINULÝ
sa na úradovňu MsP Poprad dostavil

občan, ktorý odovzdal nájdenú pánsku peňaženku s finančnou hotovosťou 66,55 eur.
V peňaženke sa nachádzal aj doklad totožnosti jej majiteľa, ktorý bol o náleze vyrozumený a svoju peňaženku si osobne prevzal.
Popoludní sa našla ďalšia peňaženka s dokladom totožnosti. Tentokrát bola jej majiteľkou žena z Popradu, ktorej bola nájdená
peňaženka odovzdaná.
MINULÝ týždeň v piatok večer preverili
mestskí policajti oznam ohľadom osobného
motorového vozidla s otvorenými dverami,
parkujúceho pri bytovom dome na Hraničnej
ulici. Po príchode na miesto hliadka zistila, že
pri tomto vozidle sa nikto nenachádza. Z evidencie vozidiel bola zistená držiteľka, ktorá sa

•

dostavila k vozidlu a riadne si ho uzamkla.
V SOBOTU 1. decembra nadránom bolo
na linku 159 oznámené, že na Jarmočnej
ulici ležia na vozovke dve osoby. Hliadka
zistila, že ide o obyvateľov jedného z rodinných domov na uvedenej ulici, ktorí boli pod
vplyvom alkoholu. Následne ich mestskí policajti odprevadili až do miesta ich bydliska.
V TEN istý deň v noci bola hliadka mestskej polície vyslaná do Továrenskej štvrte,
kde chcel neznámy muž vojsť do vchodu bytového domu násilným spôsobom. Mestskí
policajti na mieste zistili, že išlo o obyvateľa vedľajšieho bytového domu, ktorý si pod
vplyvom alkoholu pomýlil vchodové dvere.
S pomocou hliadky sa dostal do správneho
vchodu, v ktorom býval. Poškodenie majetku zistené nebolo.		
(msp)

•
•

Výzva pre účastníkov cestnej premávky

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade
upozorňuje občanov na
dôležitosť
dodržiavania
pravidiel cestnej premávky
jej nemotorovými účastníkmi.
Policajti kladú dôraz na
vybavenie bicyklov (osvetlenie), používanie ochranných
prílb cyklistami, používanie
reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného

odevu cyklistami a chodcami za zníženej viditeľnosti
(tma, hmla, dážď, sneženie).
Je potrebné si uvedomiť, že
vidieť a byť videný je životne
dôležité nielen pre vodičov
motorových vozidiel, ale
najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí na nedostatočné
používanie reflexných prvkov často doplácajú zdravím
a neraz i životmi. Vzhľadom
na nadchádzajúce obdobie

charakterizované nepriaznivými
poveternostnými
podmienkami polícia žiada
najmä chodcov a cyklistov
o používanie čo možno najväčšieho počtu ochranných
a reflexných prvkov a ostatných účastníkov cestnej
premávky o maximálnu
ohľaduplnosť a disciplinovanosť v cestnej premávke,
predovšetkým v čase zníženej viditeľnosti.
(orpz)
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Tretina potravín na celom
svete sa na taniere nikdy nedostane. Predstavuje to 1,3
miliardy ton jedla! Každý
rok by toto množstvo mohlo
nasýtiť 3 miliardy ľudí. To
je štyrikrát viac, než počet
hladných ľudí na našej planéte.
Potravinami sa plytvá vo
všetkých fázach ich produkcie. Potravinová banka Slovenska upozornila, že k tomu
prispievajú aj mnohé praktiky v obchodoch. Vo fáze
predaja obchodníci nemajú
správny odhad a chcú mať
čerstvý chlieb počas celých
otváracích hodín, čo vedie
k jeho prebytku. Nakrájané
syry, salámy do zásoby sa postupne znehodnocujú. Snobský prístup plytvania jedlom
vystriedal dávne rozumné
110 rokov od narodenia
lekára MUDr. Mikuláša GALANDU (*23. 12 1908).
Ukončil Karlovu univerzitu
v Prahe ako praktický lekár
19. januára 1934. Od 8. januára 1940 do roku 1948 zastával funkciu okresného lekára
okresu Poprad. Okrem toho
zastával nespočetné kumulované funkcie. Pôsobil ako
vedúci lekár pre matky a deti,
v Masarykovej lige proti TBC,
ako železničný lekár. V roku
1948 bol preložený.
210 rokov od narodenia lekárnika Jonatana SCHERFELA (*18. 12. 1808 Veľká - †22.
10. 1855 Veľká).
S manželkou Amáliou, rod.
Maleterovou (*6. 2 . 1812 †17. 1. 1901) mal deti: Amáliu
Mathildu, lekárnika Aurela
Viliama, Júliusa Augusta, lekára Júliusa Konštantína a Pavla
Cornela.
Po ukončení štúdia sa usiloval už okolo roku 1830 o založenie lekárne v rodnom meste.
To sa mu podarilo až v roku
1844, kedy kúpil jednu z dvoch
lekární v Spišskej Sobote U pelikána od Samuela Mauksa
a jej zariadenie s úradným
súhlasom preniesol do svojho
rodiska. Žiaľ, lekáreň pod jeho
vedením slabo prosperovala.
20 rokov od úmrtia lyžiara,
horolezca a pracovníka horskej služby Ľubomíra JURSKÉHO (*11. 6. 1954 Spišská
Sobota -†2. 12. 1998 Poprad).
Ľubomír Jurský zdedil vzťah
k Vysokým Tatrám od otca
a azda až geneticky zakódova-

Príliš vzácne na vyhodenie

narábanie s potravinami.
Potravinová banka, člen
Európskej federácie Potravinových bánk FEBA zorganizovala v stredu 28. novembra
v Poprade seminár Ľudia,
ktorí robia veci inak, na tému
Predchádzanie vzniku odpadov v SR, vrátane témy Envirostratégia 2030 - tá navrhuje
zákaz vyhadzovania potravín
v reštauráciách a supermarketoch.
Určitou možnosťou už pred
vzdelávaním detí v MŠ o rozumnej spotrebe a zmenách
správania je poskytovanie
potravín pred koncom doby
spotreby na charitu.
Tak ako v iných európskych
krajinách, za týmto účelom
vznikla aj na Slovensku Po-

travinová banka (PBS). Zadarmo zhromažďuje potraviny, skladuje a prideľuje ich
charitatívnym organizáciám,
ktoré poskytujú potravinovú
pomoc ľuďom v núdzi.
Od darcov cez PBS idú potraviny k ľuďom, ktorí sú na
to odkázaní. Aj jeden z najväčších slovenských útulkov
v Kláštore pod Znievom pre
ľudí bez prístrešia využíva
tieto postupy v praxi. Kňaz
Miroslav Klimant z OZ Dobrý pastier uviedol: „Naše autá
sa každé ráno rozbehnú a obídu obchodné reťazce, s ktorými máme dohodu. Je tam
podmienka, že musíme prijať
všetko, čo nám dajú, nemôžeme si vyberať, toto áno, toto
nie. Niečo využijeme hneď pre

našu kuchyňu, niečo posunieme ďalej. Ovocím, zeleninou,
pečivom, ktoré nedokážeme
využiť hneď, ani darovať, nakŕmime zvieratá, aj tie nás
živia.“ Dostávajú aj mimoriadne dary od podnikateľov. V lete takto dostali tony
paradajok. Bolo tiež potrebné
ich spracovať. M. Klimant
s úsmevom spomína: „Paradajky sme mali na raňajky, na
obed bola paradajková polievka a na večeru lečo. Ale sme
vďační aj za takéto dary.“
Na popradskom seminári
boli aj naši západní susedia.
Lubomír Stoklasa z vedenia
českej Potravinovej banky sa
domnieva, že v ČR vládne
viac byrokracie, zatiaľ čo Slováci sa aj v tejto sfére riadia

né mal aj jeho lyžiarske schopnosti. Cez lyžovanie sa dostal
aj k horolezectvu. Najčastejším
spolulezcom mu bol Štefan
Estočko. V roku 1982 nastúpil
ako profesionálny pracovník
do Horskej služby TANAPu.
Pracoval v nej 16 rokov a bol
jedným z najspoľahlivejších

k rozvoju malého a stredného
podnikania.
Bol náruživým priaznivcom
popradského športu, najmä ľadového hokeja. Podporoval ho
finančne, ale pri stretnutiach
s hráčmi po zápasoch i v naturáliach. Medzi priaznivcami
hokeja bol známy tým, že pri

názia do Rakúska, neskôr žil
v Nemecku. Po roku 1945 bol
spoluorganizátorom spolkov
karpatských Nemcov, redaktorom ročeniek Karpathen Jahrbuch. Zaoberal sa históriou,
jazykom a ľudovou kultúrou
Nemcov v karpatskom priestore. V tridsiatich rokoch čias-

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V decembri si pripomíname:

záchrancov. 2. decembra 1998
išiel spolu s ďalšími pracovníkmi THS na zimné lezenie
do Velickej doliny. Na lezenie
si vybrali zriedka sa tvoriaci
ľadopád vo Velických hrboch.
Pri lezení sa vylomil kus ľadu
a začal padať. Dolná skoba
pád udržala, on však dopadol
chrbtom a zátylkom priamo
na balvan špicato vyčnievajúci spod ľadu. Smrteľnými boli
zlomeniny chrbtice a otvorené
zlomeniny lebky. Nepomohol
už ani rýchly príchod lekárov vrtuľníkom. Bol siedmym
z profesionálnych tatranských
záchrancov, ktorý zahynul pri
výkone svojho povolania.
20 rokov od úmrtia mäsiara, údenára a športového
sponzora Ladislava LIPTÁKA (*19. 11. 1910 – †5. 4. 1998
Poprad)
V Poprade si zriadil spišské
lahôdkové údenárstvo a mäsiarstvo s vlastnou výrobňou.
V obchode pracovala manželka a o výrobňu sa staral
a zabezpečoval surovinu s tovarišom a učňami. Bol jeden
zo živnostníkov, ktorý v rozrastajúcom sa meste prispel

usporadúvaní tradičného Tatranského pohára v ľadovom
hokeji vypisoval zo storočného
kalendára stav počasia a predpovedal, aké bude v dňoch konania turnaja. Bol čestným členom v klube HC Tatry Poprad.
60 rokov od úmrtia pedagóga, publicistu, archivára
a historika PhDr. Jána LIPTÁKA (*13. 12. 1889 Veľká
- †18. 12. 1958 Warstein, Nemecko).
Otec Ján Lipták bol staviteľ,
matka Irena, rod. Pálková, brat
Pavol bol významným lekárom - farmakológom a univerzitným profesorom.
Študoval na Gymnáziu
v Kežmarku a na univerzite
v Budapešti, kde získal titul
PhDr. V roku 1911 - 1944 bol
profesorom dejepisu a latinčiny na nemeckom gymnáziu
v Kežmarku. V roku 1941 1944 bol zároveň riaditeľom
Institut für Heimatforschung
v Kežmarku. Bol podpredsedom spolku Karpathenverein, prívržencom prouhorskej
orientácie nemeckej buržoázie
na Spiši. Po vypuknutí SNP
odišiel s celou triedou gym-

točne usporiadal archív mesta
Kežmarok. Dobre sa orientoval
v dejinách Vysokých Tatier,
v histórii výskumu tatranskej
prírody. Bol autorom prác
o dejinách kežmarského školstva (1933), o praveku Spiša
(1935), o Červenom Kláštore
a frátrovi Cypriánovi (1937),
o tatranských hľadačoch pokladov (1938). V roku 1957
preložil do nemčiny latinskú
historicko - geografickú štúdiu
Juraja Bohuša - Senického.
Pracoval aj ako vedúci nemeckého inštitútu pre vlastivedný výskum nemeckého
osídlenia Spiša, Šariša a Zemplína pri Evanjelickom lýceu v Kežmarku. Bol členom
správnych rád: Miestna dráha
Spišská Belá - Podolínec, úč.
spol. a Miestna dráha v údolí
Popradu, úč. spol. v Kežmarku.
300 rokov od úmrtia sochára rezbára Jána BROKOFFA
(*23. 6. 1652 Spišská Sobota
- †28. 12. 1718 Praha, Česko).
Syn
spišskosobotského
obuvníka Ondreja Brokoffa.
Mal brata, manželku Alžbetu,
rod. Springerovú (+1735), dve
dcéry a piatich synov. Preslávil

viac srdcom: „Inšpiruje ma
to a veľmi sa mi to páči. Veľa
podnetného zo slovenského
prostredia sa snažím vniesť
k nám. Je to možno aj tým, že
tu sú ľudia viac veriaci, ako
u nás.“
Potravinová banka pôsobí
na Slovensku od roku 2006.
Za ten čas prerozdelila vyše 2
tisíc ton jedla za takmer 3 milióny eur. Takýmto spôsobom
sa stará o takmer 100 tisíc odkázaných klientov.
(kpa)
sa syn Ferdinand Maximilián
(*1688 - +1731), predstaviteľ
sochárskeho baroka.
Základné vzdelanie získal
v rodisku, umelecké od 1675 na
vandrovkách po Spiši, Čechách
a Bavorsku. Je považovaný za
predstaviteľa českého sochárskeho baroka, hlavne jeho ranobarokového obdobia. Predlohy
svojich postáv čerpal z gréckej
mytológie, vytvoril množstvo
sakrálnych diel, alegórií a pod.
Jeho prvým veľkým dielom
bola socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú 1683 umiestnili na
Karlovom moste v Prahe. Jeho
ďalšie diela sú na manětínskom
cintoríne, v kláštereckom parku, na nádvorí zámku Červený
Hrádok a v tachovskom kostole Panny Márie. Od 1692 žil
v Prahe, kde bol 1693 na zozname mešťanov Starého Mesta.
Založil významnú sochársku a
rezbársku dielňu. Práce signoval vlastným menom do roku
1715. Po jeho smrti ju viedla
vdova Alžbeta so synom Ferdinandom Maximiliánom, ktorý
svojím dielom predstihol aj otcove umenie. Sochárom bol aj
najstarší syn Michal Ján Jozef
(*1686 - †1721).
Jeho diela majú jasnú kompozíciu, a hoci sám nedosiahol
vrcholnú umeleckú úroveň,
z jeho dielne vyšli neskôr dokonalé diela českého barokového umenia. Na dome č. 1165
v Spišskej Sobote je umiestnená bronzová pamätná tabuľa,
pripomínajúca jeho miesto
narodenia, odhalená v roku
1985 a jej autorom je Imrich
Svitana.
Zuzana Kollárová
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Keď človek nič nežiada, má zo všetkého darček.“
Erich Maria Remarque

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 5. decembra má meniny - Oto, Otakar, vo štvrtok 6. decembra - Mikuláš, v piatok 7. decembra - Ambróz, v sobotu
8. decembra - Marína, v nedeľu 9. decembra - Izabela, v pondelok 10. decembra - Radúz a v utorok 11. decembra - Hilda.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 30. novembra 2018
vo Veľkej s

Jozefínou Rabatinovou,
84-ročnou

V sobotu 1. decembra 2018
vo Veľkej s

Annou Ondruškovou,
84-ročnou

V utorok 4. decembra 2018
vo Veľkej s

Jiřím Křížom,
90-ročným

V utorok 4. decembra 2018
v Novej Lesnej s

Jozefom Kollárom,
65-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 5. decembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej so

Žofiou Krivoňákovou,
70-ročnou

V stredu 5. decembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Antonom Lacušom,
85-ročným

Vo štvrtok 6. decembra 2018
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Emou Nazarejovou,
78-ročnou

Spomienka
Neutíšila sa bolesť v srdci,
nevyschla slza v oku od chvíle, keď
nás navždy opustil 7. decembra 2016

ING. MICHAL ŠIMČÁK

Spolu s nami venujte mu tichú spomienku všetci tí, ktorí ste ho poznali
a mali v úcte.
Manželka Magdaléna s rodinou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 6. decembra do 12. decembra

Grinch 2D: o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend) a
o 15.40 hod., Bohemian
Rhapsody 2D: o 17.50
hod., Robin Hood: o 20.40
hod., Super Taxik: o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.30 hod., Fantastické zvery: Grindelwaldove
zločiny 2D: o 17.40 hod.,
Smrteľné stroje 2D: o 20.30
hod., MIKULÁŠ - Hotel
Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D: o 13.

hod. (hrá sa len 8.12.),
MIKULÁŠ - Piadinôžka
2D: o 13. hod. (hrá sa len
9.12.), Čertovské pero:
o 15.10 hod. (nehrá sa 7.12.
a 9.12.) a o 16.10 hod. (hrá
sa len 7.12.), Creed II:
o 17.30 hod. (nehrá sa 7.12.,
8.12. a 9.12.), Do plaviek!:
o 20.20 hod., Artmax filmy
- Vycestovacia doložka pre
Dubčeka: o 18.20 hod. (hrá
sa len 7.12.), Predpremiéra - Spider-Man: Paralelné
svety 2D: o 17.30 hod. (hrá
sa len 8.12. a 9.12.). Viac na
www.cine-max.sk. (ppp)

Na podnet čitateľa

Bez papierových potvrdeniek

Starší rozčúlený občan sa prišiel posťažovať do našej redakcie, že bankomat Slovenskej sporiteľne mu v minulých dňoch
nevydal papierovú potvrdenku o výbere z
účtu, ani o stave na účte. Dôchodca je pobúrený, pretože si potvrdenky odkladal a
teraz nebude mať prehľad, koľko peňazí,
kedy vybral a koľko mu ešte zostáva na
účte. Overil si v iných bankách, že potvrdenky ich bankomaty vydávajú.
Opýtali sme sa v ústredí Slovenskej sporiteľne, prečo pristúpili k takémuto opatreniu?
Odpovedala Marta Cesnaková, hovorkyňa SLSP: „Slovenská sporiteľňa sa ako zodpovedný a inovatívny líder rozhodla, že zruší
možnosť tlače papierových potvrdeniek pre

svojich klientov. Ľudia čoraz viac využívajú
digitálne služby, preto neočakávame, že by
túto zmenu vnímali negatívne. Zrušením papierových potvrdeniek ušetríme ročne zhruba
9 ton papiera, čo bude mať priaznivý dôsledok
na životné prostredie. Súčasne sa tým zvýši aj
bezpečnosť našich klientov, keďže množstvo
potvrdeniek končilo na zemi či v smetných košoch, pritom obsahovali dôverné informácie o
účtoch. Klienti SLSP sa nemusia obávať, informáciu o zostatku na účte a o obratoch si vedia
pozrieť prostredníctvom daného bankomatu
bez poplatku. Tiež môžu získať informácie aj
prostredníctvom SMS notifikácie. Súčasne si
stav na účte vedia pozrieť aj v Georgeovi či v
najbližšom výpise účtu.“
(pmm)

Kultúrny program mesta Poprad

Štvrtok 6. december o 18.
hod./Kostol sv. Egídia v
Poprade
MIKULÁŠSKY KONCERT
Husľový orchester T. Novotnej a jej detí
P. Pasternak (organ), Poľsko, Z. Zázrivá (klavír).
Vstupné dobrovoľné.

Piatok 7. december o 19.
hod./Aréna Poprad
BÍLÉ VÁNOCE II. LUCIE
BÍLÉ
ORCHESTER A ZBOR P.
MALÁSKA
Info a predpredaj: MIK
052/4361192, www.ticketportal.sk

Štvrtok 6. december o 19.
hod./divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE...
Vstupné: 15 €.
Predpredaj:
MIK: 052/4361192,
DK 052/7722255

Nedeľa 9. december o 10.
hod. / Divotvorná scéna
Domu kultúry v Poprade
TVORIVÁ DIELŇA - NAŠE
VIANOCE. Vstupné: 1 €
Nedeľa 9. december o 17.
hod. / divadelná sála DK v

Poprade
KOLEDNÍCI IDÚÚÚ...
Účinkujú: DFS Letnička, FS
Vagonár, ZUŠ Ul. Letná, FS
Rozsutec zo Žiliny. La Speranza a Suita Kráľa Mateja.
Vstupné: 5 €, predpredaj:
MIK 052/4361192.
Nedeľa 9. december o 17.
hod. / rímskokatolícky Kostol sv. Štefana Kráľa, Poprad - Matejovce
ADVENTNÝ VEČER ŠTYRI DARY POETICA
MUSICA
Vstupné dobrovoľné, www.
Matejovce.sk.

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 5. decembra - Styrax, vo štvrtok
6. decembra - Adus, v piatok 7. decembra
- Zlatý had, v sobotu 8. decembra Lekáreň Nemocnice Poprad, v nedeľu 9. decembra - Včela, v pondelok
10. decembra - Medovka a v utorok
11. decembra - Limba. Styrax: L. Svobodu,
Adus: Mnoheľova ul. 2, Zlatý had: Novo-

meského 3918, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, Včela: Tatranské nám.
1, Medovka: Poliklinika Alexandra,
Tatranské nám., Limba: Podtatranská
5. Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka
od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Niečo z minulosti, čo
ste so sebou dlho vláčili, úspešne uzavriete.

Priaznivý
týždeň využite hlavne na vybavovanie rôznych úradných záležitostí.

Šťastný týždeň vám
prinesie veľa radosti, príjemných
prekvapení a dobrých správ.

Finančne sa
vám bude
mimoriadne dariť. Dostanete
novú pracovnú ponuku.

Starosti
vám spôsobia staršie osoby. Majte trpezlivosť, aj vy raz budete starí.

Poradíte si
s nejakým
ošemetným problémom a ukážete ľuďom vo svojom okolí svoje nadpriemerné schopnosti.

K a ž d á
maličkosť
môže byť dôležitá, preto nezanedbávajte žiadne vaše povinnosti.

Nemrhajte
peniazmi
na zbytočnosti. Čoskoro ich budete potrebovať na dôležitejšie
veci.

Viete veľmi
dobre rozlíšiť, kto hovorí pravdu a kto nie.
Aj tentoraz sa vám to potvrdí.

Nemudrujte nad
všetkým a nevyvyšujte sa nad
ostatných. Hrozí vám, že niekoho urazíte.

Naberiete
také pracovné tempo, že vám niektorí
nebudú stačiť. Znervózni vás to.
Niečo vás
rozčúli,
ale zbytočne sa budete zaoberať
tým, čo nemôžete zmeniť.
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Kino Tatran

6. a 7. decembra o 19. hod.
DO PLAVIEK!
FR, komédia, 122 min., titulky, MP12
Depresívny Bertrand nájde v
amatérskom družstve mužských akvabel nielen priateľov, ale i novú chuť do života.
Komédia nielen o tom, ako
dlho musíte zadržať dych,
aby ste prežili život.
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
8. a 9. decembra o 16.30 hod.
SUPER TAXÍK
MY, animovaný, 90 min., dabing, MP
Pod kapotou malého žltého
Taxíka bije srdce skutočného pretekára. Počas pretekov
však urobí chybu a nabúra
do slávnej modelky Belly di
Monetti, do ktorej sa na prvý
pohľad zamiluje.
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
8. a 9. decembra o 19. hod.
SMRTEĽNÉ STROJE
USA, dobrodružný / fantasy,
128 min., titulky, MP12
Svetu dochádzajú zdroje.
Mestá sa premenili na predátorské stroje a jedno dievča sa túži pomstiť mužovi,
ktorý ju pripravil o matku.
Ten však patrí medzi najmocnejších mužov planéty.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
10. decembra o 19. hod.
VÁLEK + BESEDA
POPRADSKÝ LITERÁRNY
KLUB
SR, dokumentárny, 131
min.+ beseda, slovenská verzia, MP12, FK
Dokumentárny film o jednej z najrozporuplnejších
postáv slovenského kultúrneho a spoločenského prostredia.
Vstupné: 5 € Vstupné FK,
ŤZP: 3 €

Na príchod silných mrazov sa pripravujú aj v útulku
Mestský útulok pre túlavé
a opustené psy v Poprade
nenecháva nič na náhodu
a v súvislosti s avizovaným
príchodom silného ochladenia dodatočne zateplil psie
príbytky tak, aby psíky dokázali zvládnuť chladné podtatranské počasie bez ujmy.
„Samotné búdy, ktoré sme
v útulku pred časom vymieňali, majú už zateplenú konštrukciu. Okrem toho sme
využili dary od našich priaz-

nivcov a búdy
i výbehy sme ešte
dodatočne doplnili teplými dekami, vankúšmi
a matracmi tak,
aby sme psíkom
dokázali vytvoriť
čo najlepšie podmienky počas prichádzajúcich mrazov. Máme
však aktuálne aj 5 nových
šteniatok, ktorým musíme čo
najskôr nájsť nový domov, aby

nemuseli zimu
tráviť vonku.
Zatiaľ
nám
teda
pomáhajú s kancelárskymi
prácami,“ hovorí s úsmevom i obavami vedúci
útulku Peter Greňa.
V súčasnosti je v útulku
umiestnených spolu 42 psíkov, v dočasných opaterách

našlo prechodný domov ďalších 17 psíkov. Verejnosť môže
prísť potešiť psíkov spoločnou
prechádzkou denne okrem
pondelka, najlepšie v popoludňajších hodinách. Veľkú
akciu pripravuje útulok na 27.
decembra - súčasťou festivalu Popradské Vianoce bude
podujatie Vianoce v útulku,
kedy môžu návštevníci prísť
potešiť psíkov a priniesť im
darčeky pod ich vianočný
stromček.		
(mag)

S Mikulášom príde do Popradu aj Macko Uško ...
(Dokončenie zo str. 1)

„Keďže je navyše spojený s rozsvietením
vianočnej výzdoby, bude to nádherný večer pre všetkých, ktorí si nájdu čas a prídu si vychutnať atmosféru blížiacich sa
sviatkov na Námestie sv. Egídia,“ dodal
Anton Danko.
Z dôvodu použitia pyrotechniky bude
v rámci preventívnych opatrení úplná
uzávierka cestnej premávky na miestnych
komunikáciách: Levočská ul. - úsek od
križovatky so Štefánikovou ul. po križovatku s Francisciho ul. a s časťou Ulice
popradskej brigády v čase od 17:20 do

Napísali ste nám

17:50 hod. resp. do ukončenia ohňostroja
a nevyhnutných servisných prác.
Z dôvodu úplnej uzávierky bude v
rovnakom čase uvedená do pohotovostného režimu cestná svetelná signalizácia
(Levočská - Štefánikova - J. Curie). Uzávierka ovplyvní aj vedenie liniek MHD
Poprad, pričom spoj č. 39 na linke č. 1 s
odchodom z autobusovej stanice o 17:30
hod. smerom na JUH III, prechádzajúci cez zastávky Dom kultúry, Slovenská
sporiteľňa a Levočská ul., bude vedený
k nemocnici cez Francisciho ulicu. Presmerovaný cez Francisciho ulicu bude

aj spoj č. 29 na linke č. 6 s odchodom z
autobusovej stanice o 17. hod.
Mikulášskym darčekom pre všetkých
Popradčanov bude po celý deň bezplatná MHD. Vzhľadom na uzávierky ciest
a očakávanú vysokú návštevnosť podujatia predstavuje MHD jednoduchšiu
alternatívu dopravy na podujatie. Mikuláš spolu s anjelom a čertom navštívili deti už cez víkend aj v jednotlivých
častiach mesta. PUTUJÚCI MIKULÁŠ
navštívil deti v Kvetnici, Spišskej Sobote,
Matejovciach, vo Veľkej, v Strážach pod
Tatrami i na sídlisku Juh.
(mag)

Spomienky zostávajú stále zachované

Akosi sa naša generácia
stráca z popradských ulíc, turistických chodníkov, spoločenského priestoru a svojich
rodinných kruhov. Napadla
ma táto myšlienka po nedávnej rozlúčke s báječným priateľom, čestným človekom,
húževnatým športovcom a organizátorom, precíznym odborníkom, vzorným manželom a otcom Julom Koškom.
Pracovali sme spolu dlhé roky
vo Vagónke ako absolventi
košickej strojníckej priemyslovky. Spoločné pracovné
kontakty sme si predĺžili i do
prírody na turistike letnej či
zimnej, kde sa prejavili Julove vlastnosti ako veľmi cenné
a ľudsky na úrovni.
Hlavne Veľká Studená dolina
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa stala miestom
nášho častého stretávania sa

s mnohými ďalšími priateľmi,
rovesníkmi Julom Rákoczym,
Miškom Pekeľským, Jankom
Forkovičom, Otom Jendrejákom, Jožkom Bednárom,
Pepom Hajdíkom, Jožkom Urbanom, Ivanom Ďumbalom,
ba i inými vyznávačmi hlavne
športu - zjazdového lyžovania,
kedy vlekov ešte bolo poriedko. Šliapali sme spolu každú
nedeľu ráno od prvej električky zo Starého Smokovca smerom okolo bývalého Kamzíka,
pod svahmi Slavkovského
štítu smerom na Zbojníčku.
Uspokojil nás svah na pravej
strane nad kosodrevinou pod
Streleckými poliami, kde sme
začali rozmýšlať o tom, ako
si lyžovačku zjednodušiť. Tak
došlo najmä vďaka Julovi k využitiu motora z Jawy 250 a prepojeniu cez spojku na bubon
s 300 m lanom a jednoduchý

vlek bol na svete. Našli sme
pre neho miesto v kosodrevine
a schovali ho pod malý prístrešok, blízko ktorého za pár
mesiacov stála medzi troma
veľkými kameňmi i jednoduchá drevená búda s pričňou.
Umožnila za skromných podmienok i prenocovanie. Lyžovačka tam vydržala až do
otvorenia vleku na Skalnatom
plese. Potom na Búdu začali
chodiť najmä bratia Migacovci
a Jendo Jurský, navštevovali ju
aj mladí popradskí horolezci a
starší známi obyvatelia Popradu ako Luzcyovci, manželia
Lichí, Moserovci a mnohí ďalší
obdivovatelia prírody.
V 80-tych rokoch prišlo
„do módy“ bežkovanie, hrebeňovky, a dlhotraťové súťaže ako Biela stopa, Liptovská
stopa, Ľubovnianska stopa,
známe české pochody. Účasť

Inzercia

zimnými
pneumatikami
185/70-R 1488T. Inf. č. t.:
0903 233 147.
17/18-P
Dám do prenájmu zrekonštruovaný 3-izb. byt 120
m2 v rodinnom dome v Poprade - Veľkej. Cena dohodou podľa počtu ľudí. Inf.: č.
t. 0918 046 422.
70/18-R
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• Predám

kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.:
0908 234 866.
1/18-P
Predám lacno disky so

•

•

na nich prebiehala v bohatom
počte cez odbor turistiky. Bez
Jula sa však nekonala žiadna
akcia. V tomto rámci začali
sme i v Poprade usporadúvať
pochod na počesť oslobodenia Popradu. Bola to vtedy na
Slovensku veľmi populárna
štyridsiatka s bohatou účasťou, aj nad 1000 bežcov, najmä vďaka kvalitnej trati, ktorá
viedla malebným územím na
Šuňavských lúkach s priľahlými dolinami. Jej tvorcom a vytyčovateľom nebol nikto iný,
než náš Julko. Okrem toho
sa Julko podieľal i na založení
„Jozefovského“ prechodu hrebeňom Kráľovej hole, ktorý
bol zaradený i do celoročného
kalendára slovenskej turistiky.
Tam všadiaľ si mal Julko
svoju účasť. Spomíname na
teba, náš milý kamarát.
Fero Fundja

• PEDIKÚRA

RENKA,
Ludvíka Svobodu (pri kostole) Poprad - Juh, tel.
0903 849 047 p o n ú k a klasická pedikúra, masáž
nôh, lakovanie nechtov na
nohách, cena pre seniorov, akcie, DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY.
67/18-R
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S knihou
ma baví svet

Minulý týždeň v stredu
a vo štvrtok sa v pobočkách
Podtatranskej
knižnice
v Poprade konal už štvrtý
ročník literárneho festivalu venovaného detskému
čitateľovi S knihou ma baví
svet, ktorého súčasťou boli
rôzne prednášky, semináre,
tvorivé dielne či besedy, ale
aj výtvarná súťaž pre deti
z materských a základných
škôl.
Do tohto ročníka výtvarnej súťaže sa po prvýkrát
zapojili aj materské školy štyri z Popradu a jedna z Batizoviec. Deti tvorili na tému
Keď rozprávka ožije. Každý
bol víťazom, knižnica ocenila šesť kolektívnych a desať
individuálnych prác.
Žiaci základných škôl tvorili na tému Ja v rozprávke. Do knižnice dorazilo
124 výkresov - 62 z mesta
Poprad a 57 z okolitých
obcí v pôsobnosti Školského úradu Poprad. Školáci
poslali aj kolektívne práce
v podobe plagátu a knihy. Ani tu nešlo o celkové
umiestnenie, knižnica ocenila všetky práce.
V tomto období sa Podtatranská knižnica zapojila
do podujatia Adventný čas v
rámci projektu Celé slovensko číta deťom.
(ppv)
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Darujú zázračnú tekutinu zachraňujúcu život a zdravie

Územný spolok SČK v Poprade v spolupráci so samosprávami miest a obcí oceňoval minulú stredu darcov
za mnohonásobné darovanie krvi. Keby odovzdávali
skutočný bronz, striebro,
zlato či diamanty, tak by sa
celá sála leskla. Veď takéto
ocenenia tohto roku dosiahlo takmer 500 darcov z Popradského a Kežmarského
okresu.
Za skutky ľudskosti v podobe darcovstva im poďakovali
predstavitelia ÚS SČK - predseda Ladislav Moravčík, riaditeľka ÚS Denisa Kučkovská,
Pavol Repovský, vedúci lekár
Národnej transfúznej služby,
Anna Prcínová, vrchná sestra
NTS, ako i zástupcovia mnohých miest a obcí. Bronzovú
Janského plaketu za uplynulý rok dosiahlo 281 darcov,
striebornú 133, zlatú 47 a diamantovú plaketu odovzdali
12 darcom krvi - Františkovi
Gemzovi, Jurajovi Kostyšákovi, Jozefovi Lukáčovi, Miroslavovi Mirilovičovi, Jánovi
Palgutovi, Alojzovi Petruščá-

kovi a Martinovi Rečičárovi
z Popradu a tiež Petrovi Bukovinovi z Vikartoviec, Cypriánovi Gurovi zo Ždiaru,
Matejovi Hrebeňárovi z Ľubice, Mariánovi Koreňovi z L.
Tepličky a Jánovi Popadičovi
zo Svitu.
P. Repovský zhrnul: „Za
posledných dvanásť rokov stále zvyšujeme počet darcov a
odberov. Môžem byť spokojný
aj v tomto roku, a to ešte pred
sebou máme takmer mesiac.
Nedávno nám skončila Študentská kvapka krvi, počas
ktorej sme zrealizovali tisíc
odberov a polovica bola od
prvodarcov. Krvi máme v pôsobnosti našej NTS dostatok.
Vypomáhame ňou aj krajským
mestám, posielame až do Bratislavy na onkológiu, kam chodia na operácie i ľudia z nášho
regiónu. Chcem sa poďakovať
všetkým darcom, že prichádzajú na transfúzku, sú uvedomelí a chcú pomáhať. Nech
im zdravie slúži.“ Najbližšie
môžu záujemcovia prísť darovať krv počas Mikulášskej
kvapky krvi pod gesciou pri-

mátora mesta
Poprad Antona
Danka, ktorá
bude 6. decembra od 7. hod.
vo vstupných
priestoroch
Mestského úradu v Poprade.
Darovať krv,
ktorá je skutočne zázračnou tekutinou,
sa každý rozhodne z rôznych
dôvodov. Niekto zažil v rodine nehodu, pri ktorej krv zachránila život, iný potreboval
krv pri operácii, ďalší začal s
darcovstvom ešte na vojenčine. Jozef Lukáč (na foto pri
preberaní plakety), diamantový darca z Popradu - Matejoviec, patrí práve k takýmto
darcom: „Mám za sebou už
81 odberov. Po vojenčine, kde
som s darovaním začal, sme
boli v robote kolektív, ktorý
sme sa odhodlali a šli sme to
skúsiť. Už sa mi stalo, že sme šli
priamo zachraňovať život mamičke, alebo sa stala nehoda a
potrebovali moju krv. Cítim sa
dobre, som zdravý a verím, že

budem môcť ešte ďalej darovať.“ J. Lukáč vyzdvihol svojho zamestnávateľa - Tatravagónku, ktorá si darcov s úctou
cení a umožňuje ísť dávať krv.
Zaujímavý príbeh rozpovedala bronzová darkyňa Helena
Kosztolányiová, ktorá začala
s darcovstvom až okolo štyridsiatky: „Cítila som to ako
dlh, pretože moja mama mi
často vravela, že by som mala
ísť darovať krv. Jej totiž lekári
zachránili život, keď jej vymenili všetku krv pri pôrode. Ona
nemohla, ale priala si, aby som
to mohla ja vrátiť. Roky plynuli, mama už nežije, ale stále mi
vŕtalo v hlave, že musím ísť. A
som rada, že som toto mamine
prianie splnila.“
(mar)

Zberateľská výstava starožitných hračiek „Čaro detstva“
Podtatranské
múzeum
v Poprade pripravilo pre svojich návštevníkov zaujímavú
zberateľskú výstavu pod názvom Čaro detstva. Výstava
predstavuje súkromnú zbierku pani Alice Tokarčíkovej, zberateľky starožitností
z Hanisky pri Prešove.
A. Tokarčíková je držiteľkou šiestich certifikovaných
rekordov zapísaných v Knihe
slovenských rekordov a patrí
jej aj siedmy certifikát TOP
zberateľka Slovenska. Najpočetnejšiu časť jej zbierky tvoria dečky a obrusy, ktorých má
520 exemplárov, plyšové hrač-

ky a bábiky z porcelánu, dámske bavlnené
vyšívané vreckovky,
ako jediná na Slovensku zbiera plesové kabelky ručne
vyšívané korálikmi.
Pozoruhodná je aj jej
zbierka ručne vyšívaných gobelínových
obrazov, ktorých má 135 a certifikát so zápisom do knihy
rekordov získala aj za neveľkú
16 kusovú kolekciu strojovo
tkaných tapisérií, okrem toho
zbiera aj starožitný porcelán,
obrazy či plesové šaty.
Podtatranské múzeum sa

rozhodlo vystaviť vo
svojich priestoroch
na Vajanského ulici predovšetkým jej
zbierku hračiek, ide
hlavne o porcelánové bábiky a plyšové
medvedíky, nakoľko
práve tieto hračky
veľmi často robili radosť deťom pod vianočným
stromčekom. Keďže každá
hračka zo zbierky A. Tokarčíkovej má svoj vlastný príbeh
a mnohé pochádzajú z rôznych krajín celého sveta, deti
aj dospelí uvidia hračky napr.
z Japonska, Číny, Ruska, USA,

Nemecka, Rakúska, Talianska,
ale aj arabských krajín.
Nakoľko mnohé z vystavených exemplárov sú skutočne
unikátne a vzácne a návštevník ich bude môcť obdivovať
len vo vitrínach, múzeum sa
rozhodlo výstavu obohatiť aj
o takzvaný detský kútik, kde
budú pre deti k dispozícii
hračky priamo určené na hranie. Otvorenie výstavy bude
v utorok 11. decembra o 16.
hod. a verejnosti bude prístupná v termíne od 12. decembra
2018 do 30. septembra 2019
v čase otváracích hodín múzea.		
(vba)

Súťaž o knihy z Ikaru

Tradičné zelené stužky posledný novembrový večer pripli študentom 5. E triedy bilingválnej sekcie Gymnázia na
Ulici Dominika Tatarku v Poprade. K slávnostnej atmosfére prispelo nielen galaoblečenie, ale aj honosné prostredie
jedného z tatranských hotelov.
FOTO - archív 5. E

Redakcia novín Poprad v spolupráci s
vydavateľstvom Ikar pripravila pre čitateľov
vianočnú súťaž o štyri zaujímavé knihy. Vyhrať
môžete knihu Stále som to ja, ktorej autorkou
je Jojo Moyesová. Ide o voľné pokračovanie
svetových bestsellerov Predtým ako som ťa poznala, ktorý sa dočkal aj filmové spracovania,
a Čo bolo potom. Ďalšia kniha je kriminálny
román Keď čert nespí od M. J. Arlidgeovej.
Tretiu knihu Bavilo ma žiť napísala Abby Fabiaschiová. Ide o vyšetrovanie záhadnej smrti
matky a následkoch na jej rodinu. Autorom
štvrtej knihy v súťaži je Jozef Banáš a má názov
Prebijem sa! Štefánik Muž železnej vôle.

Ak máte záujem vyhrať jeden z uvedených
titulov z vydavateľstva Ikar, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať ho
do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do
pondelka 10. decembra 2018. Mená štyroch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 12. decembra 2018. (ppš)
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Mrázik odovzdal ľadové vysvedčenia

Absolventom prvého tohtoročného kurzu korčuľovania pre deti
z materských škôl v Poprade prišiel
minulý týždeň vo štvrtok odovzdať
ľadové vysvedčenia rozprávkový
Mrázik. Kurz korčuľovania absolvovali ako prvé deti z MŠ na Podtatranskej ulici.
„Odovzdali sme spolu 55 ľadových
osvedčení malým šikovným korčuliarom. Rovnaké slávnostné odovzdávanie ľadových vysvedčení čaká
v tomto roku spolu takmer 300 detí
z MŠ v Poprade. Výcvik ďalšej škôlky začne na Zimnom štadióne mesta Poprad už na budúci týždeň. Od

11. decembra by následne mali začať
kurzy aj na umelej ľadovej ploche pri
Aréne Poprad,“ uviedol Jozef Pavlík
z odboru školstva MsÚ v Poprade.
S organizovanou výučbou korčuľovania u najmenších detí začala
popradská samospráva už v roku
2013, vďaka tomu patrí Poprad
medzi priekopníkov. Od začiatku
celého projektu prešlo výučbou už
takmer dvetisíc detí. V aktuálnom
školskom roku deti trénujú pod
dohľadom bývalého legendárneho
hokejového brankára Pavla Svitanu,
držiteľa striebornej olympijskej medaily a jeho brata Petra.
(mag)

Popradčanky nestačili na Piešťany

Basketbalistky
BAM
Poprad odohrali ďalší
domáci zápas Extraligy
netradične v nedeľu 2.
decembra, keď hostili
favorita - Piešťanské Čajky. Súperovi vzdorovali len v prvom polčase, potom už zápas uchopili pevne do svojich rúk hosťujúce hráčky.
„Prvý polčas bol z našej strany dobrý, boli sme vyrovnaným súperom.
Ukazujeme progres, aj keď nevieme
vydržať v tempe počas celého zápasu.
Pre nás je podstatné, že sa zlepšujeme a potrápiť súpera budeme chcieť
aj v ďalšom zápase,“ uviedla trénerka
BAM Poprad Tatiana Gallová.
Popradčanky budú hrať najbližší
zápas opäť doma, keď v sobotu 8. decembra privítajú o 17.30 hod. lídra

z Ružomberka.
Výsledok: 9. kolo v nedeľu 2. decembra BAM Poprad - Piešťanské
Čajky 42:75 (24:36), najviac bodov
BAMP: Eva Filičková - 14.
Program: 10. kolo v sobotu 8. decembra o 17.30 hod. BAM Poprad MBK Ružomberok.
(ppv)

Tabuľka Extraligy žien
Z

V

P

B

1. Ružomberok

10

10

0

20

2. Piešťany

9

7

2

16

3. Šamorín

10

5

5

15

4. YA Košice

8

6

2

14

5. Nitra

8

4

4

12

6. BAM Poprad

9

3

6

12

7. Slovan BA

9

1

8

10

8. B. Bystrica

9

0

9

9

Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v sobotu 1. decembra Poprad - Žilina 57:52 a v nedeľu 2. decembra Poprad - Ružomberok 56:50pp. Žiačky: v sobotu 1. decembra UPJŠ
Tydam Košice - Poprad 41:36 a 31:47. St. mini žiačky: v sobotu 1. decembra YA Yellow Košice - Poprad 17:46 a 33:62.

Krátko zo športu

FK Poprad minu•lý FUTBALISTI
týždeň v utorok spoznali svojho

súpera vo štvrťfinále Slovnaft Cupu.
Pravdepodobne 13. marca 2019
vycestujú do Michaloviec, kde sa
stretnú s tamojším fortunaligistom
MFK Zemplín Michalovce. Ďalšie
dvojice tvoria: FK Senica - FC Nitra,
MŠK Žilina - MFK Skalica a FC Košice - FC Spartak Trnava.
POPRADSKÉ hokejistky mali
uplynulý víkend v rámci 13. kola
Extraligy voľný žreb. Zápas 14. kola
odohrajú Popradské líšky na domácom ľade v sobotu 8. decembra
o 18.45 hod. proti Martinu.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
minulý týždeň v stredu prehrali v Leviciach 64:83 v rámci 13. kola SBL.
V ďalšom kole mali zverenci Michala Madzina voľný žreb a už dnes, t.
j. v stredu 5. decembra pocestujú
do Bratislavy na palubovku Interu.
V sobotu 8. decembra privítajú o 18.
hodine Handlovú.
V PIATOK 7. decembra sa v športovej hale v Matejovciach od 7.30
hod. uskutoční Charitatívny futsalový turnaj zložiek integrovaného
záchranného systému, ktorého organizátorom je OZ Záchrana. Výťažok
z podujatia pomôže rodine z Popra-

•
•

•

Redakciu novín

du s ťažkým osudom. Záchranári
chcú pomôcť bývalému kolegovi
policajtovi, ktorý pred dvoma rokmi
vážne ochorel a nemôže vykonávať
svoju prácu a pred pár týždňami utrpela masívne krvácanie do mozgu aj
jeho manželka.
STARŠÍ žiaci FK Poprad kategórie U15 a U14 sa nedávno zúčastnili
štvordňového herného sústredenia
v Prahe. Starší chlapci postupne remizovali s mladším ročníkom Sparty
Praha 1:1, zvíťazili nad Tempom Praha 5:1 a tiež nad Duklou Praha 2:1.
Chlapci z U14-ky prehrali so Spartou
Praha U13 0:2, s Viktoriou Žižkov
2:3 a remizovali s Duklou Praha 3:3.
VÍŤAZOM elitnej kategórie mužov a tiež kategórie do 23 rokov na
Majstrovstvách Slovenska v cyklokrose, ktoré sa konali v nedeľu 2.
decembra v Banskej Bystrici, sa stal
Popradčan v drese Mladej Boleslavy Ondrej Glajza ml. Rodina Glajzovcov mala aj ďalších úspešných
zástupcov. V kat. Masters B zvíťazil
Ondrej Glajza st. z klubu Horal Cyklomax a medzi ženami do 23 rokov
bola prvá Natália Glajzová, jazdiaca
tiež za Mladú Boleslav. V celkovom
poradí žien skončila ruhá za Jankou Keseg Števkovou.
(ppv)

•

•

POPRAD nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

S malými basketbalistkami trénoval aj Mikuláš
V predvianočnom čase vyzerajú
aj tréningy najmenších športovcov
trochu inak, ako zvyčajne. Presvedčili sa o tom v pondelok deti z prípravky BAM Poprad, s ktorými trénoval aj Mikuláš s anjelom a čertmi.
„Tak ako každý rok, aj tentokrát sme
pripravili pre naše najmenšie BAMP-áčky Mikuláša, pretože celý rok poctivo trénujú. Chceli sme im urobiť prí-

jemnú atmosféru a trochu sa vianočne
naladiť. Mikulášovi, anjelovi a čertom
sme predviedli naše basketbalové umenie a za to boli deti odmenené mikulášskym prekvapením. Pre nás trénerov a trénerky je najväčšou odmenou
úsmev na tvárach detí, pretože vidíme,
že na tréningy chodia s radosťou a nadšením,“ uviedla prezidentka BAM Poprad Alena Kováčová.
(mav)

5. 12. 2018

Strana 11

Kamzíci sa na víťazstvá poriadne nadreli

Hokejisti HK Poprad
odohrali minulý týždeň od utorka do nedele tri súťažné zápasy.
Všetky tri vyhrali, ale
ani jedno víťazstvo sa
nerodilo ľahko.
Minulý týždeň v utorok sa popradským hokejistom podaril nevídaný
obrat, keď prehrávali v úvode tretej tretiny 0:3, no napokon zvíťazili po predĺžení 4:3. V piatok odohrali podobný
duel aj doma proti Zvolenu (na foto).
Prehrávali 0:2, ale dokázali zvíťaziť 3:2
po predĺžení. V nedeľu boli v Detve
v úplne inej pozícii. Zásluhou hetriku
Patrika Svitanu a gólu Petra Kundrika
videli už 4:0, ale v tretej tretine boli domáci blízko k vyrovnaniu, keď znížili
na konečných 4:3 z pohľadu hostí.
V piatok 7. decembra čaká kamzíkov netradične o 18. hodine domáci
duel proti maďarskému Miškovcu.
Výsledky Tipsport Ligy: 27. kolo
v utorok 27. novembra HC Košice HK Poprad 3:4pp (1:0, 1:0, 1:3 - 0:1),
góly Popradu: 43. Jindřich Abdul (M.
Zagrapan, S. Takáč), 44. Martin Belluš
(L. Paukovček), 55. Jindřich Abdul (S.
Takáč, Š. Fabian), 62. Patrik Svitana
(S. Mlynarovič). 28. kolo v piatok 30.
novembra HK Poprad - HKM Zvolen

3:2pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0), góly Popradu: 49. Marek Zagrapan (D. Bondra,
P. Svitana), 56. Samuel Takáč (M. Zagrapan, J. Abdul), 65. Marek Zagrapan
(J. Abdul). 29. kolo v nedeľu 2. decembra HC 07 Detva - HK Poprad 3:4
(0:2, 0:2, 3:0), góly Popradu: 4. Patrik
Svitana (D. Bondra, S. Mlynarovič), 6.
Peter Kundrik (R. Václav), 26. Patrik
Svitana (Š. Fabian, M. Zagrapan), 29.
Patrik Svitana (D. Bondra).
Program Tipsport Ligy: 30. kolo
v piatok 7. decembra o 18. hod. HK
Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec, 31. kolo v nedeľu 9. decembra
o 16. hod. MHC Mikron N. Zámky HK Poprad.		
(ppv)

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre

B

1. Košice

31

20

1

3

7

108:65

65

2. Zvolen

31

17

4

4

6

118:68

63

3. HK Poprad 31 18

4

1

8

92:66

63

4. B. Bystrica

30

17

3

4

6

94:65

61

5. Nitra

30

16

4

1

9

112:71

57

6. N. Zámky

31

15

3

2

11

77:68

53

7. Trenčín

30

13

3

1

13

66:69

46

8. Miškovec

31

12

2

4

13

86:90

44

9. L. Mikuláš

31

10

2

2

17

77:99

36

10. Budapešť

30

9

1

5

15

83:101

34

11. Detva

31

9

1

4

17

78:104

33

12. Žilina

31

6

5

1

19

79:112

29

13. SR 20

22

0

0

1

21

26:118

1

V piatok 30. novembra a v sobotu 1. decembra sa v Aréne Poprad konal III. Medzinárodný seminár Ju-Jitsu, ktorého organizátorom bol Budo Club Poprad pri
príležitosti 25. výročia založenia klubu. Svetovo uznávaní majstri z Talianska, Rakúska, Maďarska, Veľkej Británie či Kosova sa venovali zhruba päťdesiatke účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
FOTO - Silvia Šifrová

Z kuchyne FK Poprad

Počas uplynulého týždňa boli z tábora FK
Poprad v rámci jesene
v hre už len tri mládežnícke družstvá. Starší i mladší dorastenci na
ihriskách súperov neuspeli.
Minulý týždeň v utorok cestovali chlapci do 16 i 17 rokov do Žiliny,
no u favorita sa im nedarilo. Mladší
chlapci podľahli domácim 0:7 a starší
pre zmenu 0:3.
Cez víkend boli v hre aj starší dorastenci do 19 rokov, ktorí nezvládli svoj

posledný zápas jesene medzi elitou.
V sobotu v Dunajskej Strede prehrali
vysoko 1:7.
Výsledky: 17. kolo I. ligy st. dorastu U19 v sobotu 1. decembra FK
DAC 1904 Dunajská Streda - FK
Poprad 7:1 (4:1), gól Popradu: 12.
Tibor Slebodník. 12. kolo I. ligy ml.
dorastu U17 v utorok 27. novembra
MŠK Žilina - FK Poprad 3:0 (1:0).
12. kolo I. ligy ml. dorastu U16
v utorok 27. novembra MŠK Žilina FK Poprad 7:0 (4:0).
(ppv)

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 1. decembra Poprad - Trenčín 5:2 a v nedeľu 2. decembra
Poprad - Trenčín 3:4. Dorast: v sobotu 1. decembra Púchov - Poprad 2:3
a v nedeľu 2. decembra Púchov - Poprad 1:4. Kadeti: v nedeľu 2. decembra
Poprad - Michalovce 9:3.

V sobotu 1. decembra sa
v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá Slovenska
v športovej gymnastike
v kat. B, ktorých sa zúčastnili aj pretekárky zo ŠK ŠG
GY-TA Poprad. V kategórii najmladších žiačok sa
Majsterkou Slovenska stala
Popradčanka Diana Šavelová (na foto vľavo), ktorá
je zároveň celkovou víťazkou Slovenského pohára.
V kat. ml. žiačky si tretie
miesto vybojovala Silvia Bírová. FOTO - archív klubu
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Relax

P DO AQUAPARKU
CELODENNÝ VSTU
ZÉNMI
VNÚTORNÝMI BA
S VONKAJŠÍMI A
Y
E 2 OSOB
AQUA PACKET PR
2 osoby: 36

€

Zdravie

LOTELOVEJ
10 PROCEDÚR CE
BY CHLADOM
EČ
KRYOTERAPIE, LI
°C
PRI TEPLOTE -120

5

1 a viac osôb: 5

€

Wellness

CELODENNÝ VSTUP DO AQUAPARKU
A JEDNORAZOVÝ DO WELLNESS CENTRA
VITAL PACKET PRE 2 OSOBY

Zábava

CELODENNÝ VSTU
P DO AQUAPARKU
+ ATRAKCIA VIRT
UÁ
FAMILY PACKET PR LNA REALITA
E RODINU S DEŤM

I

2 osoby: 50

€

Láska

VIP SKY LOUNGE
EXKLUZÍVNA PRIVÁTNA ZÓNA
VÍRIVKA A FÍNSKA SAUNA NA STRECHE
HOTELA HORIZONT RESORT
2 osoby: 60€

SHOP.AQUACITY.SK

3 osoby: 50 € /

4 osoby: 58 €

Vitalita

VSTUP DO
MOUNTAIN WELLN
ESS CENTRA V
HOTELI HORIZONT
RESORT
2 osoby: 40 €

BALÍČKY SÚ V PREDAJI NA POKLADNIACH ALEBO ONLINE NA SHOP.AQUACITY.SK
PLATNOSŤ POUKAZOV JE DO 31.3.2019. DARČEKOVÉ BALÍČKY NIE JE MOŽNÉ VYUŽIŤ V DEŇ ZAKÚPENIA.
ŠPORTOVÁ 1397/1
058 01 POPRAD
TEL.: +421 52 78 51 111
INFO@AQUACITY.SK
AQUAPARK POPRAD
PODROBNÝ POPIS BALÍČKOV NA WWW.AQUACITY.SK/VIANOCE
PP-130

