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V uplynulú prvú adventnú nedeľu 
sa v centre Popradu rozžiarilo Via-
nočné mestečko, ktoré prilákalo na 
námestie množstvo ľudí. Dôvodom 
však bolo takisto slávnostné požeh-

nanie adventného venca, zapálenie 
prvej adventnej sviece a podávanie 
horúceho vianočného punču pri-
mátorom mesta Antonom Dankom 
s manželkou. V ďalšom stánku punč 

nalievali i obaja viceprimátori Štefan 
Pčola a Ondrej Kavka. Prvých dve-
sto občanov dostalo tento nápoj do 
keramických hrnčekov s folklórnym 
motívom, erbom mesta a prianím 

veselých Vianoc od mesta Poprad. 
Punč sa ušiel každému, keď sa hrn-
čeky minuli, čapovali ho prvýkrát do 
ekologických pohárikov. 

(Pokračovanie na str. 3)

Tie najkrajšie slovenské Vianoce sú v Poprade
Program Popradské Viano-

ce 2019, ktorý sa začal v prvú 
adventnú nedeľu 1. decembra 
bude plný rozmanitých pod-
ujatí. V  tomto týždni bude 
najdôležitejšou udalosťou Prí-
chod Mikuláša. Ten sa so všet-
kými deťmi stretne 5. decem-
bra o  17. hod. na Námestí sv. 
Egídia. Jeho príchod bude spo-
jený s rozsvietením nádhernej 
a  bohatej vianočnej výzdoby. 
Deti sa môžu tešiť na  populár-
nych Oteckov, Fíha Tralala  a 
nebudú chýbať ani čerti s anjel-
mi. Sladké mikulášske darčeky 
sú pripravené pre všetky deti 
a vianočnú atmosféru oboha-
tí veľkolepý pyromuzikálny 
ohňostroj. Putujúci Miku-
láš zavíta do jednotlivých častí 
mesta v nedeľu 8. decembra.

Program Vianoc pokračuje 7. 
decembra o 19. hod. v divadelnej 
sále Domu kultúry komédiou 
s Annou Šiškovou a Adym Haj-

du o netradičnom manželskom 
páre Otvorené manželstvo. V 
nasledujúci deň - 8. decembra 
o  18. hod. sa uskutoční II. ad-
ventný vežový koncert, ktorý 
bude spojený  s  rozsvietením  2. 
adventného  svetla, a to v  poda-
ní  DH Tatramat Matejovce. 

V gréckokatolíckom Chráme 
sv. Petra a Pavla v Poprade je 12. 
decembra o  18 hod. pripravený 
exkluzívny Vianočný koncert 
amerických hudobníkov - spe-
váčky Nataschy Wrigt a klaviristu 
i  skladateľa Alfreda  McCraryho 
v  sprievode slovenského komor-
ného  kvarteta La Speranza.

XVII. tradičný vianočný jar-
mok na Námestí sv. Egídia v 
Poprade sa  bude  konať od 13. do 

15. decembra. V bohatom sprie-
vodnom programe  vystúpia  zná-
me tváre a skupiny (plagát je na 
12. str.) Množstvo remeselníkov 
predstaví ľudovo–umeleckú tvor-
bu, prezentáciu ľudových tradícií 

a pripravená je aj pravá vianočná 
kapustnica. 

Súčasťou tradičného vianoč-
ného jarmoku bude 14. decem-
bra o 18. hod. vianočný koncert 
Prostonárodná vianočná omša, 
ktorý sa uskutoční v  evanjelic-
kom Kostole svätej Trojice na  
Námestí sv. Egídia. V ňom sa 
predstaví Slovenský spevácky 
zbor Adoremus a Mucha Quar-
tet. 15. decembra o 15. hod. sa v 
evanjelickom a. v. Kostole sv. Tro-
jice v Poprade – Veľkej uskutoční 
XXII. vianočný koncert veľčian-
skych cirkevných spevokolov, 
žiakov ZŠ s MŠ. A.W. Scherfela   
v  Poprade s  názvom Posolstvo 
Vianoc 2019. Zároveň   sa o 18. 
hod. na Námestí sv. Egídia v   
Poprade uskutoční III. adventný 
vežový koncert, ktorý je spojený  
s   rozsvietením   3. adventného   
svetla.

(Pokračovanie na str. 2)

FOTO – Marta Marová
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Stručne
 POSLEDNÉ tohtoročné za-

sadanie Mestského zastupiteľstva v 
Poprade sa uskutoční vo štvrtok 12. 
decembra od 8. hod. v zasadačke na 
prízemí mestského úradu.

 ROADSHOW mladých 
vedcov sa minulý štvrtok zasta-
vila aj v Základnej škole s MŠ na 
Komenského ul. v Poprade. Pre 
žiakov 8. - 9. ročníka mladí vedci 
zo Slovenskej akadémie vied od-
učili vyučovacie hodiny namiesto 
učiteľa, priamo prepojené s vedec-
kou praxou. Projekt cestovania po 
celom Slovensku trvá už tretí rok, 
zapojila sa doň viac ako polovica 
ústavov SAV a vedci odučili spolu 
už takmer 120 vyučovacích hodín.

 AJ TOHTO roku okrášlia 
Námestie sv. Egídia počas Tradičné-
ho vianočného jarmoku stromčeky 
vyzdobené deťmi z popradských 
základných škôl. Vyhodnotenie 
vianočných stromčekov bude v pia-
tok 13. decembra predpoludním. 
Po skončení jarmoku poputujú do 
zariadení pre seniorov, denných 
centier a pod. 

 PÔVODNE plánovaný po-
chod čertov a stríg na Luciu 13. 
decembra v programe Popradské 
Vianoce 2019 je z technických prí-
čin zrušený.

 SVETOVÝ deň boja proti 
AIDS každoročne pripadá na 1. 
december. AIDS sa na svete obja-
vil v roku 1981, na Slovensku prvý 
prípad zaznamenali v roku 1985. 
Vyšetrenie anti - HIV protilátok 
ponúkajú aj regionálne úrady verej-
ného zdravotníctva. Jeden z nich je 
aj v Poprade, kde je aj poradňa pre 
túto problematiku.

 TRADIČNÁ predvianočná 
výtvarná súťaž a  výstava detskej 
výtvarnej tvorby, určená pre širo-
ké spektrum detí a mládeže celého 
Slovenska s  názvom Anjel Vianoc 
2019 bude otvorená v piatok 6. de-
cembra o 13. hod. v Artklube Tat-
ranskej galérie v Poprade. 

 V oddelení umenia Pod-
tatranskej knižnice v Spišskej So-
bote bola v pondelok 2. decembra 
otvorená výstava Petra Kocáka 
s  názvom Výber z  tvorby. Výstava 
potrvá do konca januára budúceho 
roka. 

 MESTO Poprad zmenilo 
úradné hodiny na stavebnom úra-
de. Stránkové dni sú pondelok od 
7.30 hod. do 15.30 hod. a v  stredu 
od 7.30 hod. do 16. hod., utorok, 
štvrtok a piatok sú nestránkové dni.  
Podávanie žiadostí cez podateľňu 
je k dispozícii každý pracovný deň.

 NA webovej stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverejne-
ný presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.                   (ppš)

Popradské Vianoce postráži ligotavejší anjel

Tie najkrajšie slovenské Vianoce sú v Poprade

Anjel priletel minulý týždeň v pia-
tok do Popradu už po jedenástykrát 
tradične vrtuľníkom, netradične v 
novom šate, vyšší, ťažší a ligotavejší.

„Naša najväčšia vianočná atrakcia 
zostane v strede kruhového objazdu 
mesiac a pol. Jeho výška je približ-
ne 13 metrov a váha neuveriteľných 
850 kilogramov, čo je v porovnaní 
s predošlým anjelom takmer o 150 ki-
logramov viac. Táto váha dala zabrať 
montérom a vrtuľníku, ale všetci boli 
na jeho osadenie dokonale priprave-
ní,“ uviedla hovorkyňa mesta Poprad 
Jarmila Hlaváčová. Ako dodala, kon-
štrukcia je po celkovej rekonštrukcii 
zvarov a kotvenia. Zložený povrch po-
krýva 42 000 svetelných LED bodov. 
Anjel je osvetlený v nových farbách, 
odetý je v novom kabáte, má dlhé vla-
sy a hrá na harfe. „Tohtoročnou novin-
kou sú aj nainštalované svetelné 
stromčeky, ktoré sa budú na-
chádzať priamo pod ním.“

Prvýkrát sa na popradskom 
kruhovom objazde zjavil anjel 
v roku 2009, tento rok je to vô-
bec po prvýkrát, kedy do náš-
ho mesta priletel úplne nový. 
„Počas inštalácie anjela došlo 
z bezpečnostných dôvodov k 
celkovej uzávere kruhového 
objazdu. Táto uzávera trvala 
približne desať minút,“ doplnil 

náčelník Mestskej polície v  Poprade 
Marián Gardoš. Prílet našej vianočnej 
dominanty vyvolal obrovský záujem, 

za posledných 10 rokov sa na neho 
prišiel pozrieť zatiaľ najväčší počet 
ľudí.         (ppp)

V  divadelnej sále Domu kultú-
ry sú pripravené ďalšie vianočné 
koncertné programy. 17. decem-
bra o 16. hod. muzikál Za novými 
zážitkami tatranskými chodníč-
kami v  podaní detí a  učiteliek zo 
Súkromnej materskej školy Stella 
v Poprade. 18. decembra o 18. hod. 
je pripravený koncertný program 
Vianočné putovanie, ktorí pripra-
vili žiaci a pedagógovia Základnej 
umeleckej školy na Štefánikovej 
ulici v Poprade. 21. decembra o 18. 
hod. zaznejú v  programe Zvestu-
jeme vám radosc tradičné spišské 
koledy v netradičnom hudobnom 
spracovaní, ktoré predstaví: FS 
Vagonár, Suita kráľa Mateja, La 
SPERANZA a hosť programu  DFS 
Letnička.  22. decembra o 10. hod. 
sa predstaví s komediálnou   fami-
ly show Sranda banda a  Vianoce. 
Vymeniť svoju hračku s  kamará-
tom, alebo darovať hračku pod 
vianočný stromček môžu deti s 
rodičmi v Dome kultúry na Malej 
detskej burze hračiek a rozprávko-
vých kníh, ktorá sa uskutoční 22. 
decembra o 11. hod. a od 18. hod. 

sa na námestí opäť rozozvučia via-
nočné koledy a melódie v rámci IV. 
adventného vežového koncertu, 
ktorý je spojený s  rozsvietením 4. 
adventného svetla v  podaní DH 
Popradčanka. Tá zároveň odpre-
zentuje Vežový štedrovečerný 
koncert, ktorý sa uskutoční 24. de-
cembra o 21.30 hod. na Námestí sv. 
Egídia.

Popradské Vianoce budú tra-
dične aj na ľade. Popradčania 
budú mať možnosť bezplatného 
korčuľovania 25. a 31. decembra 
vždy od 14. hod. na Zimnom šta-
dióne mesta Poprad.

Veľkú tradíciu má v Poprade aj 
živý betlehem, ktorý Popradské 
Vianoce spestrí 25. decembra o 18. 
hod. Herci z divadla v Spišskej No-
vej Vsi svojím biblickým príbehom 
so živými zvieratkami potešia v 
čase Vianoc malých aj veľkých di-
vákov.

Na druhý sviatok vianočný 26. 
decembra o 18.  hod. v  divadel-
nej sále Domu kultúry odohrajú 
slovenskí hudobníci zoskupení 
okolo multižánrového huslistu 
Jána Berkyho Mrenicu koncert - 

Gypsy Jazz SK  s hosťom - Karin 
Sarkisjan z  Arménska. Koncert 
je obohatený o  vianočné piesne 
a  koledy. Vstupenky s  nulovou 
hodnotou na miesta si môžete vy-
zdvihnúť v MIK 052 / 436 11 92.  

27. decembra o  14. hod. sa v 
Mestskom útulku pre túlavé a 
opustené psy uskutoční podujatie 
Vianoce a opustené psíky,  po-
čas ktorého môžu ľudia s dobrým 
srdcom prísť vyvenčiť psíkov a 
priniesť im darčeky pod vianočný 
stromček. 28. decembra o 16. hod. 
sa divadelná sála Domu kultúry 
rozozvučí ľudovou hudbou Stana 
Baláža a jeho hosťa Štefana Šteca.

Najmenší sa rozlúčia so starým 
rokom na Predsilvestrovskej det-
skej show Uja Ľuba v  nedeľu 29. 
decembra o 16. hod. v DK. 

Špeciálny program pripravili na 
čas Vianoc aj Tatranská galéria, 
Podtatranské múzeum či kino 
Tatran. Kompletný program 
festivalu Popradské Vianoce 
dostali Popradčania v minulých 
dňoch do svojich schránok a nájdu 
ho aj na webovom sídle mesta 
Poprad.                       (jhl)

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy
 PREDAJ jedinečnej 0-eu-

rovej suvenírovej bankovky s po-
dobou zakladateľa Svitu sa začne 
v  sobotu 14. decembra o 7.30 
hod. Záujemcovia si ju môžu kú-
piť za 3 eurá na Mestskom úrade 
vo Svite.

 MESTSKÉ zastupiteľstvo 
Vysokých Tatier vyzýva predsta-
viteľov inštitúcií, organizácií a 
občianskych združení, obyvate-
ľov Vysokých Tatier, aby predlo-
žili návrhy na nominácie jednot-
livcov alebo kolektívov, ktorým 
by mali byť udelené výročné ceny 
mesta Vysoké Tatry. Ocenení 
môžu byť nielen obyvatelia mes-
ta, ale aj osoby, ktoré sa význam-
ným spôsobom pričinili o rozvoj 
mesta a jeho propagáciu doma 
aj v zahraničí. Nominácie je po-
trebné poslať do 15. januára 2020 
na adresu: Tatranský dvojtýžden-
ník, Starý Smokovec 1, Vysoké 
Tatry alebo na  mailovú adresu: 
maria.pavligova@vysoketatry.sk.

 V Plavnici neďaleko Sta-
rej Ľubovne by malo vzniknúť 
stredisko zhodnocovania sta-
vebných odpadov. Súkromný 
investor chce v rámci recyklácie 
zbierať, triediť, zhodnocovať a 
následne spracovávať stavebný 
odpad. Ročne plánuje vyzbierať 
približne 600-tisíc ton stavebné-
ho odpadu a z toho 530-tisíc ton 
zhodnotiť. Predpokladaný odhad 
investičných nákladov je približ-
ne 1,8 milióna eur, mali by ísť na 
obstaranie mobilného techno-
logického zariadenia a ostatné-
ho vybavenia. S prevádzkou by 
chceli začať na budúci rok.

 PO odstávke z  dôvodu 
každoročných profylaktických 
a modernizačných prác je Múze-
um TANAP-u v Tatranskej Lom-
nici opäť otvorené. Pri vchode 
pribudla nadrozmerná drevená 
lebka šabľozubého tigra, ktorá 
má byť pozvánkou na netradičnú 
výstavu plánovanú na začiatok 
budúceho roka.

 ZÁKLADNÁ škola s MŠ 
Nižná brána v Kežmarku si toh-
to roku pripomenie 35. výročie 
otvorenia školy. Slávnostná aka-
démia venovaná tomuto výročiu 
sa uskutoční 13. decembra. 

 DO 4. decembra vykoná-
vajú Železnice SR výlukové práce 
na trati Kežmarok – Spišská Belá. 
Z toho dôvodu sú vlaky na tom-
to úseku nahradené autobusovou 
dopravou.   (ppš)

Obmedzenia počas Príchodu Mikuláša 

Rozsvietili prvú sviecu na adventnom venci

Túto skutočnosť ocenila i manželka 
primátora Jaroslava Danko: „Veľmi sa 
tešíme, že sme v tento krásny adventný 
večer mohli potešiť Popradčanov pun-
čom. Takisto som veľmi rada, že prvý 
rok ho môžeme čapovať do ekologických 
pohárikov a prvým dvom stovkám tiež 
do krásnych hrnčekov, ktoré rozhodne 
okrášlia každú domácnosť.“

Primátor Popradu A. Danko zaželal 
všetkým Popradčanom a návštevní-
kom mesta, aby precítili atmosféru Via-
noc, počas ktorých popradská samo-
správa pripravila množstvo podujatí. 
Okrem iného povedal: „Teší ma, že ste 
prišli v takom veľkom počte, aby ste sa 
potešili z Popradských Vianoc. Želám 
si, aby sme sa opäť stretli aj o rok v prvú 
adventnú nedeľu.“ Poprial krásne obdo-

bie adventu, ktorý je časom prípravy na 
najkrajšie sviatky. Privítal generálneho 
vikára Spišskej diecézy Antona Tyrola, 
ktorý požehnal adventný veniec a vy-
jadril radosť, že mohol prísť do sviatoč-
ne naladeného Popradu. „Kruh advent-
ného venca symbolizuje večnosť Boha, 
jeho zelená farba nádej, štyri adventné 
sviece narastajúce svetlo, z ktorého pri-
chádza očakávanie narodenia Mesiáša. 
My, kresťania veríme, že Ježiš Kristus je 
tým Mesiášom, tým svetlom, ktoré pri-
šlo na tento svet a ktoré osvecuje ľudské 
dejiny a dáva im zmysel.“ Generálny vi-
kár vyslovil želanie, aby boli všetci ľudia 
počas adventu, no nielen vtedy, k sebe 
dobrí a pestovali dobré medziľudské 
vzťahy, lebo tak bude svetlo rásť v na-
šich mysliach a srdciach. K adventnej 
nálade prispelo i rozsvietenie prvého 

adventného svetla na veži Kostola sv. 
Egídia s koncertom DH Tatramat a 
počas programu zahrala i cimbalová 
ľudová hudba Popradčan.

A. Tyrol poďakoval vedeniu mesta, 
že pripravilo takúto slávnosť a vy-
zdvihol: „V Poprade nie som prvýkrát, 
chodieval som si pozrieť vianočnú 
výzdobu vo vašom meste už celé roky. 
Predtým som pracoval na Biblickom 
diele vo Svite, teraz už deviaty rok 
pôsobím na biskupskom úrade. Som 
rád, že si môžem opäť pozrieť naj-
krajšiu výzdobu, akú som kedy videl 
na Slovensku a takisto i v zahraničí. 
Veľmi obdivujem vkus aj jemnú citli-
vosť, ktorú je z nej badať.“ Tohtoročná 
vianočná výzdoba sa v našom meste 
rozsvieti zajtra 5. decembra na záver 
podujatia Príchod Mikuláša.       (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Mesto Poprad organizuje vo štvr-
tok 5. decembra 2019 o 17. hod. na 
Námestí sv. Egídia v  Poprade kul-
túrne podujatie „Príchod Mikuláša“, 
súčasťou ktorého bude aj pyromuzi-
kálny ohňostroj.

Realizácia ohňostroja vyžaduje vy-
medzenie bezpečnostnej zóny, do kto-
rej v čase konania ohňostroja nesmie 
mať prístup žiadna nepovolaná osoba 
a ani motorové vozidlo. Z dôvodu pre-
ventívnych bezpečnostných opatrení 
bol vypracovaný organizačný projekt, 
v rámci ktorého je navrhnutá uzávier-
ka časti Námestia sv. Egídia (vrátane 
rampového parkoviska), Levočskej 

ulice a Popradskej brigády. Rampové 
parkovisko na Námestí sv. Egídia bude 
v čase od 7. do 20. hod. uzatvorené.

Z  bezpečnostných dôvodov bude 
v čase od 17 do 20. hod. realizovaná 
úplná uzávierka miestnej komuniká-
cie prenosným dopravným značením 
Levočskej ul. v úseku od svetelnej kri-
žovatky ulíc Levočskej a  Francisciho. 
Prenosné dopravné značky budú osa-
dené v križovatke št. cesty I/66 v kri-
žovatke s Ul. Levočskou a v križovatke 
MK Ul. Levočskej a  Ul. Francisciho. 
Uzávierka bude platná pre všetky vo-
zidlá s  výnimkou vozidiel integrova-
ného záchranného systému. Uzávier-

ka miestnej komunikácie sa skončí 
približne o  18.30 hod. po ukončení 
ohňostroja.

Mesto Poprad žiada obyvateľov by-
tových domov a majiteľov prevádzok 
situovaných vo vymedzenom bezpeč-
nostnom priestore ohňostroja, aby 
dbali o bezpečnosť a 5. decembra od 
17. do 18.15 hod. sa radšej v  týchto 
priestoroch nepohybovali.

Zároveň žiada majiteľov motoro-
vých vozidiel, aby svoje vozidlá zapar-
kovali mimo uvedené lokality.

O  možnostiach bezplatnej autobu-
sovej dopravy na Príchod Mikuláša 
viac na str. 5.      (mpp)

FOTO – Marta Marová
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Dobrovoľne, bez nároku na od-
menu, bez čakania na vďaku, chodia 
darcovia krvi odovzdať kúsok zo 
seba. Väčšinou netušia komu, na akú 
operáciu, pri akom úraze či pôrode… 
Krv venujú preto, lebo súcitia s  iný-
mi, považujú za česť pomôcť takýmto 
spôsobom. Dôvodov je veľa, ale výsle-
dok je rovnaký – drahocennou tekuti-
nou zachraňujú zdravie a život.

Aspoň malým poďakovaním za hu-
mánny skutok je udeľovanie plakiet 
MUDr. Janského a  medailí profesora 
MUDr. Kňazovického. Minulý štvrtok 
sa takáto slávnosť odohrala pod zášti-
tou primátora Popradu Antona Danka 
pre ocenených darcov z  Popradského 
i Kežmarského okresu. Bolo ich takmer 

500, z toho dostalo za 10-násobné da-
rovanie krvi bronzovú plaketu 270, za 
20-násobné darovanie 148 a za u žien 
30 a  u  mužov 40-násobné darovanie 
51 darcov. Sedem darcov si prevzalo 
diamantovú Janského plaketu u žien za 
60 a u mužov za 80 odberov krvi. Boli 
to Jozef Bátory z Kežmarku, Pavol Ben-
ko z Kravan, Jozef Budaj zo Spišského 
Bystrého, Alojz Kolumber zo Sloven-
skej Vsi, Marián Martočko zo Svitu, 
Lucia Nemešová z  Vydrníka a  Štefan 
Tetemonda z  Popradu (na foto dole 
mu blahoželá primátor Popradu). Dia-
mantový Popradčan povedal: „Krv som 
prvýkrát daroval v roku 1982, akonáhle 
som mal 18 rokov a  dnes už mám 81 
odberov. Chodievam pravidelne a  som 

rád, že môj za-
mestnávateľ  – 
Tatravagónka 
mi to umožňuje. 
Krv darujem 
preto, lebo chcem 
pomôcť druhým 
ľuďom. Doba je 
hektická, je veľa 
havárií, úrazov 
a  pod., a  krv je 
potrebná.“ Oce-
nenia odovzdali 
za účasti primá-
torov a  staros-
tov viacerých 
miest a  obcí 

oboch okresov, hosťom bola i  ge-
nerálna sekretárka SČK Zuzana 
Rosiarová Kesegová, ktorú privíta-
la riaditeľka sekretariátu ÚS SČK 
v Poprade Denisa Kučkovská.

Na štvrtkovej slávnosti udelili ten-
toraz aj dve medaily MUDr. Jána Kňa-
zovického. Za stonásobné darovanie 
krvi ich získali Ladislav Moravčík (na 
foto hore vpravo) a  Štefan Vartovník 
(na foto hore vľavo), obaja zo Svitu. 
Od ostatných darcov a  hostí zožali 
ovácie postojačky, lebo prísť toľkokrát 
darovať krv znamená desiatky rokov 
pravidelných odberov. Š. Vartovník za-
čal darovať krv tak ako mnohí muži – 
na vojenčine, kedy mal kolega úraz, 
a  potom pokračoval, lebo cítil v  sebe 
potrebu a  lásku k  tým, ktorí krv po-
trebovali: „Neviem, či ešte budem môcť 
pokračovať, lebo už prekračujem vekovú 
hranicu, Ak áno a zdravie mi to dovolí, 
pôjdem darovať ďalej. Kvitujem hlavne 
mobilné výjazdy, najmä v školách, lebo, 
keď mladí ľudia vidia, že prídem ako 
starší a počujú koľkýkrát, trošku ich to 
aj motivuje.“ L. Moravčík, ktorý je zá-
roveň predsedom Územného spolku 
SČK v  Poprade, zaspomínal, prečo 
späl celý svoj život s Červeným krížom 
a  darcovstvom: „Moja nebohá mama 
bola dobrovoľná sestra ČK v malej de-
dinke pri Nitre. Lekár bol 2 km ďaleko, 
a keď sa niečo na dedine stalo, búchali 
u  nás aj v  noci. Zobrala lekárničku 

a  ošetrila zranenie, kým sa ten človek 
dostal k  lekárovi alebo do nemocnice. 
A  samozrejme, v  tom čase sa chodilo 
na odbery krvi až do okresného mesta, 
darcami boli aj môj otec a  starší brat. 
Tak hneď potom, čo som mal 18, som 
šiel na svoj prvý odber. Pokračoval som 
na vysokej škole, na vojenčine, v práci… 
Vážim si ocenenie za darcovstvo krvi, 
lebo ho nemôže len tak získať každý, je 
to vzácne uznanie.“ L. Moravčíka teší, 
že v  histórii oceňovania darcov krvi 
v Poprade, ich ešte toľko nebolo a tohto 
roku už pracovisko Národnej transfúz-
nej služby v Poprade zaznamenalo 10 
tisíc odberov. Pričinili sa o to vo veľkej 
miere výjazdové odbery krvi, najbližší 
bude opäť na popradskom mestskom 
úrade. Primátor Popradu A. Danko 
povedal: „Ďakujem všetkým darcom 
za skutok ľudskosti v podobe darovania 
krvi a pozývam každého, kto môže, na 
Primátorskú vianočnú kvapku krvi, kto-
rá bude 5. decembra 2019 od 7. hod. vo 
vestibule MsÚ.“       (mar)

Erasmus+ so starogymplákmi v Prahe o Nežnej revolúcii

Dar obrovskej ceny zdravia a života

PP-129

Šiesti žiaci a  traja učitelia 
Gymnázia na Kukučínovej uli-
ci v  Poprade strávili v  rámci 
programu Európskej únie na 
podporu vzdelávania, odbor-
nej prípravy mládeže a  športu 
v  Európe Erasmus+ jeden celý 
pracovný týždeň v  Prahe. Bolo 
to už tretie stretnutie študen-
tov a  ich pedagógov z  dánskej 
Kodane, litovského Kauna-
su, popradského „starého gym-
pla“ a  domáceho Gymnázia u 
Libeňského zámku (GULZ) 
v rámci ich spoločného projektu 
Learning and teaching witho-
ut limits. Po Kaunase a Kodani 
účastníkov tohto dlhodobého 
programu privítala „stovežatá“ 
metropola Česka. Termín ich 
stretnutia – týždeň od 11. do 15. 
novembra – doslova našepkával 
program. Veď to boli posledné 
dni pred oslavami jubilejného 
30. výročia historického spolo-
čensko-politického obratu vo 
vtedajšom Československu – re-
volúcie, ktorú si celý svet pamätá 
ako Nežnú. 

Spomínaný projekt je zame-
raný na tradičné (osvedčené) 
aj  inovatívne metódy vzdeláva-
nia. V rámci neho sa žiaci stáva-
jú na chvíľu učiteľmi pripravu-
júcimi materiály na vyučovacie 
hodiny pre  svojich rovesníkov. 

Témou pražského stretnutia boli 
inteligentné počítačové a teleko-
munikačné zariadenia. 

Študenti boli rozdelení do 
piatich medzinárodných skupín. 
Od pondelka do štvrtka postup-
ne plnili zadané úlohy. Jednou 
z  nich bolo prejsť 
trasu študentov 
zo 17. novembra 
1989 z  Albertova 
na Vyšehrad a po-
tom po Rašínovom 
nábreží až na Ná-
rodní třídu. Cestou 
mali zdokumen-
tovať dané mies-
ta a  zaznamenať 
rozhovory s  ľuďmi 
o  ich názoroch na 
Nežnú revolúciu. 
Rozhovory reali-
zovali v anglickom 
jazyku. V  prípade, 
že oslovení hovorili 
po česky, študenti vo videu dopl-
nili anglické titulky. 

Ďalšou úlohou bolo pripra-
viť vyučovacie hodiny pre žia-
kov prvého a druhého ročníka 
domáceho GULZ-u, v  ktorých 
využijú spomínané materiály 
o  novembrových udalostiach 
v Prahe. Keďže pracovali v pia-
tich skupinách, každá skupina 
pripravila vyučovaciu hodinu 

pre jednu triedu. Úlohou žiakov 
bolo využiť aj aplikácie, ktoré 
ozvláštnia a  zaujmú študentov. 
Zvolili si Kahoot, metrometer, 
prezentáciu v Prezi, aplikácie na 
spracovanie videa a otitulkova-
nie. 

V  piatok, záverečný deň 
týždňového stretnutia, celý 
program vyvrcholil už samot-
nou realizáciou – vyučovacími 
hodinami. Žiaci najprv zisťovali 
vedomosti svojich rovesníkov 
o 17. novembri 1989, potom im 
ukázali svoje prezentácie a kon-
frontovali  informácie získané 
od respondentov s  poznatkami 
študentov. Do svojich prezentá-

cií zakomponovali aj zaujímavé 
kvízy. Využívali pritom rôzne 
dostupné digitálne technológie 
vrátane mobilných telefónov. 
Zaujímavá pre všetkých zúčast-
nených bola následná beseda 
s aktérmi projektu – teda tými, 

ktorí prijali roly 
učiteľov. 

Organizátor i 
z  GULZ-u pripra-
vili na záver pre-
kvapenie - besedu 
s  priamym účast-
níkom novem-
brových udalostí 
a vodcom štrajku 
robotníkov Petrom 
Millerom, ktorý sa 
stal prvým porevo-
lučným ministrom 
práce a  sociálnych 
vecí. Ten svoje roz-
právanie o udalos-
tiach spred tridsia-

tich rokov dopĺňal fotografiami 
z tohto hektického obdobia. Pre 
všetkých účastníkov to bol mi-
moriadne silný zážitok. 

Azda ani netreba hovoriť 
o  tom, ako vnímali prácu na 
tomto projekte českí a slovenskí 
študenti z domáceho pražského 
a  popradského gymnázia. Veľa 
to však znamenalo aj pre ďalších 
dvoch zahraničných partnerov 

z Dánska a Litvy. Všetci dostali 
možnosť autenticky na „mieste 
činu“ spoznať tento historický 
medzník v živote Čechov a Slo-
vákov, porozumieť mu a pocho-
piť ho. 

Nezanedbateľným prínosom 
takýchto stretnutí študentov 
z  rôznych „svetov“ je aj vzá-
jomné spoznávanie histórie 
i  súčasnosti jednotlivých kra-
jín. Mládežníci nadväzujú nové 
priateľstvá. Trávia spoločný čas 
pri práci i  zábave. Určite neza-
budnuteľným zážitkom bude 
pre všetkých návšteva hokejové-
ho zápasu medzi pražskou Spar-
tou a Kladnom, v ktorom mali 
možnosť vidieť priamo v  akcii 
na ľade legendárneho Jaromíra 
Jágra. No a dôležitým momen-
tom je aj vzájomné odovzdáva-
nie si skúseností medzi učiteľmi 
z  rôznych krajín s  rozdielnym 
výchovno-vzdelávacím systé-
mom.

Program tohto projektu Era-
smus+ spomínaného kvarteta 
škôl vyvrcholí na jar budúceho 
roka stretnutím pod Tatrami, 
keď hostiteľom bude popradský 
„starý gympel“.

Andrea Kozubíková (účastníč-
ka projektu Erasmus+, učiteľka 
anglického jazyka v Gymnáziu 

na Kukučínovej ulici v Poprade)

FOTO – Marta Marová
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Asi niet človeka, ktorý by 
nemal na koži žiadne materské 
znamienka. Sú rôzne a neraz sú 
poznávacím znamením, ktoré 
sa nedá prehliadnuť. Mnohým 
sa hovorí aj znamienka krásy, 
ale niekedy sú naopak pre svoj-
ho nositeľa nepríjemné a zdajú 
sa mu, že ho špatia. Avšak, od-
hliadnuc od týchto aspektov, 
najdôležitejšia je zdravotná 
stránka, pretože pigmentové 
znamienka sa môžu zvrhnúť 
a  stať sa pre svojho majiteľa 
hrozbou.

Minulý piatok využilo množ-
stvo občanov možnosť prísť na 
kožné vyšetrenie pigmentových 
znamienok a  iných kožných 
útvarov priamo na prízemie 
mestského úradu. Mesto Po-
prad prvýkrát umožnilo takúto 
službu, o ktorú bol veľký záujem. 
Bude sa konať štyrikrát ročne 
a je určená pre ľudí od 19 rokov 
vyššie.

Dermatovenerologička 
MUDr. Mária Radačovská (na 
foto vľavo) sa podujala na po-
skytnutie takéhoto bezplatného 
kožného vyšetrenia. Robí veľa 
v  záujme pacientov, aby ich 
vzdelávala, zbadali včas varovné 
signály a  mohli predísť rozvoju 
onkologického ochorenia kože. 
Zdôraznila, že nikoho nechce 
strašiť, naopak odborne vyšet-
riť a prípadne poradiť, čo ďalej. 
Podčiarkla: „Za posledné dva 
roky si všímam, že počet ná-

dorových ochorení značne stúpa 
a hlavne sa posúva do mladších 
vekových kategórií  – od 35 do 
45 rokov. Pred približne desiati-
mi rokmi to bolo výhradne skôr 
u  starších ľudí. Tento fakt je pre 
mňa alarmujúci, preto som sa 
rozhodla vyjsť ľuďom v  ústrety 
bezplatným dermatologickým 
vyšetrením pigmentových zna-
mienok a iných kožných nádorov. 
Našou úlohou je podchytiť zna-
mienka, ktoré sú len v začiatoč-
nom štádiu rizika a takisto aj iné 
kožné nádory. Pomocou optické-
ho dermatoskopu som zisťovala, 
či je znamienko málo rizikové, ri-
zikové, alebo už veľmi rizikové. Je 
dôležité určiť skupinu rizikovosti, 
aby som mohla pacienta eduko-
vať, čo má ďalej robiť, aké kroky 
podstúpiť, kam ďalej ísť a  čo ho 
čaká.“ MUDr. M. Radačovská 
podotkla, že dáva dôraz na kom-

pletné vyšetrenie od hlavy po 
päty. Ľudia si totiž na zadné časti 
tela ako je chrbát, zadné boky, 
stehná a pod. nevidia, a často sa 
nádory začínajú objavovať práve 
na tých neobvyklých miestach. 
Dodala: „Budem rada, keď si 
uvedomia, že zmenu znamienok 
netreba podceňovať, aj keď je to 
podľa nich iba kozmetická chyba. 
Nemôžu to však vedieť, pretože 
im chýba lekárska odbornosť. 
Veľakrát si skorým rozpoznaním 
rizikovosti môžu naozaj zachrá-
niť aj život.“

Na otázku, pred čím naj-
väčšmi varovať v prípade ma-
terských znamienok, lekárka 
uviedla na poprednom mieste 
slnečné žiarenie: „Ozónová 
vrstva prepúšťa oveľa viac UV 
žiarenia, ako pred desiatimi 
rokmi. Aj ľudia chodia viac na 
dovolenky do južných destinácií 
a náš fototyp kože na také UV 
žiarenie nie je vôbec zvyknutý. 
Poúčame, aké krémy majú po-
užívať deti, aké dospelí, aby sa 
opakovane natierali, cez obed 
nechodili na slniečko. Napriek 
tomu sa stáva, že prídu spálení 
a  potom o  dva roky sa prejaví 
ochorenie, ktoré môže byť život 
ohrozujúce. Nemalý faktor zo-
hráva aj genetika, preto sa pri 
vyšetrení pýtam takisto na ro-
dinnú anamnézu.“

Bezplatné kožné vyšetrenie 
splnilo svoj prvoradý cieľ  – 
ochrániť zdravie.           (mar)

Materské znamienka boli pod 
drobnohľadom  

Na Príchod Mikuláša pôjdu aj 
bezplatné autobusové linky

Očkovanie chráni pacientov i lekárov

Na podujatie Príchod Mi-
kuláša 5. decembra 2019 môžu 
občania využiť aj MHD, v kto-
rej v tento deň dochádza k nie-
ktorým zmenám.

 Vo štvrtok 5. decembra 
2019 dôjde k  presmerovaniu 
spoja č. 39 na linke č. 1 s od-
chodom z autobusovej stanice 
o 17.30 hod. smerom na JUH 
III, prechádzajúci cez zastáv-
ky Dom kultúry, Sl. sporiteľňa 
a Levočská ul. tak, že bude ve-
dený priamo zo zastávky PP, 
obch. dom k nemocnici cez 
Ul. Francisciho na JUH, pri 
zachovaní času odchodu zo 
zastávky PP, nemocnica pod-
ľa platného CP, taktiež dôjde 
k  presmerovaniu  spoja č. 29 
na linke č. 6 s odchodom z 
autobusovej stanice o 17. hod. 
smerom na JUH III, prechá-
dzajúci následne cez zastávky 
Nové mesto, nemocnica tak, 
že bude vedený zo zastávky PP, 
nemocnica cez ul. Francisciho 
priamo na autobusovú stani-
cu.

V  tento deň bude tiež za-
bezpečená bezplatná preprava 
v MHD na nasledovných lin-
kách a spojoch:

linka č. 1, spoje č. 29, 31, 33, 
35, 37 a 39, 

linka č. 2, spoje č. 18, 19, 20 
a 21,

linka č. 3, spoje č. 20, 21, 22 

a 23,
linka č. 4, spoje č. 28, 29, 30, 

33, 34 a 35,
linka č. 5, spoje č. 17, 18, 19 

a 20,
linka č. 6, spoje č. 23, 25, 27 

a 29,
linka č. 7, spoje č. 15, 17, 18, 

19, 20 a 22,
Okrem uvedených spojov 

bude taktiež zabezpečená do-
plnková bezplatná preprava zo 
sídliska JUH III ( 2 doplnkové 
spoje v časoch  16. hod. a 16.30 
hod.) začínajúca na zastávke 
PP, Nové Mesto, JUH III, ktorá 
bude následne pokračovať cez 
zastávky Rastislavova, Myš-
lienka, Nádej, Kostol, Hornád, 
Torysa, nemocnica, Levočská 
ulica a končiť bude v zastávke 
Slovenská sporiteľňa. 

Zajtra 5. decembra v čase od 
17.20 hod. do približne 17.50 
hod. dôjde k  úplnej uzávere 
cestnej premávky na miest-
nych komunikáciách Levočská 
ul. – úsek od križovatky so Šte-
fánikovou po križovatku s Ul. 
Francisciho a časť Ul. Poprad-
skej brigády, úsek približne 65 
m od križovatky s Levočskou 
ul., z dôvodu zabezpečenia 
preventívnych opatrení v ne-
bezpečnej zóne, týkajúcich sa 
použitia pyrotechniky počas 
kultúrneho podujatia Príchod 
Mikuláša.         (pmp)

Pediatri v popradskej 
nemocnici idú príkladom 
a chcú zabrániť prenosu 
chrípky na svojich pacien-
tov. Zapojili sa do projektu 
Slovenskej epidemiologickej 
a vakcinologickej spoloč-
nosti Chránime našich pa-
cientov – očkujeme sa proti 
chrípke, do ktorého vstúpilo 
viac ako 180 zdravotníckych 
zariadení na celom Sloven-
sku. Lekári z pediatrického 
oddelenia s JIS v Nemocni-
ci Poprad mienia docieliť 
najmenej 70-percentnú za-

očkovanosť svojich lekárov. 
Zároveň hodlajú svojím 
postojom motivovať k očko-
vaniu lekárov i zdravotnícky 
a ďalší personál z ostatných 
oddelení.

Očkovanie je podľa Sveto-
vej zdravotníckej organizácie 
najefektívnejšou ochranou 
proti chrípke. Očkovaná 
osoba neochorie a ani vírus 
neprenáša. Zdravotníci sú 
zvlášť rizikovou skupinou, 
pretože sú vystavení vyššiemu 
nebezpečiu ochorenia vzhľa-
dom na každodenný kontakt 

s chorými a očkovaním za-
bránia prenosu chrípky na 
pacientov a opačne. V Ne-
mocnici Poprad v minulých 
dňoch prebiehalo očkovanie 
zdravotníckeho personálu 
proti chrípke. Očkovacie dni 
majú byť prostriedkom ako 
zvýšiť dostupnosť očkovania 
pre zdravotníkov priamo na 
pracovisku. Medicínsky ria-
diteľ popradskej nemocnice 
MUDr. Miloš Kňaze uviedol: 
„Lekári z Pediatrického od-
delenia s JIS, ktorí organizujú 
vakcinačné dni v našom zdra-
votníckom zariadení, idú prí-
kladom pre svojich kolegov v 
rámci celej nemocnice. Veríme, 
že takýmto aktívnym prístu-
pom sa nám podarí motivovať 
aj ostatné oddelenia a postup-
ne každoročne zvyšovať per-
centá chránených zdravotní-
kov.“ Primárka Pediatrického 
oddelenia s JIS MUDr. Beáta 
Šoltýsová (na foto  uprostred)
podotkla, že o očkovaní sa 
všeobecne v súčasnosti veľa 
diskutuje a sú názory pre i 
proti: „V každom prípade je 
očkovanie neuveriteľným po-
krokom v prevencii mnohých 
ochorení. My, zdravotníci, 

máme aktívne pristu-
povať k očkovaniu a 
vysvetľovať jeho dôle-
žitosť pre laickú verej-
nosť. Chrípka sa často 
berie ako banálne 
ochorenie, ale môže 
mať vážne následky. 
Na našom oddelení 
ležia mnohí pacienti, 
pre ktorých by mohol 
mať kontakt s perso-
nálom nakazeným 
chrípkou závažné dô-
sledky. Preto sa snaží-
me, aby k pacientom, 
ktorí majú oslabený 
imunitný systém, ale-
bo deťom ležiacim na 
jednotke intenzívnej 
starostlivosti, mali prístup len 
zaočkovaní lekári.“ 

Očkovať sa proti chrípke je 
najlepšie mesiac až 6 týždňov 
pred začiatkom chrípkovej 
sezóny, ktorá sa za posled-
ných tridsať rokov začína 
koncom februára a vrcholí v 
marci. Preto je práve obdo-
bie od októbra do decembra 
najvhodnejším časom na za-
očkovanie. MUDr. Miroslav 
Repko (na foto vľavo) , pedia-
ter, ktorý sa aktívne pustil do 

projektu a motivoval k nemu 
aj ostatných lekárov a perso-
nál pediatrického oddelenia, 
uzavrel: „Očkovanie zdravot-
níkov na našom oddelení sme 
sledovali v sezóne 2017/18, 
kedy sa zaočkovalo 29 perc. 
lekárov, čo je síce stále málo, 
ale v porovnaní s celosloven-
ským priemerom ide o vysoké 
číslo. Tento rok by sme chceli 
dosiahnuť 70-percentnú za-
očkovanosť a vyrovnať sa tak 
klinikám vo vyspelých kraji-
nách.“           (mar)FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová
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Sieť oplôtkov na ochranu mladých lesných 
kultúr pred zverou

Príbeh lásky a hľadania vnútornej sily 
žiť, nielen prežívať

Treba zvážiť komu 
a čo posielate

Popradský vyšetrovateľ vedie 
trestné stíhanie vo veci zločinu vy-
dierania, z  ktorého bolo vznesené 
obvinenie 26-ročnému mužovi z 
Matejoviec.

Začiatkom novembra tohto roku 
istý muž prostredníctvom sociálnych 
sietí komunikoval s  obvineným. Za-
slal mu fotografiu, na ktorej bol nahý 
a ktorú si sám zhotovil. Príjemca mu 
následne oznámil, že nakoľko dispo-
nuje takýmto materiálom a  odosie-
lateľ pravdepodobne nechce aby sa 
fotka dostala na internet alebo jeho 
známym, musí mu vyplatil 200 eur. 
Poškodený tak urobil. Neskôr došlo 
medzi mužmi aj k osobnému stretnu-
tiu a  to z  dôvodu, že za sumu 300 
eur Popradčan zaslané fotografie vy-
maže zo svojho mobilného telefónu. 
Vo vydieraní však pokračoval ďalej 
a požadoval ďalšie sumy pod rôznymi 
zámienkami. Vydierač poškodeného 
dokonca vyhľadal na adrese, kde býva 
a žiadal od neho ďalšie peniaze. Vydie-
raný muž zaplatil celkovo 1  300 eur. 
Obvinenému Popradčanovi v prípade 
preukázania viny hrozí trest odňatia 
slobody na dva až šesť rokov.       (krp)

Centrálny príjem 
presťahovaný

Centrálny príjem Nemocnice Po-
prad je už presťahovaný – nachádza 
sa na 2. poschodí v spojovacej chodbe. 
Ambulancie – ortopedická a úrazo-
vej chirurgie (traumatologická), ktoré 
sa nachádzali v týchto priestoroch sa 
posunuli smerom na polikliniku, teda 
zostávajú na rovnakom, 2. poschodí. 
Z polikliniky sa zase presťahovala chi-
rurgická ambulancia na 5. poschodie 
a neurologická ambulancia na 4. po-
schodie. 

Zmeny súvisia s rekonštrukčnými 
prácami v Nemocnici Poprad, ktorá 
zároveň informuje, že od 2. decembra 
nebude existovať vstup do nemocnice 
z dvora. Vozidlá RZP a RLP, dopravná 
zdravotná služba budú parkovať pred 
hlavným vchodom do nemocnice a 
pre pohyb s pacientom budú používať 
hlavný vchod.       (npp)

Lesníci zo spoločnosti  Pro Po-
pulo Poprad, ktorá obhospodaruje 
lesy Spišského biskupstva, budu-
jú skupinky oplôtkov na rôznych 
miestach všetkých štyroch správ 
lesov a  vytvárajú tak banku gene-
tického materiálu pre budúce lesy. 
Sieť oplôtkov považujú za jedinú 
účinnú možnosť, ako ochrániť jed-
ľu a cenné listnáče pred odhryzom 
zverou a jediný prostriedok, ako sa 
môžu tieto dreviny v  dostatočnom 
množstve rozšíriť aj do ostatných 
častí lesných porastov.

Ani zvýšený odstrel zveri totiž ne-
rieši problém obrovského rozsahu 
škôd, ktoré dokáže zver spôsobiť na 
mladých lesných kultúrach, najmä so 
zastúpením jedle a cenných listnáčov 
(javor, brest, dub, lipa), pretože nie vo 
všetkých poľovných revíroch venujú 
regulácii počtu zveri dostatočnú po-
zornosť.

V  tomto roku vybudovali lesníci 
z  Pro Popula 8 kilometrov oplôtkov 
a vynaložili na tento účel 56 800 eur. 
Celkovo sa na území správ lesov Spiš-
ská Teplica, Spišské Bystré, Spišské 
Podhradie a  Hranovnica nachádza 
25 oplôtkov, ktoré chránia 33 hek-

tárov mladých 
lesných kultúr.

„Náklady vo 
výške 2 800 eur 
na vybudovanie 
oplôtku, ktorým 
chránime mla-
dú lesnú kul-
túru na ploche 
jedného hektá-
ra, sa nám do 
troch až štyroch 
rokov vrátia. 
Ďalšie náklady 
sú len na vy-
žínanie maxi-
málne v  prvých 
troch rokoch, ktoré zabezpečujeme 
raz do roka, podľa stavu vegetácie. Na 
niektorých expozíciách v oplôtkoch nie 
je vyžínanie vôbec nutné, pretože v su-
chých obdobiach vytvorí tráva sadeni-
ciam vhodný tieň. Pravidelne, aspoň 
raz týždenne, je potrebné kontrolovať 
stav oplotenia a  opravovať prípadné 
poškodenie. Po desiatich rokoch môže-
me oplôtok odstrániť a pletivo zrolovať, 
pretože javor za ten čas výškovo tak od-
skočí, že chrániť ho oplôtkom už nie je 
potrebné,“ hovorí vedúci lesnej výroby 

Tomáš Hutyra.
Keď dosahujú sadenice javora výš-

ku dva až dva a  pol metra, podsá-
dzajú ich lesníci po troch až štyroch 
rokoch v  oplôtkoch jedľou, ktorá 
je takisto mimoriadne atakovaná 
zverou a  potrebuje, aby bola pred 
jej apetítom dostatočne uchránená. 
Odrastené sadenice javora zároveň 
vytvoria pre jedľu potrebný tieň 
a navyše, jedľa do lokalít, definova-
ných hospodárskym súborom les-
ných typov, prirodzene patrí.      (plo)

V poslednú novembrovú stredu 
uviedli v Tatranskej galérii do ži-
vota novú knihu Kataríny Mayer. 
Po knižnom debute Gamblerky 
prichádza s  novinkou Sama za 
seba, v ktorej prináša príbeh lás-
ky a  hľadania vnútornej sily žiť 
život a nie ho len prežívať.

Katarína Mayer (druhá sprava) 
rada nastavuje zrkadlo veciam, 
ktoré považujeme za samozrejmé 
a pritom stačí zmeniť pohľad a veci 
sú zrazu úplne iné. Pre autorku 
prináša kompromis v  životných 
rozhodnutiach aj nevyhnutnú daň, 
ktorú je potrebné zaň zaplatiť.

Krst bol spojený s pop-up výsta-
vou dokumentárnej série fotogra-
fií Gabriely Teplickej (prvá zľava) 
pod názvom Sila detstva. Krstnou 
mamou knihy bola ďalšia rodáčka spod Tatier Zuzana Frešo (prvá 

sprava). Ako hudobný hosť vystú-
pil muzikant, moderátor, textár 
a spisovateľ Zbyňo Džadoň.

Kniha Sama za seba je príbeh 
ženy, ktorá žije v  zlatom väzení. 
Zotrváva v  ňom pre svoju dcéru. 
Na začiatku knihy sa vo svojom 
dome stretne so zlodejom. Zme-
ní to celý jej život a  zlodej, ktorý 
berie, jej nakoniec viac odovzdá. 
Začne sa pozerať na mnohé veci 
inak a  uvedomí si, že potrebuje 
žiť sama za seba. Každá z  postáv, 
okrem hlavnej hrdinky aj jej man-
žel a  zlodej, má zložitý životný 
príbeh, založený na pretvárke. K. 
Mayer uviedla: „Často robíme veci 

preto, že by sme mali, že to očakáva 
okolie a  jeho predstavy a  situácie, 
a nie preto, že sme sa tak slobodne 
rozhodli.“

Večerom sprevádzala mentorka 
ambicióznych žien Terezka Rotho-
vá (druhá zľava), ktorá uviedla: „So 
svojimi klientkami pracujem tak, že 
zisťujeme a hľadáme to, čo daná oso-
ba nechce. Náš mozog je tisíce rokov 
nastavený tak, že upriamuje pozor-
nosť na to, čo nechceme a čoho sa bo-
jíme. Potom sa nám to deje, pretože 
to živíme našou pozornosťou. Keď už 
sa musíme niečím zaoberať, myslime 
na to, čo chceme.“ Za zlú myšlienku 
je potrebné s  úctou a  pokorou po-
ďakovať a nechať ju odplávať. (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Súťaž o knihu Sama za seba
Autorka knihy Sama za seba 

venovala túto svoju knižku jed-
nému z čitateľov našich novín. 
Podmienkou je zaslať alebo pri-
niesť kupón súťaže so svojím 

menom a adresou do 9. decem-
bra 2019 na adresu redakcie: 
Noviny Poprad, Podtatranská ul. 
149/7, 058 01 Poprad. Meno vý-
hercu či výherkyne uverejníme v 
novinách Poprad 11. decembra 
2019.

Zapojením sa do súťaže súťa-
žiaci súhlasia so spracovaním 
ich osobných údajov pre účely 
súťaže a s uverejnením osobných 
údajov v prípade výhry.      (red)

FOTO – archív Pro Populo
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V pondelok 2. decembra 2019 
vo Veľkej s

Ing. Emanuelom Zítkom, 
68-ročným

V utorok 3. decembra 2019 vo 
Veľkej s

Juditou Odstrčilovou, 
77-ročnou

V sobotu 30. novembra 2019 
vo Veľkej s

Louisom Huibrechtom 
Dielemanom, 61-ročným

V pondelok 2. decembra 2019 
vo Veľkej s

Albínom Ivankom, 
76-ročným

V piatok 29. novembra 2019 
vo Veľkej s

Vierou Spišákovou, 
65-ročnou

V piatok 29. novembra 2019 
vo Veľkej s

Pavlom Kovalčíkom, 
76-ročným

V stredu 27. novembra 2019 
vo Veľkej s

Evou Hockovou, 
60-ročnou

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

SpOLOčenSká krOnIkA

Vo štvrtok  5. decembra 2019 
v Spišskej Teplici

s Branislavom Dubenom, 
37-ročným

V  stredu 4. decembra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Angelou Reichelovou, 
78-ročnou

Nové autobusy sú ekologickejšie 
i bezpečnejšie

HOrOSkOp OD StreDY DO StreDY
Nerobte 

roz d i e ly 
medzi rodinnými príslušníkmi, 
lebo sa budú na vás hnevať.

S t r e t -
nete sa s 

novým človekom, s ktorým si 
budete mimoriadne dobre ro-
zumieť.

Všetky 
s t a r o s t i 

akoby šli pomimo vás. Nejako 
cítite, že sa vyriešia aj bez vášho 
pričinenia.

V nie-
čom po-

cítite veľkú úľavu. Zostanú 
vám len samé príjemné po-
vinnosti.

V a š e 
s k v e l é 

plány sa v tomto čase dočkajú 
realizácie. Budete mať z toho 
obrovskú radosť.

P o t e š í 
vás nejaká 

mimoriadna odmena. Tešiť sa 
budete aj z mladších rodinných 
príslušníkov.

Budete 
mať veľa 
príležitostí 

na zábavu a stretnutia s ľuďmi, 
čo vám dodá novú energiu.

Krásny 
týždeň vás 

bude napĺňať radosťou zo sa-
mých príjemných udalostí.

Nejaká 
pracovná 

záležitosť vám nevyjde tak, ako 
ste si predstavovali. 

Niekto 
sa bude 

uchádzať o vašu priazeň. Ale 
momentálne nemáte myšlien-
ky na nový vzťah.

Nejaká 
u d a l o s ť 

vás naučí, aby ste viac dbali aj o 
pocity iných ľudí, nielen o svoje.

N i e č o 
vás po-

riadne rozčúli a s každým si 
vytmavíte, ako sa na vzniknu-
tej situácii podieľal.

pOHOtOVOSť V LekárňAcH
V stredu 4. decembra – Lekáreň na autobu-

sovej stanici, vo štvrtok  5. decembra –  Die-
cézna lekáreň sv. Lukáša, v piatok 6. 
decembra – Victoria, v  sobotu 7. no-
vembra – Adus, v  nedeľu 8. decembra 
– Tília, v pondelok 9. decembra – Dr. 
Max (za trhoviskom) a v utorok 10. de-
cembra – Corrib.

Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova 

466, Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 
ul., Victoria: Drevárska ul., Adus: Mnoheľova 

2, Tília: Banícka 28, Dr. Max: za trho-
viskom, Ul. 1. mája 30, Corrib: Levoč-
ská 26A.

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.   

Program kina CINEMAX Poprad
Od 5. decembra do 11. decembra

Ľadové kráľovstvo II 3D: 
o 13.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Ľadové kráľovstvo 
II 2D: o 14.20 hod. (hrá sa len 
7.12.), o 15.40 hod. a o 16.40 
hod., Šťastný nový rok: o 18. 
hod., o  19.hod. a  o  20.10 
hod. (nehrá sa 11.12.), 
Predpremiéra – Jumanji: 
Ďalší level 2D: o 20.10 hod. 
(hrá sa len 11.12.), Appka: 
o  21. hod., Predpremiéra 
– Troll: Príbeh o  chvoste: 
o 14. hod. (hrá sa len 7.12.), 
Mikuláš v  kine: Ovečka 
Shaun vo filme: Farma-

geddon: o  15.30 hod. (hrá 
sa len 8.12.), Valhala: Ríša 
bohov: o 13.10 hod. (hrá sa 
len 8.12.), o 15.30 hod. (hrá 
sa len 10.12.) a o 16.10 hod. 
(nehrá sa 8.12. a 10.12.), Sexi 
Jexi: o  17.40 hod. (hrá sa 
len 8.12.) a  o  18.30 hod. 
(nehrá sa 8.12. a  10.12.), 
Last Christmas: o  19.40 
hod. (hrá sa len 8.12.), 
o  20.30 hod. (nehrá sa 
8.12.), Artmax filmy – Pa-
razit: o  17.50 hod. (hrá sa 
len 10.12.). Viac na www.
cine-max.sk.         (ppp)

pOVeDALI SLáVnI
„Nikdy nie je pravý čas ani pravé miesto pre ozajstnú lásku. 

Prichádza náhodne, v zlomku sekundy, v jednom blikajúcom, 
pulzujúcom okamihu.“         SARAH DESSEN

BLAHOŽeLáme k menInám
Dnes 4. decembra oslavuje meniny Barbora, Barbara, 

zajtra 5. decembra - Oto, v piatok 6. decembra – Miku-
láš, Nikolas, v sobotu 7. decembra - Ambróz, v nedeľu 8. 
decembra - Marína, v pondelok 9. decembra - Izabela a v 
utorok 10. decembra - Radúz.

Minulú sobotu slávnostne 
odovzdali na autobusovej 
stanici v Poprade 15 nových 
autobusov prímestskej do-
pravy pre SAD Poprad. Je to 
významná, možno najväčšia 
investícia. 

Generálna riaditeľka SAD 
Poprad Marianna Krajčová 
Gočová uviedla: „Spoločnosť 
do vozového parku investovala 
3 mil. eur. O rok plánujeme ďal-
šiu obnovu vozového parku, 
v  rovnakom počte autobusov. 
Nové autobusy budú jazdiť 
na trasách Poprad, Kežmarok 
a Levoča. Sú ekologickejšie, bez-
pečnejšie, modernejšie a spĺňa-
jú najvyššiu  emisnú európsku 
normu E6.“ Na financovaní 
sa podieľal aj Prešovský samo-
správny kraj. 

SAD Poprad má 70-roč-

nú históriu a disponuje 180-
timi autobusmi s  vekovým 
priemerom 7 rokov. Cieľom 
spoločnosti je znížiť priemer-
ný vek v najbližšom období na 
maximálne 5,5 roka. 

Marek Modranský, vedúci 
dopravy SAD Poprad povedal: 

„Chceme inovovať služby a ísť 
s  dobou. Značka Tatraexpres 
nových autobusov symbolizu-
je novú kvalitu služieb a vyšší 
štandard kvality cestovania. 
Chceme počúvať potreby ces-
tujúcich a  všetky služby aj 
v  kontakte s  našimi vodičmi 
nastavovať tak, aby všetci boli 
spokojní.“  

Odovzdávanie sa uskutoč-
nilo za prítomnosti predsedu 
PSK Milana Majerského, ktorý 
dodal: „Cestujúci si v cestovaní 
prajú, aby bol autobus v  zime 
vykúrený, v  lete vychladený 
a aby prišiel bezpečne do cieľa. 
Vodiči si zaslúžia našu úctu, 
každý deň sadajú za volant 
a za chrbtom majú 50 ľudí, za 
ktorých nesú zodpovednosť. Vo-
dičom a cestujúcim prajem veľa 
šťastných kilometrov“.         (kpa)FOTO – Katarína Plavčanová

V nedeľu 8. decembra 2019 uplynie 20 rokov,
čo od nás navždy odišiel náš drahý syn, brat, 
otec a vnuk

JOZEF PROSBA
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedo-
volí. Smrť prišla nečakane, nestihli sme MU 
už nič povedať. Môžeme len kytičku kvetov 
na hrob dať, s láskou, úctou a veľkou vďakou 
na JOŽKA spomínať.
               Smútiaca rodina

SpOmIenkA
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mesiace pred akciou.       (vid)

Mrázik rozdával ľadové vysvedčenia

Tatry pre všetkých s rekordom

InZercIA

preDAj rôZne
 Predám kvalitný leštený Tat-

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

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

11/19-P

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

 Dáme do prenájmu kance-
lárske priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: č. 
t. 0905 563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com           47/19-R

 Hľadáme kuchára/-ku v  Sta-
rom Smokovci, plat od 5 €/1 hod. 
Inf.: č. t. 0911 199 350.          48/19-R

4. decembra o 19. hod. - JÁNO-
ŠÍK NA ÚTEKU: INDIA

SK, cestovateľská prezentácia, 
140 min., slovenská verzia, MP12 
Filip „Jánošík“ Lehotský prešiel 
v  Himalájach najvyšší horský 
prechod, osobne sa stretol s Da-
lajlámom, strávil 10 dní v kláš-
tore so zákazom rozprávať a za-
žil množstvo zážitkov, o ktorých 
porozpráva. Vstupné v predpred-
aji: 4 € / vstupné na mieste: 5 €

5. až 7. decembra o 19. hod. - 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

SK, romantický/komédia, 92 
min., slovenská verzia, MP15

Vianočná romantická komé-
dia v réžii Jakuba Kronera s vý-
nimočným hereckým obsade-
ním (herečky seriálu Milenky), 
natočená v  zimnom prostredí 
Vysokých Tatier.

Vstupné: 5€ /vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

7. a 8. decembra o 16.30 hod. - 
PÁN MAZNÁČIK

CA, animovaný, 87 min., da-
bing, MP

Pán maznáčik sa má ako v ba-
vlnke. Všetko sa však zmení, keď 
sa ocitne na ulici, kde mu nik-
to pod ňufák neprinesie misku 
s  jedlom. Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

8. decembra o  19. hod. - 
S CHUŤOU TOSKÁNSKA

IT/BR, talianska komédia, 92 
min., titulky, MP12

Arturo bol michelinský šéf-
kuchár, kým pre problémy 
s ovládaním hnevu neskončil vo 
väzení. Po prepustení robí ve-
rejnoprospešné práce - učí variť 
skupinku ľudí s  Aspergerovým 
syndrómom.

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

9. decembra o 19. hod. - LIY-
ANA+ PREDFILM DIVOKÉ 
BYTOSTI

SZ/QA/USA, dokument/ani-
movaný, 77 min.+ 9 min. pred-
film, titulky, MP12, FK

Svahilské dievča sa vydáva na 
nebezpečnú cestu, aby zachránila 
dvoch mladších bratov. Film sa 
rodí cez predstavy piatich detí zo 
sirotinca, ktoré tvoria ich najhor-
šie spomienky a  najkrajšie sny. 
Vstupné: 5 € / vstupné FK, ŤZP: 
3 €

10. decembra o  18. hod. - 
SNOW FILM FEST 2019

240 min., titulky, MP12
6 filmov plných snehu, ľadu 

a adrenalínu.
Vstupné v  predpredaji: 6 €/ 

vstupné na mieste: 7 €/vstupné po 
20. hod.: 5 €

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil

Kino tAtrAn

V posledný novembrový deň skon-
čila jesenná časť akcie Tatry pre Všet-
kých, ktorá začala 4. novembra. Koná 
sa vždy na jar a v jeseni v mimosezón-
nom období a  umožňuje aj ľudom 
bez plnej peňaženky užiť si krásu 
Štrbského Plesa a Vysokých Tatier.

V  rámci tejto akcie je poskytované 
ubytovanie zdarma pre širokú skupi-
nu ľudí, ktorí si obvykle nemôžu pobyt 
v našich horách dovoliť. Túto jeseň pri-
jalo pozvanie Viliama Dubiela z  Vily 
Kosodrevina 143 hostí a celkovo počet 
od začiatku akcie prekročil šesťsto bez-
platne ubytovaných hostí. Tento krát 
boli medzi nimi matky samoživiteľky 
s  deťmi, seniori, skupina z  detského 
domova, slovenská rodinka zo Srbska, 
skupina detí zo školy zo znevýhodne-
ním so svojimi učiteľkami a  mnoho 
ďalších.

Hostia mali k  dispozícii ubytova-
nie v 2 až 8 lôžkových apartmánoch, 
ktoré všetky majú kúpeľňu aj kuchyn-
ku, kde si sami mohli pripraviť stravu 
a ušetriť tak aj na stravovaní. K dis-
pozícii mali aj spoločenskú miestnosť 
s hrami pre deti, stolným tenisom či 

futbalom, šípkami, ako ja možnosťou 
využiť práčku a  pod. 
Projekt Tatry pre Všet-
kých má stále väčšiu 
popularitu a  v  tomto 
roku bola vyhrade-
ná kapacita obsadená 
v priebehu 2 dní.

Ďalšie pokračovanie 
akcie je plánované na 
jar, obvykle v  mesiaci 
apríl a  termíny bývajú 
vypísané približne 1-2 FOTO – Marek Hajkovský

Prvá skupina popradských škôl-
karov má už tradičný a  obľúbený 
kurz korčuľovania za sebou. Na ľade 
zimného štadióna ich minulý týždeň 
vo štvrtok na záver prekvapila milá 
návšteva. Deti boli odmenené slad-
kosťami a  ľadovým vysvedčením, 
ktoré im odovzdal rozprávkový ujo 
Mrázik.

„Základný korčuliarsky kurz detí 
materských škôl je v  plnom prúde. 
Svedčí o tom aj ukončenie prvého tur-
nusu, ktorý na zimnom štadióne ab-
solvovala MŠ na Podtatranskej ulici 
a SMŠ na Rovnej ul.,“ uviedol referent 
mládeže a športu MsÚ v Poprade Lu-
káš Tóth. „Naše deti dokázali za tých 
desať stretnutí, že sú veľmi šikovné. 
Veľká vďaka patrí trénerom, ktorí sa 
im intenzívne venovali a tiež rodičom, 
ktorí nám pomáhali, aby sme to zvlád-
li,“ podotkla zástupkyňa riaditeľky pre 
MŠ na Podtatranskej ul. v  Poprade 
Oľga Korbová. „Tréneri našich malých 
korčuliarov úžasne motivovali. Deti 
sú nadšené a  myslím si, že aj rodičia 

musia byť spokojní,“ dodala učiteľa 
zo SMŠ na Rovnej ul. v Poprade Jana 
Baranová. „Dôležité bolo deti naučiť 
pevne stáť na korčuliach, mať poriadny 
odraz a sklz na jednej nohe. Myslím si, 
že to zvládli a je škoda, že týmto dňom 
skončili, pretože tých pár hodín kur-
zu nestačí. Verím, že budú korčuľovať 
aj naďalej,“ povedal jeden z  trénerov 
korčuľovania Pavel Svitana. Jeho slová 
podčiarkol aj samotný ujo Mrázik, kto-
rý zhruba šesťdesiatim deťom odovzdal 
na ploche zimného štadióna ľadové vy-
svedčenia. „Prišiel som z ďalekej zasne-
ženej krajiny a bol som veľmi zvedavý, 
ako sa títo škôlkari naučili korčuľovať. 
Vidím, že veľmi dobre a tak za to dostali 
aj sladkú odmenu. Budem rád, ak ich 
uvidím športovať aj naďalej.“

Do tohtoročného kurzu korčuľova-
nia sa zapojilo viac ako tristo škôlkarov 
z deviatich materských škôl. O ľadové 
vysvedčenia neprídu ani ostatní. Ďalšie 
dve skupiny sa zídu opäť na zimnom 
štadióne a pri priaznivom počasí bude 
využitý aj ľad pri Aréne Poprad.    (mav)

FOTO – Marek Vaščura

NAPÍSALI STE NÁM

Krátko 
zo športu

 POPRADSKÉ líšky odo-
hrali v nedeľu 1. decembra zápas 
11. kola ženskej hokejovej Ex-
traligy na ľade Prešova. Zvíťazi-
li 4:2 a  upevnili si prvú priečku 
v tabuľke. V sobotu 7. decembra 
budú hostiť zverenkyne Ivana 
Bednára o  18.45 hod. Spišskú 
Novú Ves.

 BASKETBALISTI BK Is-
kra Svit prehrali minulý týž-
deň v  stredu v zápase 13. kola 
SBL s  domácou Spišskou Novou 
Vsou 87:96. Dnes, t. j. v stredu 4. 
decembra privítajú v  Iskra Aré-
ne o 18. hodine Komárno a v so-
botu 7. decembra pocestujú do 
Levíc.

 SPOLOK nevidiacich 
a  slabozrakých športovcov Svišť 
zorganizoval v Poprade v nedeľu 
24. novembra bowlingový turnaj 
svojich členov, ktorý vyhral Šte-
fan Kopčík zo ziskom 280,35 b. 
a  priemerom 123,33. O  deň ne-
skôr usporiadal tento spolok aj 
šachový turnaj – Memoriál Jána 
Gajdoša za účasti šachistov z Le-
voče, Humenného a Popradu. Tu 
sa najviac darilo Pavlovi Minar-
čákovi so ziskom piatich bodov.

 (ppv)
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Začínali v  priestoroch 
súčasného okresného 
úradu, škole patrila jed-
na trieda s  54 študentmi. 
Odvtedy prešlo veľa ro-
kov. Obchodná akadémia 
(OA) Poprad si minulý 
štvrtok v  Dome kultúry 
pripomenula 80. výročie 
svojho založenia slávnost-
nou akadémiou, na ktorej 
ich pozdravil aj predseda 
PSK Milan Majerský. OA 
je jednou z  najstarších 
škôl s maturitou v Popra-
de. Ale duchom a  celým 
dianím v škole je mladá.

Riaditeľka OA Iveta Ra-
čeková (na foto dole) pove-
dala: „V  našej škole žijeme 

moderný život. Nastúpili 
sme na nový trend, napr. čo 
sa týka vybavenia školy. Av-
šak z toho mála finančných 
prostriedkov, ktoré tečú 
do školy na materiálno-
-technické vybavenie, nie je 
vždy jednoduché vybudovať 
všetko tak, aby boli všetci 
spokojní. Okrem toho prá-
ca s  ľuďmi bola a  je veľmi 
náročná. Na druhej strane 
nás veľmi tešia žiaci, ktorí 
školu reprezentujú. Dosa-
hujú úspechy v  športových, 
v ekonomických a v rôznych 
iných súťažiach. Sedemde-
siat percent našich absol-
ventov študuje na vysokých 
školách. Zamestnanosť ab-

solventov školy je veľmi vy-
soká. A keď sa stretneme po 
rokoch, vždy si zaspomína-
me, čo všetko bolo na tejto 
škole dobré a aj nezabudnu-
teľné“.

OA má dobré meno nie-
len v  našom meste, ale aj 
v  okrese vďaka práci jej 
učiteľov a žiakov. V Prešov-
skom kraji patrí k  najlep-
ším v  kategórii SŠ. Okrem 
toho má škola lákavé štu-
dijné odbory, napr. veľmi 
atraktívny a  žiadaný od-
bor - služby v  cestovnom 
ruchu. V  rámci odborov 
robia rôzne projekty, kde 
sa žiaci môžu prejaviť, či už 
po odbornej alebo záujmo-

vej stránke a ukázať všetky 
danosti, ktoré majú.

Vyučujúca, dnes už v dô-
chodku, Daniela Suchá, 
ktorá je so školou spojená 
od roku 1967 (najprv ako 
žiačka a  neskôr učiteľ-
ka) uviedla: „Žiaci možno 
neobľubujú ekonomické 
predmety, lebo sa im zdajú 
nudné a  nezáživné,  napr. 
také účtovníctvo, no neuve-
domujú si, aká dôležitá je 
finančná gramotnosť. Mno-
hí tento fakt ocenia, až keď 
sa k  tomu dostanú v  praxi, 
a rozumejú tomu, čomu iní 
nie.“

Keď sa dnes pozrieme na 
štruktúru predmetov, sú 
tam samé cvičenia, kon-
verzácie z cudzích jazykov, 
a  pod., čo pred rokmi ne-

existovalo. Žiakov to veľmi 
obohacuje a  dáva im veľa 
do života.

Ďalšia z  učiteliek, ktorá 
v škole stále pôsobí, Tatiana 
Hadbavná mala žiakov, na 
ktorých rada spomína a ne-
museli to byť len jednotkári. 
S  úsmevom povedala: „Je 
celkom zaujímavé, že keď 
učiteľ niečo nevie, žiak to 
zistí v  priebehu minúty. To, 
čo vie, to ho už nezaujíma.“

Ďalší z  učiteľov, dnes už 
tiež dôchodca, Milan Palko 
(na foto uprostred), ktorý 
bol veľmi obľúbený pre svo-
ju rozvahu a  pokoj, praje 
škole, aby tam vládla spo-
kojnosť a dobrý duch a aby 
žiaci školy postupovali tak, 
aby v budúcnosti predstihli 
svojich učiteľov.        (kpa)

Obchodná akadémia slávi osemdesiatku
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Športová olympiáda pr iniesla deťom radosť

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

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

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

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

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

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

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

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

Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom
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Popradskí hokejisti chcú byť k  fa-
núšikom stále bližšie. Rozhodli sa pre 
turné po školách, ale aj denných cen-
trách. Nechodia naprázdno. Na hokej 
pozývajú staršiu i mladšiu generáciu 
a rozdávajú pritom vstupenky.

Jednou z najnovších aktivít HK Po-
prad na prilákanie fanúšikov sú náv-
števy škôl a denných centier v Poprade. 
Rozhadzovať siete chce klub aj naďalej. 
„Spoločne s kolegom z marketingu sme 
vymysleli plán, v ktorom chceme navští-
viť čo najviac škôl a tiež denných centier. 
Chceli sme priniesť hokej bližšie k nim. 
Chceme pokryť celý Poprad, ale potom aj 
okolité obce, lebo na hokej nechodia len 
Popradčania,“ uviedol výkonný riaditeľ 
HK Poprad Ľudovít Jurinyi. Minulý 
týždeň vo štvrtok zavítali „kamzíci“ so 
vstupenkami v  ruke aj do Denného 
centra kresťanských seniorov na sídlis-
ku Západ. „Privítali to s radosťou hlav-
ne tí, ktorí na hokeji už 
dlho neboli. Veď aj starší 
ľudia si radi užijú šport 
aktívne, ale aj pasívne,“ 
povedala predsedníčka 
centra Anna Janikov-
ská.

Aj pre samotných 
hokejistov je takáto 
osveta medzi ľuďmi 
užitočná, nakoľko sa 
im dobré hrá pred za-
plnenými tribúnami. 

„Je to zaujímavá aktivita a  pre nás aj 
dôležitá, nakoľko chceme udržiavať kon-
takt s komunitou fanúšikov. Takto k nim 
môžeme byť bližšie. Stačí, keď vidíme 
pár úsmevov a  spokojných tvárí a  to 
nás ženie vpred,“ vyhlásil hráč HK Po-
prad Guillaume Leclerc. „Bola to skvelá 
príležitosť dostať sa aj do mojej bývalej 
strednej školy. Spomínal som na krásne 
časy,“ pokračoval jeho spoluhráč Pe-
ter Bjalončík. „Môj dedo chodí stále na 
hokej a babka to sleduje v televízii. Ne-
vidím dôvod, prečo by nemohli chodiť 
povzbudzovať aj ďalší seniori. Aj toto je 
spôsob, ako môžeme prilákať viac ľudí 
na štadión,“ doplnil tretí do partie Ma-
tej Paločko.

Popradskí seniori, ale aj žiaci po-
pradských škôl dostali v  minulom 
týždni vstupenky hneď na dva zápasy 
– proti Liptovskému Mikulášu a proti 
Detve.        (mav)

Hokejisti HK 
Poprad v  mi-
nulom týždni 
potiahli sériu 
víťazstiev v Tip-
sport Lige už na 
štyri zápasy.

V  stredu vyhrali Poprad-
čania v Nových Zámkoch 3:1 
a  v  piatok aj v  Trenčíne 4:1. 
Schuti si zastrieľali v  nedeľu 
na domácom ľade, keď pora-
zili Liptovský Mikuláš vysoko 
8:0. K tomuto triumfu prispel 
jedným gólom aj nový hráč 
– Američan Colin Jacobs (na 
foto), ktorý využil presilovku 

v  prvej tretine a  zvyšoval na 
3:0. Do Popradu prišiel v  zá-

vere minulého týždňa. „Som 
nadšený z  tohto tímového vý-
konu. Mali sme dobrý začiatok 
a dotiahli sme to do parádneho 
výsledku vyšperkovaného čis-
tým kontom brankára. Aj pre 
mňa to bol dobrý štart v novom 
drese po tom, čo som len pred 
pár dňami priletel. Dôležitý je 
však výsledok tímu a  ja som 
rád, že som mu k tomu pomo-
hol,“ povedal 26-ročný rodák 
z Texasu, ktorého v roku 2011 
draftoval tím Buffalo Sabers 
vo 4. kole zo 107. pozície. Do 
NHL sa tento urastený center 
nedostal a  prevažnú časť ka-
riéry odohral v  ECHL. Sezó-
nu začal v  Utahu. Poprad je 

jeho úplne prvou európskou 
zastávkou. „K víťazstvu nad 
Liptákmi nám výrazne pomo-
hol ich prístup, pretože pôsobili 
veľmi odovzdaným dojmom. 
O svojom víťazstve sme rozhod-
li už v prvej tretine a potom sa 
to už len dohrávalo,“ podčiar-
kol výkon svojich v podtatran-
skom derby tréner HK Poprad 
Peter Mikula.

Popradčania odohrali ďalší 
zápas v utorok 3. decembra vo 
Zvolene po uzávierke vydania 
novín Poprad.

Výsledky Tipsport Ligy: 
25. kolo v stredu 27. novembra 
N. Zámky – Poprad 1:3 (0:0, 
0:1, 1:2), góly Popradu: 36. Mi-
chael Vandas (M. Preisinger, L. 
Kozák), 46. Marek Zagrapan (J. 
Erving, P. Svitana) a 60. Marek 
Zagrapan (S. Takáč, P. Svitana). 
26. kolo v piatok 29. novembra 
Trenčín – Poprad 1:4 (1:0, 0:1, 
0:3), góly Popradu: 28. Patrik 
Svitana (M. Zagrapan), 41. 
Marek Zagrapan (S. Takáč, J. 
Ťavoda), 48. Patrik Svitana (S. 
Takáč, L. Kozák) a  56. Marek 
Zagrapan (J. Erving, P. Ulrych). 
27. kolo v nedeľu 1. decembra 
Poprad – L. Mikuláš 8:0 (5:0, 
3:0, 0:0), góly Popradu: 2. 

Marek Zagrapan (P. Svitana, 
P. Ulrych), 3. Miroslav Prei-
singer (P. Ulrych, M. Vandas), 
7. Colin Jacobs (M. Vandas, L. 
Kozák), 13. Peter Kundrik (J. 
Ťavoda, Matej Paločko), 16. 
Michael Vandas (D. Brejčák, 
M. Preisinger), 23. Lukáš Pau-
kovček (G. Leclerc, Š. Fabian), 
26. Lukáš Kozák (G. Leclerc) 
a  27. Miroslav Preisinger (D. 
Brejčák, M. Vandas).

Program Tipsport Ligy: 29. 
kolo v piatok 6. decembra o 18. 
hod. Poprad – Detva a 30. kolo 
v nedeľu 8. decembra o 16. hod. 
B. Bystrica – Poprad.         (mav)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (nadstavba A): v utorok 26. novembra Poprad – Nitra 
2:4, v stredu 27. novembra Poprad – Nitra 1:3, v sobotu 30. no-
vembra Nitra Poprad 3:4pp a v nedeľu 1. decembra Nitra - Po-
prad 2:3.
Dorast: v stredu 27. novembra Púchov – Poprad 2:1sn, vo štvr-
tok 28. novembra Púchov – Poprad 3:2, v sobotu 30. novembra 
Trnava - Poprad 1:3 a v nedeľu 1. decembra Trnava - Poprad 2:6.
Kadeti (TOP 14): v sobotu 30. novembra Poprad – Martin 2:1 
a v nedeľu 1. decembra Martin – Poprad 4:1.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 30. novembra Humenné – Poprad 3:9.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 30. novembra Humenné – Poprad 0:21.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 30. novembra Poprad – Gelnica 28:0.
Ml. žiaci 5.r.: vo štvrtok 28. novembra Poprad – Prešov 18:3 a 
v sobotu 30. novembra Kežmarok – Poprad 6:6.

Popradčania si urobili z Liptákov strelnicu

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

Slovan BA 26 16 4 1 5 92:50 57

B. Bystrica 25 15 3 2 5 73:45 53

Košice 25 12 6 2 5 75:50 50

Zvolen 25 15 0 1 9 79:63 46

Trenčín 25 11 3 3 8 72:60 42

Michalovce 25 11 1 4 9 63:63 39

HK Poprad 25 10 2 4 9 69:60 38

Miškovec 25 9 3 3 10 66:59 36

Nitra 25 8 1 5 11 60:71 31

Detva 25 8 3 0 14 66:84 30

Budapešť 25 7 1 3 14 72:92 26

L. Mikuláš 25 5 2 3 15 41:98 22

N. Zámky 25 5 2 0 18 59:92 19

Tabuľka Tipsport ligy

Kamzíci pozývajú fanúšikov na hokej

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

Máme vicemajsterku 
Slovenska

V Nových Zámkoch sa cez víkend 
konali Majstrovstvá Slovenska B ka-
tegórie v  športovej gymnastike žien. 
Popradské gymnastky z klubu GY-TA 
sa v  silnej konkurencii nestratili a 
opäť dosiahli veľmi pekné úspechy.

V kategórii najmladšie žiačky si Ni-
cole Garneková vybojovala krásne 6. 
miesto a  Diana Gibalová 12. miesto. 
V kategórii mladšie žiačky si vy-
bojovala stupeň víťazov a  strie-
bornú medailu Silvia Bírová. 
V  rovnakej kategórii sa Diana 
Šavelová umiestnila na 10. mieste, 
Nikola Kolačkovská na 15. mieste, 
Sára Saxová obsadila 18. miesto 
a Katarína Horská 26. miesto.

V celkovom hodnotení Sloven-
ského pohára za rok 2019 krásne 
3. miesto získala Silvia Bírová. 
„Dievčatá trénujú v  náročných 
podmienkach, ale trénujeme každý 

deň 5 až 6 krát v týždni a snažíme sa vy-
rovnať aj pretekárkam, ktoré majú lepšie 
možnosti, napr. špecializované gymnas-
tické telocvične. Veríme ale, že tvrdou 
prácou sa naše výkony posunú ďalej, 
a že aj budúca sezóna bude minimálna 
taká dobrá, ako bola táto,“ zhodnotila 
predsedníčka ŠK ŠG GY-TA Poprad 
Valéria Laskovičová.       (ppp)

DALI STE NÁM
VEDIEŤ

Ženský tím BAM Po-
prad mal v  1. basketba-
lovej lige žien a  junioriek 
týždeň voľna. Už v sobotu 
7. decembra sa však pred-

stavia zverenkyne Petra Stavěla doma, 
keď v telocvični ZŠ Komenského pri-
vítajú o 17.30 hod. Žilinu. Cez víkend 
bola v akcii mládež.       (ppv)

BAM Poprad Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v nedeľu 17. novembra Po-
prad – Stropkov 0:3 a 1:3.
St. žiaci: v sobotu 16. novembra Pre-
šov – Poprad 3:0 a 3:1.
Ml. žiaci 4-ky: v nedeľu 17. novembra 
Poprad B – Prešov A 0:2, Poprad A 
– Prešov B 1:2, Prešov A – Poprad 
A 2:0, Poprad B – Prešov B 2:1 a Po-
prad A – Poprad B 2:0.
Ml. žiačky 3-ky: v nedeľu 17. novem-
bra Sp. N. Ves B – Poprad 0:2 a Po-
prad – Sp. N. Ves A 1:2.

FOTO – archív klubu
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Predminulý víkend 
sa ženský tím FK Po-
prad predstavil na me-
dzinárodnom turnaji 

v  Poľsku, kde vybojovali tretie 
miesto.

V  poľskom meste Krzeszowice 
sa predstavilo 16 družstiev z Poľ-
ska, Slovenska a  Česka. Poprad-
čanky porazili v  skupine Tempo 
Bialka 3:1, Gawru Maciejkowice 
3:0 a  UKS Jedinka Krzeszowice 
3:0. Rovnakým výsledkom zdolali 
vo štvrťfinále Pradniczanku Kra-
kov a až v semifinále ostali na štíte 
slovenského konkurenta a neskor-

šieho víťaza turnaja z  Myajvy po 
prehre 0:1. Výsledok 3:0 si však 
zverenkyne Slavomíra Šoltýsa zo-
pakovali v  súboji o  tretie miesto, 
keď zdolali tím TJ Kovo Beluša.

 (ppv)

Volejbalisti VK 
Junior 2012 Po-
prad odohrali 
v  sobotu 30. no-
vembra úspešný 

dvojzápas v  1. lige mužov – sk. 
Východ. Na ihrisku Prešova vy-
hrali 3:0 a 3:2.

Zverenci hrajúceho trénera 
Andreja Vojčíka svojho víkendo-
vého súpera v  tabuľke preskočili 
a odrazili sa od posledného mies-
ta. Najbližšie sa predstavia v  so-

botu 7. decembra v rámci 9. kola 
na domácej palubovke telocvične 
SSOŠ vo Veľkej o 11. resp. 13. ho-
dine proti lídrovi z Humenného.

       (ppv)

VK Junior 2012 Poprad

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
St. žiaci: v sobotu 30. novembra Poprad – Košice 3:0 a 3:0.
St. žiačky: v sobotu 30. novembra Poprad – Sp. N. Ves 0:3 a 1:3.
Ml. žiaci 4-ky: v nedeľu 1. decembra Prešov A – Poprad B 2:0, Prešov B – 
Poprad A 2:0, Prešov A – Poprad A 2:1, Prešov B – Poprad B 2:1 a Poprad 
A – Poprad B 1:2.
Ml. žiačky 4-ky: v nedeľu 1. decembra Sp. N. Ves – Poprad 2:1 a Poprad – Ko-
šice 2:0.

Podtatranský volejbal pod jednou strechou

Futbalistky tretie v Poľsku

Viac ako dvadsať rokov má 
tradičná podtatranská volej-
balová súťaž v mixe I. triedy. 
Dlhé roky sa sťahovala z telo-
cvične do telocvične. V tomto 
roku nastala výrazná zmena. 
Päť tímov bude súťažiť v pia-
tich turnajoch pod jednou 
strechou. Prichýlila ich Aré-
na Poprad a  prvú akciu už 
majú za sebou.

Minulý týždeň vo štvrtok sa 
na palubovke Arény Poprad 
pod dvoma vysokými sieťami 
po prvýkrát stretli účastníci 
už 22. ročníka Podtatranskej 
mixovej súťaže vo volejbale 
I. triedy. „Kedysi sa turnaja 
zúčastňovalo podstatne viac 
družstiev, ale hrali vždy tam, 
kde mali zabezpečenú telocvič-
ňu. Už dlho sme premýšľali nad 
zastrešením turnaja, ale nemali 
sme vhodné priestory. Vďaka 

vedeniu Arény Po-
prad sa podarilo 
usporiadať súťaž 
v  takomto formá-
te. Vzhľadom na 
obmedzený čas 
v  hale sa hrá na 
tri hrané sety na 
dvoch kurtoch. 
Každý set je jeden 
bod. Po skončení 
súťaže rozhoduje 
najskôr počet ví-
ťazstiev a  potom 
body. Po piatich turnajoch vy-
hodnotíme celkové poradie,“ 
ozrejmil riaditeľ podtatran-
ských volejbalových súťaží 
SVF Zorislav Porubovič.

Je to skutočná mixová súťaž, 
keďže sa pod jednou sieťou 
schádzajú muži i ženy rôzneho 
veku a  striedajú sa generácie 
amatérov, ale aj bývalých skve-

lých ligových hráčov. Organi-
začne pomáha zastrešiť turnaj 
aj popradský volejbalový klub 
VK Junior 2012. Jeho tréneri 
sú tu v  úlohe hráčov a  spolu 
s  nimi aj ich zverenci. „V  ta-
komto prostredí je to vynika-
júce. Sme pod jednou strechou, 
úroveň súťaže sa dvíha a  pre 
nás je to spoločenská akcia. 

Máme tu aj svojich 
zverencov, ale aj 
dámy a pánov, kto-
rí vo volejbale veľa 
preskákali. V  telo-
cvičniach to nemalo 
takú gráciu, takže 
sme radi, že sa nám 
to podarilo zorga-
nizovať v  Aréne,“ 
povedal tréner VK 
Junior 2012 Poprad 
Lukáš Javorský hra-
júci za družstvo 4+4 

PP. „Sme veľmi radi, že sa nám 
podarilo tento rok dostať mi-
xovú súťaž do tohto krásneho 
stánku. Mňa teší, že spomedzi 
našich odchovancov, tu máme 
veľa zástupcov a sme radi, že sa 
aj takýmto spôsobom prezen-
tujú. Hrajú v  družstvách, kde 
kedysi hrávali aj ich otcovia. 
Sú tu našimi súpermi, ale tieto 

zápasy sú hlavne o zábave,“ do-
dal jeho kolega Andrej Vojčík 
z  tímu Mix Tatry. „Priviedol 
ma sem môj otec a ako hráč sa 
môžem viac zdokonaliť. Aj keď 
som rozohrávač, tu si môžem aj 
zasmečovať. Starší majú viac 
rozumu a mladší zase viac síl. 
Keď sa to spojí, tak vznikajú 
veľmi dobré výmeny,“ doplnil 
Alex Veselý, ktorý je hráčom 
VK Junior 2012 Poprad a hrá 
pod pozorným okom svojho 
otca v tíme Baobab.

V prvom turnaji sa vo štvr-
tok najviac darilo družstvu 
Mix tatry, ktoré nazbieralo 
štyri body. Po dva body si do 
tabuľky pripísali tímy 4+4 PP 
a Big Team. Bez bodu sú zatiaľ 
Baobab a  Miš-Maš. Turnaje 
budú prebiehať až do polovice 
marca. Ten najbližší bude už 
12. decembra.           (mav)

FOTO – Marek Vaščura

   Z  V  P B

Humenné   16 14 2 43

Revúca   16 14 2 40

Svidník B   16 10 6 31

St. Ľubovňa   16 5 11 14

VK Junior 2012 Poprad 16 3 13 10

Prešov   16 2 14 6

Tabuľka 1. ligy

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v sobotu 30. novembra 
Poprad - Ružomberok 2:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 30. novembra 
Ružomberok – Poprad 5:3.
Ml. dorast U16: v sobotu 30. novembra 
Ružomberok – Poprad 4:2.

Cenník inzercie
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 inzer-
ciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri 
občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a  predložky sa 
nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

PP-132
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UTOROK 3. december o 18.hod./  divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade.

RICHARD MÜLLER, MICHAEL KOCÁB, 
ONDŘEJ SOUKUP ŠANSÓNY A  INÉ PIES-
NE

Vstupné: 27 € a 25 € / predpredaj MIK 052/436 
11 92

UTOROK 3. december o 17.hod./  Tatranská 
galéria v Poprade

CYKLUS ODBORNÝCH PRDNÁŠOK 
Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA

Gotika v  pohybe – Madona z  Ruskinoviec 
a aktívne skulptúry neskorého stredoveku.

ŠTVRTOK 5. december o 17. hod./ Námestie 
sv. Egídia v Poprade

PRÍCHOD MIKULÁŠA                                                       
Spoločné vítanie Mikuláša a   rozsvietenie 

vianočnej výzdoby spojené s  pyromuzikálnym 
ohňostrojom. Účinkujú: Fíha Tralala, Oteckovia, 
DFS Venček, FS Vagonár, Alimah Fusion,  M. 
Novák, D.Kubáň  a Solus Dance Academy.  

SOBOTA 7. december o 19.hod./ divadelná 
sála DK                OTVORENÉ MANŽELSTVO                                                 

Komédia o netradičnom manželskom 
páre z  dielne talianskeho dramatika a dr-
žiteľa Nobelovej ceny za literatúru Daria 
Fo.                  Účinkujú: ANNA ŠIŠKOVÁ, 
ADY HAJDU.   Réžia: EDUARD KUDLÁČ. 
Vstupné: 16 €  
Predpredaj: MIK 052/436 11 92, DK 052/772 22 
55

NEDEĽA 8. december o 12.hod./ mesto Po-
prad a jeho časti

PUTUJÚCI  MIKULÁŠ                                                         
Mikuláš, Anjel a Čert prekvapia všetky deti  v 

jednotlivých  častiach Popradu podľa časového 
harmonogramu:

12. hod. - priestor pred Kostolom 
sv. Cyrila a  Metoda na sídlisku JUH,                                                                                            
13. hod. - Kvetnica, 14. hod. - Veľká, 15. hod. - 
Spišská  Sobota, 16. hod. – Matejovce, 17. hod. 
– Stráže pod Tatrami.

NEDEĽA 8. december o 18.hod./ Námestie sv. 
Egídia v Poprade

II. ADVENTNÝ  VEŽOVÝ KONCERT                               
Koncert spojený s rozsvietením  2. adventného  

svetla v podaní DH TATRAMAT MATEJOVCE.

Kultúrny program 
mesta Poprad
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