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Príďte na tradičný vianočný jarmok

Mikuláša v Poprade vítali tisíce detí i dospelých

Dnes mestské zastupiteľstvo

(Pokračovanie na str. 2)(Pokračovanie na str. 3)

Tohtoročný príchod Mikuláša do centra Popradu si prišlo pozrieť 7 tisíc detí, s rodičmi či starými rodičmi, návštevníkov i predstavi-
teľov mesta vrátane primátora Jozefa Švagerka. Privítanie Mikuláša v Poprade bolo skutočne veľkolepé, pretože tentoraz organizáto-
ri z mesta Poprad koncipovali program na námet obľúbenej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Najkrajšie  sekvencie a piesne z jedinečnej 
zimnej rozprávky boli vynikajúco spracované do pódiovej podoby. Diváci si užili divadelné predstavenie hercov v krásnych kostýmoch s výbor-
nými výkonmi. Samozrejme tí najmenší najviac očakávali príchod Mikuláša. Čakanie, ktoré spríjemnil svojím spevom Štefan Skrúcaný a Mir-
ka Partlová, sa vyplatilo. Mikuláš v sprievode anjela a čerta napokon pozdravil všetky popradské deti, ktoré boli aj tento rok dobré a zaslúži-
li si mikulášsku nádielku. Vyvrcholením programu bolo rozsvietenie vianočnej výzdoby a spustenie veľkého ohňostroja.    (mar)

Už dvanásty rok pripravuje 
mesto Poprad Tradičný vianočný 
jarmok. Tentoraz sa uskutoční od 
13. do 23. decembra 2014 na Ná-
mestí sv. Egídia. Začne sa v sobotu 
13. decembra o 10. hod (podrobný 
program je na str. 12.).

„V kultúrnom programe vystúpia 
folklórne súbory, Eva Máziková, Ro-
man Nadanyi so skupinou, gospelová 
kapela G.O.D.S. a Brass Collegium, 
ktoré odohrá III. adventný koncert. 
Tohto roku bude rozprávka pre deti v 
Kine Tatran nielen v sobotu, ale aj v 
nedeľu predpoludním. Salaš u Franka 
začne predávať svoje špeciality už v 
piatok od 12. hod., v sobotu a nedeľu 

bude predaj živých 
pstruhov z fontá-
ny, od 18. do 23. 
decembra si budú 
môcť záujemcovia 

kúpiť kaprov. Tak ako každý rok nebu-
de v sobotu chýbať ani pravá dedinská 
zabíjačka v podaní folklórneho súboru 
z Vikartoviec a Podtatranské múzeum 
pripravilo prehliadku a prezentáciu 
predvianočných zvykov a mágie, ako 
aj výrobu modrotlačových vianočných 
pozdravov a pečenie vianočných oblá-
tok,“ uviedla Zuzana Švantnerová z 
oddelenia kultúry, CR a prezentácie 
mesta. 

Na XII. Tradičnom vianočnom jar-
moku bude približne dvesto stánkov 
rozmanitých ľudových remeselní-
kov a predajcov vianočného tovaru. 
Výrobky z dreva, keramiky, prútené 
košíky a ozdoby, dekorácie, strom-
čeky, maľby na skle, medovníky a iné 
tovary, ale hlavne nefalšovaná pred-
vianočná atmosféra iste priláka do 
mesta množstvo návštevníkov. 

Dnes 10. decembra o 9. hod. sa v zasadačke Mestské-
ho úradu v Poprade uskutoční zasadanie Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad. 

Po zložení sľubu poslanca MZ – postupujúcej náhrad-
níčky Anny Ondrušekovej (nezávislej kandidátky) za Jo-
zefa Švagerka, ktorý bol zvolený za primátora aj poslanca 
MZ, poslanci prerokujú procedurálne záležitosti. Ďalej sa 
budú zaoberať pôvodným programom pripraveným na 
zasadanie MZ 18. novembra a programom doplneným do 
bodu Rôzne.

Najdôležitejším bodom programu bude návrh rozpočtu 
mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017, 
pred ktorým prednesie stanovisko k tomuto dokumentu 
hlavná kontrolórka mesta. MZ prerokuje i návrh vecnej 
náplne použitia Mestského fondu rozvoja bývania a Re-
zervného fondu mesta Poprad v roku 2015. V programe sú 
otázky týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, medzi nimi návrhy na zriadenie vecných bremien, 
ďalej návrhy všeobecne záväzných nariadení o podmien-
kach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Poprad so súvisiacimi trhovými 
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Stručne
• MESTO Poprad oznamuje za-
čatie stavebné konania a upuste-
nie od ústneho pojednávania na 
stavbu Ekonomik, home & office, 
polyfunkčný komplex Poprad na 
pozemkoch v k.ú. Poprade. Viac 
informácií na www.poprad.sk.

• INAGURÁCIA knihy Povesti 
z  piatich mestečiek, ktorú napí-
sali a nakreslili žiaci popradských 
základných škôl  sa uskutoční 
v  pondelok 15. decembra o  17. 
hod. v divadelnej sále v Spišskej 
Sobote. 

• PETÍCIA za vyhlásenie mest-
ského referenda o umiestnení lo-
gistickej základe NATO v Popra-
de bola spustená 12. septembra 
2014. K 15. novembru 2014 petí-
ciu podpísalo len 1 826 občanov. 
Potrebných bolo 30% podpisov 
oprávnených voličov, teda aspoň 
13 000. V pondelok 1. decembra 
bola petičná akcia ukončená.

• V  PIATOK 12. decembra 
o  17. hod. sa v  Tatranskej ga-
lérii v  Poprade uskutočnia dve 
vernisáže. Prvá k  výstave  s  ná-
zvom Ladislav Mednyánszky 
Kufor kresieb a  druhá k  výstave 
Ferdinand Katona - nasledovník 
odkazu Ladislava Mednyánszke-
ho. Súčasťou bude aj slávnostné 
uvedenie monografie Ferdinanda 
Katonu. 

• SÚKROMNÁ stredná odbor-
ná škola na Ul. SNP vo Veľkej 
organizuje v piatok 12. decembra 
Deň otvorených dverí. 

• PUTOVNÁ výstava detskej 
literatúry spolu s  interaktívnou 
literárnou herňou s  názvom 
Osmijankovo veľké literárne sto-
povanie bude sprístupnená pre 
verejnosť v  piatok 12. decembra 
v Podtatranskej knižnici v odde-
lení pre detí. 

• SPOLOČENSKÉ stretnutie 
okresnej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku a mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku sa uskutoční v pia-
tok 12. decembra v Klube Sobot-
čanov.

• BALET Alica v  krajine zá-
zrakov môžu záujemcovia vidieť 
v  popradskom kine Cinemax 
v utorok 16. decembra.

• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z  dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napä-
tia bude v  pondelok 15. decem-
bra od 8. do 14.30 hod. v Popra-
de na Karpatskej ul. č. 1, 3, 5, 6, 
8, 10, 4446.    (ppš)

Prezident navštívil popradské gymnázium
Prezident SR Andrej Kis-

ka si v  piatok dopoludnia za-
spomínal na svoje študentské 
časy. Navštívil Gymnázium na 
Kukučínovej ulici v  Poprade - 
školu, v  ktorej pred 33 rokmi 
zmaturoval.

Prezidenta privítal na pôde 
školy okrem súčasného riaditeľa 
Vladimíra Lajčáka aj primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko. 
Nechýbali bývalí riaditelia a uči-
telia gymnázia. Andrej Kiska vie-
dol diskusiu aj s  gymnazistami. 
„Hovorili sme spolu nielen o dôle-
žitosti vzdelania, ale aj o výchove 
žiakov. Najlepší boli študenti, kto-
rí kládli veľmi trefné a milé otáz-
ky. Už aj medzi mladými ľuďmi 
rezonujú dôležité otázky a  som 

rád, že už v tomto veku sa anga-
žujú,“ povedal slovenský prezi-
dent A. Kiska. Priznal, že ako 
študent ničím zvlášť nevynikal. 
„I  ja som toho veľa navystrájal, 
ale ostali mi odtiaľ len tie najlepšie 
priateľstvá. Naša škola bola vtedy 
v  inej budove a  vybavenie bolo 
tiež iné. Vzťah učiteľa k  žiakovi 
však ostal rovnaký,“ dodal.

Na svojho bývalého žiaka si 
zaspomínal i  niekdajší riaditeľ 
gymnázia Augustín Kuchár, či 
bývalý učiteľ chémie Michal Brej-
čák. „Pre nás učiteľov je najväčšou 
odmenou, ak zo školy vychádzajú 
úspešní ľudia. Máme spisovateľov, 
hercov, vysokoškolských profeso-
rov, bývalých ministrov, ale vrcho-
lom je prezident. Spomínam si na 
neho ako na skromného, tichého 
a  slušného chlapca. Bol dobrým 
žiakom a  mňa teší, že to dotia-
hol takto ďaleko. Odovzdával 

som mu v  roku 1981 maturitné 
vysvedčenie. Vtedy som bol riadi-
teľom prvý rok. Aké mal známky 
si však nepamätám,“ uviedol 
s úsmevom A. Kuchár. „Ako bu-
dúci elektrotechnický inžinier sa 
najviac venoval matematike a fy-
zike. Aj v chémii bol však výborný. 
Pamätám si na výbornú partiu 
matematikov, ale najviac práve 
na mená ako Andrej Kiska a Ivan 
Kotora. Obaja medzi sebou súťa-
žili aj cez prestávky, kto je v ché-
mii lepší,“ dodal M. Brejčák.

Súčasný riaditeľ gymnázia Vla-
dimír Lajčák si takúto návštevu 
veľmi váži. „Pán prezident preja-
vil záujem o stretnutie s bývalými 
i terajšími učiteľmi a my sme sa to 
snažili zorganizovať tak, aby sme 
splnili jeho želanie. Bola to pre nás 
veľká pocta a som rád, že ako prvú 
školu v  regióne navštívil práve tú 
svoju. Jeho odkaz by mal nabudiť 
a zaktivizovať celú školu k ešte lep-
ším výkonom,“ zdôraznil.

Študenti boli veľmi zvedaví 
a  zasypali hlavu štátu mnohý-
mi otázkami. „Bol to zvláštny 

poriadkami, návrh VZN týkajú-
ceho sa financovania základných 
umeleckých škôl, materských 
škôl a školských zariadení, kto-
ré sú zriadené na území mesta 
Poprad, návrh VZN o miestnych 
daniach a tiež o miestnom po-
platku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a ďalšie. 
MZ má v programe aj infor-

matívnu správu o hospodáre-
ní obchodných spoločností s 
majetkovou účasťou mesta za 
rok 2013, návrh na schválenie 
platu primátora mesta, návrh 
na schválenie zásad odmeňo-
vania poslancov MZ na funkč-

né obdobie 2014-2018, návrh 
na poverenie poslancov MZ 
na uzavretie manželstiev pred 
matričným úradom a ostat-
ných občianskych obradov a 
slávností na funkčné obdobie 
2014-2018 a interpelácie po-
slancov. Podrobný program je 
na www.poprad.sk.   (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

Dnes mestské zastupiteľstvo

pocit, pretože som ho videla na-
živo prvýkrát. Pýtali sme sa ho 
na rôzne veci a rozprával nám aj 
dobré rady o  výbere vysokej ško-
ly. Bolo to motivujúce, aby sme 
sa aj my usilovali o  čo najlepšie 
výsledky,“ opísala svoje dojmy 
Emília Scherfelová. „Som rád, že 
za nami prišiel pán prezident. Bol 
príjemný a ja som za túto návšte-
vu vďačný. Radil nám, aby sme 
sa nebáli výziev a  išli za svojím 
snom,“ doplnil Dávid Pogran.

Prezidenta Andreja Kisku pri-
vítal na pôde školy aj novozvolený 
primátor Popradu Jozef Švager-
ko. Ten si s ním stihol priebežne 
naplánovať aj oficiálne stretnutie. 
„Bolo to o podaní rúk a pozdrave-
ní sa. Som však veľmi rád, že som 
sa tohto stretnutia mohol zúčast-
niť. Chystá sa aj prvé oficiálne 
stretnutie primátora s  preziden-
tom na pôde mestského úradu. 
Predbežne sme sa dohodli na 19. 
december, ale ak to pánovi prezi-
dentovi nebude vyhovovať, tak to 
preložíme na polovicu januára,“ 
povedal J. Švagerko.  (mav)
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Krátke správy

Manipuloval so strelnou zbraňou

• CIRKEVNÁ spojená škola v 
Poprade organizuje Deň otvo-
rených dverí. Uskutoční sa dnes 
10. decembra od 14. do 16. hod.  • VČERA 9. novembra sa ko-
nalo 8. zasadnutie Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Poslanci schvaľovali aj roz-
počet PSK na roky 2015 - 2017.

• VIANOČNÁ výzdoba sa v 
Novom Smokovci rozsvieti dnes 
10. decembra o 16. hod. O kul-
túrny zážitok sa postará  Poprad-
ské dychové kvinteto.

• STRETNUTIE Literárno-
-umeleckého klubu Milana 
Rúfusa sa bude konať v  Podtat-
ranskej knižnici v  Poprade vo 
štvrtok 11. decembra o 17. hod. 
Na tému Čaro detstva a Vianoc 
a  ich hodnoty v  tvorbe M. Rú-
fusa budú prednášať Jozef Ja-
nigloš s manželkou.

• VIANOČNÝ koncert pre 
Samka s názvom Aký je to Svit, 
z ktorého finančná zbierka bude 
venovaná pre Samka S. sa usku-
toční vo štvrtok 11. decembra 
o  18. hod. v  Dome kultúry vo 
Svite. Účinkovať budú študenti 
košického konzervatória. 

• CESTOVATEĽSKÉ pre-
mietanie Luciana Očkovského 
z Kamčatky bude vo štvrtok 11. 
decembra o  19. hod. v  art café 
Groteska v Poprade.

• PREMIETANIE výtvarných 
prác a  inšpiratívnych multime-
diálnych projektov Popradča-
na Roba Kočana sa uskutoční 
v piatok 12. decembra o 19. hod. 
v  Centre Pod lesom v  Dolnom 
Smokovci.

• VIANOCE pod Tatrami je 
názov výstavy výtvarných prác 
žiakov základných, stredných 
a  umeleckých škôl z  Kežmarku 
a okolia, ktorá je inštalovaná vo 
výstavnej sieni Barónka na Hlav-
nom námestí v Kežmarku a po-
trvá do 6. januára 2015.

• VIANOČNÝ koncert Anky 
Servickej sa uskutoční v  nedeľu 
14. decembra o  16. hod. v  rím-
skokatolíckom kostole sv. On-
dreja v Štrbe. Vstupné je dobro-
voľné.

• VÝJAZDOVÝ odber Národ-
nej transfúznej služby Poprad sa 
uskutoční zajtra 11. decembra 
od 9. do 12. hod. v  Kultúrnom 
dome vo Svite.     (ppš)

Pozor na nelegálne zbierky

Vstupenky na 
muzikál vyhrali

Jarmok je jedným z najväč-
ších podujatí Popradských 
Vianoc, ktoré budú tohto roku 
ešte obohatené o projekt Zimné 
radovánky. Zaradí sa doň živý 
betlehem, vianočný koncert s 
Nataschou Wright, popradské 
predvianočné koncerty Otvor 
svoje srdce, koncert Vianočné 
Mince vo fontáne, diskotéka s 

Ujom Ľubom, vystúpenie kape-
ly Six and Kristy a City a skon-
čia sa Hviezdnym speváckym 
koncertom 30. decembra. Pod-
ujatia v rámci Tradičného via-
nočného jarmoku a Zimných 
radovánok 2014 sú realizované 
s finančnou podporou Minis-
terstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR. Na všetky 
je vstup voľný.   (mar)

Príďte na tradičný vianočný jarmok
(Dokončenie zo str. 1)

Mestská polícia v Poprade 
upozorňuje verejnosť na opa-
kovaný výskyt cudzích štátnych 
príslušníkov pohybujúcich sa 
v Poprade s cieľom získať pod 
zámienkou rôznych charitatív-
nych zbierok finančnú hoto-
vosť pre svoju vlastnú potrebu. 

„Aktuálne sme dostali pod-
net od obyvateľky, ktorú na po-
pradskom námestí pristavil muž 
a  chcel, aby sa podpísala na 
podpisový hárok. V  hlavičke bol 
uvedený názov akejsi medziná-
rodnej organizácie nepočujúcich 
a okrem podpisu a názvu mesta 
mala obyvateľka uviesť výšku 
čiastky, ktorou prispeje,“ infor-
moval náčelník Mestskej polí-
cie v Poprade Jaroslav Marušin. 

Mestská polícia začala prípad 
okamžite preverovať a touto 
cestou vyzýva aj verejnosť na 
maximálnu opatrnosť. Keďže v 
predvianočnom čase sú ľudia 
citlivejší na pomoc osobám v 
núdzi, je potrebné zachovať si 
ostražitosť a v prípade kontak-
tu s osobami realizujúcimi rôz-
ne zbierky je dobré si overiť, či 
majú písomné poverenie na vy-
konanie zbierky, ktorá musí byť 
schválená Ministerstvom vnútra 
SR  a či sú jednotne označené. 
Pre realizáciu zbierky na verej-
nom priestranstve je navyše po-
trebný súhlas majiteľa pozemku. 
Podobný prípad riešili mestskí 
policajti aj v lete, kedy sa v uli-
ciach mesta objavili cudzinci 

disponujúci rôznymi tlačivami 
požadujúci peniaze pre rôzne 
známe svetové nadácie - v tomto 
prípade išlo o dokonca UNICEF. 
„Ľudia im často v dobrej viere 
peniaze dali a mali za to, že pe-
niaze skončia v tejto organizácií 
na pomoc osobám v núdzi. Tie-
to zbierky však neboli oficiálne 
a všetky peniaze končili u osôb 
pre vlastnú potrebu. Bol dôvodný 
predpoklad, že šlo o organizova-
nú činnosť,“ doplnil J. Marušin.

Ak majú občania pocit, že 
zbierka, s ktorou sa stretnú v 
uliciach nie je legálna, môžu 
to kedykoľvek oznámiť na tel. 
číslo 159 a vyslaná hliadka pre-
verí zákonnosť zbierky pria-
mo v teréne.   (mag)

Od spustenia mobilnej ľadovej plochy pred Arénou Poprad sa ob-
ľúbené športovisko pre Popradčanov okamžite zaplnilo korčuliarmi.

Muzikál Na skle maľované 
uvádzalo SND neuveriteľných 
30 rokov. Neskôr ho prinieslo 
aj divadlo Nová scéna. Jedineč-
ný slovenský muzikál nedáv-
no oživilo bratislavské divadlo 
Tower Stage a v excelentnom 
obsadení  príde 13. decembra 
aj do Popradu. Režisér a cho-
reograf muzikálu Ján Ďurovčík 
do úlohy Jánošíka obsadil Janka 
Slezáka. Muzikál sa odohrá vo 
viacúčelovej hale Aréna Poprad 
o 19. hod. 

Spomedzi tých, ktorí sa za-
pojili do súťaže, uverejnenej 
v  novinách Poprad č. 46, boli 
vyžrebovaní: Jana Fedorová, 
Rázusova ul., Poprad, Ján Bal-
kio, MPČĽ, Poprad a  Valéria 
Compernolle, Okružná ul., Po-
prad. Vstupenky si môžu pre-
vziať v  redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) do piatka 12. de-
cembra do 15. hod.   (ppš)

Popradčania sebe
V rámci programu Poprad-

čania sebe sa dnes 10. decem-
bra o 17.30 hod. v Tatranskej 
galérii v Poprade uskutoční 
ďalšie stretnutie aktívnych ob-
čanov a odborníkov, ktorí sa 
zaujímajú o to, ako bude mesto 
a priestor okolo nich vyzerať. 
Na stretnutie sú pozvaní Prof. 
Maroš Finka zo Slovenskej 
technickej univerzity a Prof. 
Schlolich z univerzity v Han-
noveri a témou bude stratégia 
rozvoja mesta Poprad.   (pvč)

Popradská mestská polícia 
zasahovala minulý piatok 5. 
decembra o 18.15 hod. Na 
Námestí sv. Egídia, kde ležia-
ci muž manipuloval s ručnou 
strelnou zbraňou. K inciden-
tu došlo krátko po programe 
Príchod Mikuláša, kedy sa na 
námestí nachádzalo obrovské 
množstvo rodín s deťmi. 

„Službukonajúca hliadka 
mužovi okamžite odobrala 
zbraň a pomocou hmatov a 
chvatov ho spacifikovala. S 

použitím pút ho hliadka pred-
viedla na mestskú políciu, kde 
dychová skúška preukázala 
3 promile alkoholu v krvi. 
Dodatočne bolo zistené, že 
34-ročný Popradčan mani-
puloval s funkčnou plynovou 
zbraňou s dvomi nábojmi,“ 
uviedol náčelník MP Jaroslav 
Marušin. Rýchlym zásahom 
mestských policajtov nedošlo 
k žiadnemu výstrelu a ohro-
zeniu návštevníkov podujatia 
Príchod Mikuláša.  (mag)
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Zamagurské Vianoce Miloša SemančíkaKnihy z IKAru 
vyhrali

Spotrebiteľ pod ochranou Senior Ombudsman po mesiaci v úrade
Za mesiac od oficiálneho 

otvorenia sa projekt Senior 
Ombudsman veľmi úspešne 
rozbehol. Bezplatnú telefonic-
kú linku 0800 222  285 využilo 
a poradňu v  Poprade osobne 
navštívilo vyše 100 dôchodcov. 
Hoci je projekt primárne zame-
raný na región Prešovského sa-
mosprávneho kraja, jeho služ-
by hojne využívajú aj seniori 
z ostatných regiónov Sloven-
ska ako je napríklad Trebišov, 
Stropkov, Košice,  Bratislava, 
Komárno či Levice.

„Diapazón problémov seniorov 
je naozaj veľmi široký. Obracajú 
sa na nás s podnetmi z oblasti pa-

cientskych práv, často kvôli pri-
znávaniu invalidných dôchodkov 
vo vzťahu k zdravotnému stavu. 
Seniori, ktorí pracovali v  za-
hraničí, majú často problémy s 
priznávaním dôchodkov v sused-
ných krajinách.  Stále sa objavujú 
požiadavky na možnosti uplat-
nenia reklamácií u  podomových 
predajcov. Problematické sú pre 
starších ľudí aj pôžičky. Pýtajú sa 
na možnosti predčasného splate-
nia úverov, odstúpenie od úve-
rových zmlúv z titulu neprijateľ-
ných podmienok či neoprávnené 
exekúcie poskytovateľov služieb 
prostredníctvom vymáhačských 
spoločností. Viacerí potrebovali 

pomôcť s  formuláciu o upovedo-
mení o možnom spáchaní podvo-
du, s vymáhaním dlhu dodávateľ-
mi energií, so zistením stavu veci 
u orgánov súdov či štátu. Seniori 
zápasia s  nízkou vymožiteľnos-
ťou práva na Slovensku. Často 
im nevrátia kúpnu cenu tovaru, 
nevedia, čo znamená obsah zna-
leckého posúdenia oprávnených 
osôb, nerozoznávajú agresívne 
praktiky.  Nepoznajú právomoci 
orgánov dozoru či orgánov čin-
ných v  trestnom konaní. Veľmi 
často pre nich zisťujeme kontakty 
na orgány štátu, zabezpečujeme 
vydávanie potvrdení poskytova-
teľmi zdravotnej starostlivosti či 

spolu s  nimi pátrame po dôvo-
doch diferencovaných platieb,“ 
vyratúva Senior Ombudsman 
Michal Fáber. 

Za krátky čas už v centre stihli 
kompetentných upozorniť na 
zlý právny stav napríklad v prí-
pade opatrovateľských služieb 
či nastavenia cenových uka-
zovateľov v  zariadeniach zdra-
votnej a  sociálnej starostlivos-
ti. Podnety sú podľa časových 
a fyzických možností centra vy-
bavované priebežne. „Niektoré 
špecifické podania po dôkladnej 
analýze zvažujeme zaradiť do  
legislatívneho procesu,“ spres-
nil  M. Fáber.   (pvč)

Redakcia novín POPRAD 
v  minulom vydaní novín uve-
rejnila súťaž o  šesť kníh z  vy-
davateľstva Ikar. Spomedzi 
tých, ktorí sa zapojili do súťaže 
boli vyžrebovaní: knihu Čier-
na schránka vyhrala Denisa 
Macková, Podjavorinskej ul., 
Poprad, román Gwind nezabi-
ješ? - Mária Lazarová, Ul. mlá-
deže, Poprad, zbierku poviedok 
Darebák - Anna Čopjaková, 
Bajkalská ul., Poprad, knihu 
Štúdio 6 - Anna Hromjaková, 
Tomášikova ul., Poprad, kni-
hu Marťan - Mária Kostková, 
Uralská ul., Poprad a knihu 
Michael Schumacher - Jozef 
Kundis, Liptovská Teplička 390. 

Knihy si môžu prevziať v  re-
dakcii (Podtatranská 149/7) 
v pracovné dni do 15. hod.       (ppš)

V  Podtatranskej knižnici sa 
v  stredu 3. decembra kona-
la vernisáž výstavy známeho 
sochára, maliara, rezbára, ale 
i  fotografa Miloslava Seman-
číka. Ten zozbieral celý svoj 
život zachytený v  rôznych 
materiáloch a  pripravil pred 
najkrajšími sviatkami v  roku 
výstavu pod názvom Zama-
gurské Vianoce Miloša Se-
mančíka.

O  dva mesiace oslávi Miloš 
Semančík 68 rokov. V  posled-
nom období ho trápilo nalo-
mené zdravie, ale on sa nevzdá-
va. Pozbieral svoje sily a kus 
seba opäť ponúkol verejnosti. 
„Nechcem čakať na to, čo so 
mnou bude. Chcem ukázať, čo 
je Miloš Semančík zač,“ vyhlásil 
hrdo skromný rezbár, ktorý so 
svojimi výtvormi k  Vianociam 
pod Tatrami už neodmysliteľ-

ne patrí. „Je to prierez celou 
mojou tvorbou. Sú tu dre-
vené plastiky, reliéfy, obrazy 
v kameni i rôznych iných mate-
riáloch. Ako dieťa som zbieral 
samorasty okolo Jezerska a  tie 
som tu tiež priniesol. Robím 
politické i  sakrálne témy, ale 
aj erotické dvojzmyselnosti. 
Nechýbajú ani ľudové motívy 
zo Zamaguria,“ priblížil svoju 
predvianočnú výstavu Miloš 

Semančík, ktorý začína uvažo-
vať nad tým, že svoju bohatú 
zbierku venuje múzeám a galé-
riám.

Výstava Zamagurské Vianoce 
Miloša Semančíka potrvá vo 
výstavnej miestnosti Podtatran-
skej knižnice na sídlisku Západ 
do 16. januára.   (mav)

Štvrtok 11. december o 18. 
hod./divadelná sála Domu kul-
túry v Poprade

HVIEZDY SHAKESPEARA
Slávne výstupy z diel geniálne-

ho Williama v podaní učiteľov 
a žiakov Gymnázia na Kuku-
čínovej ulici a hostí z britskej a 
anglickej medzinárodnej školy 
v Bratislave spolu s koncertom 
školskej kapely Rainbow six.

Réžia: Tatiana Husárová
Vstupné: 2 €

Sobota 13. december o 10. 
hod./ Kino Tatran

VIANOČNÁ KOLEDA /Ba-
badlo Prešov

Malá divadelná hra o priateľ-
stve, láske, darčekoch, ale aj o 
upratovaní. Jednoduchý príbeh 
Ota a Tiny.

Vstup: voľný

Nedeľa 14. december o 10. 
hod./ Kino Tatran

O DEDUŠKOVI MRÁZIKO-
VI/ Bum Bác Bratislava

Autorské spracovanie krásne-
ho ruského námetu O deduškovi 
Mrázikovi.

Vstup: voľný

Nedeľa 14. december o 15. 
hod./Evanjelický a.v. kostol, Po-
prad-Veľká

POSOLSTVO VIANOC 2014 
– XVII. vianočný koncertom

Koncert veľčianskych cirkev-
ných spevokolov, žiakov Zák-
ladnej školy s materskou ško-
lou v Poprade – Veľkej a hosťa 
G.O.D.S. z Prešova.

Vstupné: dobrovoľné

Nedeľa 14. december o 17. 
hod./ Evanjelický kostol a.v., Ná-
mestie sv. Egídia

III. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsviete-

ním tretieho adventného svet-
la v podaní Brass Collegium z 
Levoče a sopranistky Marianny 
Hochelovej, ktorá pôsobí ako 
hosťujúca sólistka operných di-
vadiel na Slovenku a v Čechách. 
Súbor Brass Collegium, ktorý 
založil koncertný umelec a uči-
teľ hudby Vladimír Tomko, má 
viac než 25 ročnú minulosť.

Vstup: voľný.

Štvrtok – utorok 18. - 23. de-
cember o 10. hod./ Námestie sv. 
Egídia

PREDAJ VIANOČNÝCH 
STROMČEKOV A KAPROV

Predaj vianočných ozdôb a 
dobrôt, ktoré nikdy nemôžu 
chýbať na štedrovečernom stole.

Piatok – nedeľa 19. - 21. de-
cember/ Kostoly v Poprade

„OTVOR SVOJE SRDCE...“
Priblížiť vianočnú atmosféru 

a navodiť pokoj v duši sa roz-
hodlo mesto Poprad aj vianoč-
nými koncertmi v jednotlivých 
kostoloch mesta Poprad. Zná-
me vianočné melódie zaznejú 
v podaní hudobných zosku-
pení.

Podujatie je realizované s fi-
nančnou podporou Minister-
stva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR. 

Vstup voľný

POPRADSKÉ VIANOCE 2014
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Škola získala nádoby na separovaný zber

Obchodná akadémia otvorila brány

Podporu získal 
muzikál Popoluška

V novembri 2014 sa skončila 
celoslovenská súťaž pre základ-
né a  stredné školy Na skládky 
nie sme krátki, ktorú v  máji 
2013 vyhlásilo Občianske zdru-
ženie Tatry. Cieľom tejto súťaže 
bolo zvýšenie spoločenského 
a  občianskeho záujmu o  prob-
lematiku nelegálnych skládok 
odpadu a  s nimi spojených in-
váznych druhov rastlín, ktoré 
povedie k  predchádzaniu ich 
vzniku a  odstráneniu  už exis-
tujúcich z krajiny. Akčný tím zo 
Základnej školy na Tajovského 
ulici v Poprade v danom časo-
vom období zmapoval a  na-
hlásil 9 nelegálnych skládok 

odpadu vo Svite, Batizovciach, 
Gerlachove, Švábovciach a Veľ-
kom  Slavkove. Okrem toho 
žiaci zmapovali tri lokality s vý-
skytom invázneho druhu rast-
lín – pohánkovca japonského 
a  pohánkovca sachalinského 

vo Svite, Poprade – Kvetnici 
a  Tatranskej Lomnici. Žiačky 
ôsmeho ročníka  si pripravili 
rovesnícke vzdelávanie, pros-
tredníctvom ktorého motivova-
li a  učili mladších spolužiakov 
ako a prečo separovať odpad. 

Základná  škola s  materskou 
školou na Tajovského ulici  
v Poprade sa v súťaži umiestni-
la na prvom mieste. Ako cenu 
škola získala 10 interiérových 
nádob na separovanie odpadu, 
kontajner na baterky, lis na ple-
chovky a  lis na PET fľaše. Ná-
doby už umiestnili v  triedach 
a skvalitnili tak separovanie od-
padu v priestoroch školy.    (dbe)

Grantový program Nápad pre 
3 generácie vyhlásila Poštová 
banka 2. septembra 2014. Pod-
poru mohli získať projekty, na 
ktorých sa podieľajú všetky tri 
generácie - deti a mladí, ľudia v 
aktívnom veku a seniori. Granto-
vá komisia vybrala spomedzi 230 
žiadostí 17 dobrovoľníckych pro-
jektov z celej SR, ktoré podporila 
sumou 19 000 eur. Z nich násled-
ne vybrali šesť najlepších projek-
tov, ktoré postúpili do verejného 
hlasovania. Z nich ľudia vybrali 
Rockový muzikál Popoluška 
z  Popradu, ktorý okrem grantu 
získal aj bonus 1 000 eur.     (ppš)

Občania sa obávajú dopadov na životné prostredie

V  stredu 3. decembra sa v  Obchodnej 
akadémii Poprad otvorili brány pre ve-
rejnosť, no najmä pre žiakov základných 
škôl, ktorí už zvažujú kam nasmerovať 
svoje študijné kroky ďalej.

OA v Poprade pridala len pred pár rok-
mi k  tradičnému odboru aj odbor služby 
v cestovnom ruchu. V budúcom školskom 
roku chce vedenie školy otvoriť štyri triedy, 
z toho jedna bude zameraná práve na ces-
tovný ruch. Deň otvorených dverí (DOD) 
má vždy za úlohu prilákať nových študen-
tov. „DOD robíme pravidelne v predvianoč-
nom čase. Cieľom je propagácia školy, aby 
sme sa zviditeľnili medzi školami na trhu 
práce. Chceme ukázať, čo naši žiaci dokážu 
aj mimo vyučovacieho procesu,“ povedala 
riaditeľka OA v  Poprade Iveta Račeková. 

„Nový odbor má svoje opodstat-
nenie a  našiel pozitívnu odozvu 
medzi žiakmi. Zatiaľ však zrejme 
jedna trieda stačí. V budúcom škol-
skom roku budeme mať v tomto od-
bore prvých maturantov,“ dodala 
zástupkyňa riaditeľky Magdaléna 
Zavacká, ktorá mala priebeh DOD 
na starosti.

Študenti si pre svojich možno 
budúcich spolužiakov pripravili 
zaujímavé prezentácie, prehliadku cvič-
ných firiem, školský volejbalový turnaj, či 
vianočný punč na občerstvenie. Školáci 
mali po návšteve OA rôzne pocity. „Táto 
škola sa mi veľmi páči. Najviac ma zaujala 
telocvičňa a  počítačové miestnosti. Veľmi 
ma láka cestovný ruch, pretože rada cestu-

jem,“ uviedla Kamila Mlynárová. „Veľmi 
by som zvažoval, či by som si túto školu 
vybral, ale ak už, tak asi kvôli cestovné-
mu ruchu,“ zamyslel sa Dominik Černák. 
„Škola je zaujímavá tým, aké možnosti 
štúdia ponúka a  tiež technickým vybave-
ním,“ doplnil Jozef Koky.  (mav)

Výstavba novej haly, s kto-
rou začala spoločnosť Schüle 
Slovakia v polovici novembra 
2014, vyvolala negatívnu re-
akciu občianskeho združenia 
(OZ) Popradčania za čistej-
šie životné prostredie, najmä 
obyvateľov z blízkych ulíc vo 
Veľkej, ktoré susedia s areálom 
Schüle. 

V reakcii sa okrem iného 
píše, že spoločnosť začala s vý-
stavbou aj napriek petícii, kto-
rú podpísali stovky obyvateľov 
Popradu a nesúhlasu OZ, ktoré 
má veľké obavy, že rozšírenie 
výroby prinesie nové problémy 
a zaťaženie životného pros-
tredia v obytnej zóne, najmä v 
mestskej časti Poprad - Veľká a 
sídliska Západ. Tiež znehodno-
tí blízke obytné domy, zvýši do-
pravu kamiónov po miestnych 
komunikáciách a prinesie mno-
hé iné problémy súvisiace s hlu-
kom, nebezpečnými exhalátmi 

a životným prostredím.
Spoločnosť Schüle Slovakia 

začala pôsobiť v Poprade pred 
15 rokmi. Vyrába odliatky z 
hliníkových zliatin pre automo-
bily a automatizačnú techniku. 
Konateľ spoločnosti Vladimír 
Omasta uviedol: „Na výstavbu 
novej haly máme právoplatné 
stavebné povolenie, riadne sme 
ohlásili stavbu, ktorú budujeme 
na svojom pozemku. Urobili 
sme všetko pre to, aby nijakým 
spôsobom negatívne neovplyv-
nila životné prostredie. Dali 
sme urobiť akustickú štúdiu, 
podľa ktorej nová hala odizoluje 
jestvujúce prevádzky. Bude bez 
okien, svetlíkov a dverí zo strany 
susedov, teda s plnými stenami a 
strechou a dvojnásobne hrubými 
panelmi, ako sú používané v sú-
časnosti. Urobíme tiež dodatoč-
nú izoláciu, ktorá pohltí nielen 
hluk samotnej haly, ale odhluční 
jestvujúcu prevádzku. Dovolím 

si povedať, že z hľadiska hluku 
sa dokonca zlepší súčasný stav a 
občania nebudú pociťovať žiad-
ne dopady na životné prostredie. 
V hale budú umiestnené vysoko-
automatizované linky - podobné 
technológie ako sú vo Volkswa-
gene či Kii, so žiadnymi emisia-
mi. Výrobky, ktoré teraz robíme 
v stave polotovarov, budeme ro-
biť v stave hotových kompletných 
výrobkov. Je to pridaná hodnota 
a prinesie ďalších 30 pracovných 
miest.“ V súčasnosti zamestná-
va Schüle v Poprade 370 ľudí.

Spoločnosť prijala množ-
stvo opatrení, ktoré zásad-
ným spôsobom prispievajú k 
zlepšeniu ochrany životného 
prostredia. Plánuje postaviť aj 
protihlukovú stenu podobnú 
ako na diaľniciach. Konateľ V. 
Omasta doložil viacero doku-
mentov vyhotovených odbor-
níkmi o mnohých meraniach 
a monitorovaní  hluku, emi-

sií a pod., ktoré nepreukázali 
dopady na životné prostredie 
spôsobené činnosťou Schüle 
Slovakia. Občania však majú 
iný názor a spoločnosť vo svo-
jej blízkosti v žiadnom prípade 
nechcú. Chcú ju presťahovať 
do inej lokality a obracajú sa 
so svojimi požiadavkami aj 
na radnicu. Podľa nich bolo 
veľkou chybou, že samospráva 
pred 15 rokmi povolila takýto 
komplex v obytnej zóne. Ako 
uviedol hovorca mesta Ma-
rián Galajda, podľa vedenia 
mesta je sídlo firmy v súlade s 
územným plánom a na všetky 
činnosti má vydané právo-
platné povolenia príslušných 
orgánov. V. Omasta dodal, že 
napriek všetkým problémom, 
ktoré firme občianske postoje 
spôsobujú, ponúka ďalej spolu-
prácu a robí všetko pre to, aby 
bola ochrana životného pros-
tredia zaručená.  (mar)
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Hľadajú zlodeja

Sedemsto anjelov priletelo z celého SlovenskaOcenili 
popradskú školu

Vďaka za nezištné darovanie krvi

Deti od Bratislavy až po 
Sobrance sa zapojili do tohto-
ročnej súťaže Anjel Vianoc, 
ktorú v piatok vyhodnotili v 
Tatranskej galérii v Poprade. 
Z viac ako 60 materských, zá-
kladných, špeciálnych základ-
ných, základných umeleckých 
a stredných škôl poslali vyše 
700 anjelov.

Úspechy si pripísali i poprad-
ské deti s výtvarným talentom. 
V kategórii MŠ získala 1. cenu 
4-ročná Mária Vicanová (na 
foto) z MŠ Dostojevského v Pop- 
rade za prácu Modrý sloník. V 
kategórii základných škôl získal 
1. cenu 12-ročný Samuel Va-
lečko za dielo Anjel lásky, Anjel 
roka zo ZŠ s MŠ Francisciho a 

7-ročná Radka Pavlovská za 
prácu Anjel zo ZŠ s MŠ Tajov-
ského v Poprade. Druhé miesto 
obsadila 13-ročná Daniela Ze-
mianeková za Krídla anjela zo 
ZŠ s MŠ Vagonárska Spišská 
Sobota a tretie miesto 8-ročná 
Ema Šubová a takisto 8-ročná 
Natália Milaniaková (na foto) 
za prácu Náš anjel zo ZŠ s MŠ 
Tajovského Poprad. Anjela na-
maľovaného na skle vytvorili 
pod vedením učiteľky Ingrid 
Kršjakovej. Čestné uznania si 
v tejto kategórii odniesli aj traja 
žiaci zo ZŠ s MŠ Tajovského v 
Poprade - Marko Kajánek, Se-
bastián Janík a Oliver Hriňák 
a za kolekciu malieb Spojená 
škola Letná Poprad. V kategó-
rii špeciálnych základných škôl 
sa z popradských detí najlepšie 
umiestnil 14-ročný Kristián 
Gal a 11-ročný Samuel Gavor-
čík, obaja zo SŠ na Partizánskej 
ul., ktorí získali 3. cenu. Sied-
maci z tejto špeciálnej školy 
dostali aj kolektívnu cenu za 
Keramického anjela. V kategó-
rii ZUŠ si z Popradčanov druhú 
cenu odniesla Diana Košťová a 
tretiu Emma Polakovičová zo 
ZUŠ Štefánikova Poprad. Ko-
lektívnu cenu v tejto kategórii 
získali medzi inými aj Spojená 
cirkevná škola ZUŠ J. Silana, 

a to 2. miesto za textilné obra-
zy. Víťazom v kategórii ZUŠ sa 
stal Branko Jozef Bujnovský (na 
foto) zo ZUŠ J. Melkoviča zo 
Starej Ľubovne. Nádherného 
veľkého anjela urobil z ruličiek 
papiera. Prezradil: „Moja mam-
ka robila veci z ruličiek papiera 
a priviedla ma na takýto nápad. 
Anjel vznikol v mojej fantázii 
a som rád, že sa páči.“   (mar)

Symbolicky v predvianoč-
nom čase organizuje Územný 
spolok Slovenského Červené-
ho kríža v Poprade slávnost-
né odovzdávanie ocenení 
viacnásobným darcom krvi. 
Cenný dar v podobe vzácnej 
životodarnej tekutiny dávajú 
obetavo a nezištne tým, ktorí 
ho potrebujú. Predseda ÚS 
SČK Ladislav Moravčík dar-
com poďakoval za ich humán-
ny skutok, ktorý vyzdvihla aj 
Anna Prcínová, vrchná sestra 
Národnej transfúznej služby v 
Poprade. 

Na stredajšej slávnosti odo-
vzdávali strieborné Janského 
plakety za 20 bezpríspevkových 
odberov krvi, ktoré získalo 61 
darcov z Popradského okresu. 
Zlatú Janského plaketu za 30 
bezpríspevkových odberov u 
žien a 40 u mužov získalo 12 
darcov z okresu, diamantovú za 
60 odberov u žien a 80 u mužov 
3 darcovia: Magdaléna God-
lová z Popradu (na foto dole), 
Ján Lang zo Spišskej Teplice a 
Štefan Vartovník zo Svitu. Naj-
vyššie červenokrížske ocenenie 
za darovanie krvi – Medailu 
MUDr. Kňazovického dosiahli 
v tomto roku dvaja darcovia, 
obaja z Popradu – Janka Cho-
vanová (na foto hore) za 80 a 
Jozef Pavliga (na foto vľavo) za 
viac ako 100 odberov.

J. Chovanová pracuje v pop- 
radskej NTS a preto sa akosi 
prirodzene osobným príkla-
dom zapojila do darcovstva: 
„Krv darujem od začiatku, ako 
som začala robiť na „transfúz-

ke“. Ako zdravotníčka si uvedo-
mujem oveľa viac potrebu krvi a 
darujem ju dovtedy, kým budem 
zdravá.“ J. Pavliga daroval cen-
né kvapky už 103-krát, tesne 
pred Vianocami sa chystá už 
na svoj 104. odber: „Verím, že 
dosiahnem možno aj 120 či 150 
odberov. S darovaním som začal 
ešte za totality a je to už 31 ro-
kov.“ V súčasnosti pracuje vo 
Whirlpoole a cení si, že kdekoľ-
vek robil, nikdy mu zamestná-
vatelia kvôli darcovstvu nerobili 
problémy. 

Viacerým darcom prišli za-

blahoželať starostovia obcí, z 
ktorých pochádzajú, Popradča-
nom poďakoval primátor Jozef 
Švagerko.  Popradskí poslanci 
schválili, že od júla 2014 môžu 
zlatí, diamantoví a nositelia 
Kňazovického medaily za da-
rovanie krvi cestovať s čipo-
vou kartou v MHD bezplatne. 
Primátor sa vyjadril: „Mesto 
podporuje darcovstvo a budeme 
hľadať ďalšie cesty, ako im pre-
javiť úctu a vďaku.“ Primátor 
plánuje prijatie najvyššie ocene-
ných darcov nielen z mesta, ale 
aj okresu. Mieni tiež pokračo-
vať v Primátorskej kvapke krvi 
a podľa svojho zdravotného 
stavu sa i osobne opäť vrátiť k 
darovaniu.   (mar)

Občianske združenie Tatry 
ocenilo školy, ktoré sa so svoji-
mi žiakmi zaoberajú projektmi 
na zber a triedenie odpadu, mo-
nitorovaním čiernych skládok a 
ochranou životného prostredia. 
Víťazom súťaže Na skládky nie 
sme krátki! sa stala Základná ško-
la na Tajovského ulici v Poprade. 
Jej žiaci okrem iných aktivít strá-
vili v teréne počas monitoringu 
čiernych skládok viac ako 1 300 
hodín. Ocenenia získali aj SPŠ na 
Komenského ulici v Košiciach a 
SPŠ elektrotechnická v Košiciach. 
Každá z týchto škôl získala od OZ 
Tatry vybavenie určené na sepa-
rovaný zberu odpadov.   (ppš)

Okresný súd v Poprade vydal 
na 51-ročného Petra Bendíka 
z  Popradu príkaz na zatknutie 
pre prečin krádeže.

Polícia po vinníkovi intenzív-
ne pátra, nakoľko sa v  mieste  
bydliska nezdržiava a jeho súčas-
ný pobyt nie je známy. Je stred-
nej postavy, má hnedé oči, hnedé 
vlasy a plešinu.

Akékoľvek po-
znatky oznámte 
na odd. pátrania 
OR PZ v  Popra-
de, na t. č. 0961 89 
3371, prípadne na 
linku 158. (krp)
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Ocenené vo ViedniPátrali po osudoch sôch a zachovali ich pre budúcnosť

Atopická dermatitída a jej prejavy (1)Lekár radí

Dominantou mnohých 
miest vo svete sú nielen feno-
menálne diela architektúry, 
ale i sochárstva ako Manneken 
Pis (cikajúci chlapec) v Bruse-
li, socha malej morskej víly v 
Kodani, Socha Slobody v New 
Yorku, Socha Spasiteľa v Rio 
de Janeiro a veľa ďalších. Stali 
sa dokonca charakteristickým 
atribútom daného mesta. 

Aj v Poprade tvorili a 
tvoria umelci zanechá-
vajúci po sebe sochársky 
odkaz. Neformálna skupi-
na Priestor pre krajinu a 
kultúru v Poprade sa po-
kúsila zachrániť informá-
cie a podobu sôch z čias 
socializmu. Zhromaždila 
fakty o 16 takýchto dielach, 
z ktorých 3 už na svojich 
miestach nestoja. Pod náz- 
vom Miznúce sochy spra-
covala projekt, ktorý podporila 
Nadácia Intenda. Trojica auto-
rov Ľubica Ftoreková, Svetlana 
Justinianová a Rastislav Mačura  
doviedla svoj zámer do finále 
– verejnej prezentácie v medzi-
kostolí na Námestí sv. Egídia a 
pri Výkriku. Potrvajú do 11. de-
cembra 2014.

R. Mačura zhrnul: „Všímali 
sme si, že nám z mesta miznú so-
chy – napríklad socha kľačiacej 
ženy pred kúpaliskom alebo dre-
vený Tatranský motív na starom 
Juhu, ktorý nebol ošetrovaný a 

spadol, či dávnejšie socha Leni-
na, ktorá si polepšila a ocitla sa 
až v  Seattli. Všetky zmapované 
sochy sú na pozemkoch mesta, 
niektoré v areáloch škôlok a škôl, 
kde sa zachovali asi v najlepšom 
stave. V 60-90-tych rokoch mi-
nulého storočia vznikali i vďaka 
tomu, že 5 percent z výstavby 
sa muselo použiť na umeleckú 
výzdobu – sochu či mozaiku. 

Sme radi, že sa nám pri výsku-
me podarilo zistiť autorov, mi-
nimálne rok vzniku a niektoré 
ďalšie okolnosti pri všetkých 16 
sochách. Nebolo to ľahké, ale 
vďaka pomoci pamätníkov napr. 
sochárov Imricha Svitanu, Štefa-
na Hudzíka či Štefana Kovaľa, 
ako aj historičky umenia Jitky 
Haakovej, popradskému archí-
vu a Podtatranskému múzeu, 
sa podarilo nájsť veľa údajov.“ 
Inštaláciu na baneroch kon-
cipovali ako prezentáciu vý-
tvarného diela s odkazom na 

históriu daného miesta, prečo 
a ako vzniklo a k tomu žiaci zo 
ZUŠ Spojenej školy na Letnej 
ul. pridali výtvarný projekt pod 
vedením Ľ. Ftorekovej. Výsled-
ný tvar urobila výtvarníčka S. 
Justinianová z Tatranskej ga-
lérie. Autori by radi „dotiahli“ 
prezentáciu i do tlačenej podo-
by, nadväzujúcej sťaby na publi-
káciu Poprad mám rád. Chceli 

by ešte do projektu zahrnúť 
mozaiky – na Ul. 1. mája, 
na Výkriku, železničnej 
stanici a ďalšie. R. Mačura 
je tiež za širšie spracovanie 
informácií o barokových 
Immaculátach v Poprade: 
„Treba na ne upozorniť, 
lebo sú špecifikom spišských 
miest a u nás ich máme v 
piatich mestských častiach, 
pričom matejovská vyzerá 
už veľmi zle.“ Doplnil, že 

neformálna skupina Priestor 
pre krajinu a kultúru má aj iné 
plány. V oblasti kultúry sa chce 
sústrediť na to, aby sa v centre 
mesta podarilo zdigitalizovať a 
otvoriť multikultúrne centrum 
spojené s bývalým Kinom Tat-
ran, v oblasti krajiny a zelene 
sa zameriavajú hlavne na zá-
chranu Kvetnice i popradských 
mokradí v blízkosti sídliska Juh.

Projekt Miznúce sochy je 
prezentovaný na stránkach 
https://www.facebook.com/
PRIESTORPRE.    (mar)

Študentky z Gymnázia Domini-
ka Tatarku v Poprade Mia Draži-
lová a Sarah Fathiová zo 4.E, ktoré 
sa umiestnili na 2. mieste v medzi-
národnej súťaži krátkych študent-
ských filmov o ľudských právach 
vo Viedni, boli koncom novembra 
slávnostne ocenené vo viedenskej 
OSN.

Študentky Mia a Sarah pod 
vedením Zuzany Šimoňákovej 
vytvorili krátky 2-minútový film 
s názvom Integrácia. Pomocou 
kreslených obrázkov rozpráva 
príbeh dvoch dievčat - tínedže-
riek, ktoré pochádzajú z iného 
sociálneho a kultúrneho prostre-
dia. Dokážu sa však spriateliť a 
navzájom si pomáhať. V závere 
zaznieva otázka, ktorá z nich bola 
vlastne integrovaná – či tá z me-
nej priaznivého sociálneho pros-
tredia alebo tá z moslimského. 

Súťaž po šiestykrát organizo-
val filmový festival o ľudských 
právach This Human World pod 
záštitou Informačnej služby OSN 
(UNIS) Viedeň a Úradu vysoké-
ho komisára OSN pre utečencov 
v Rakúsku s podporou rakúske-
ho federálneho Ministerstva pre 
vzdelanie a ženy. Porota vybrala 
tri najlepšie krátke filmy zo súťaž-
ných príspevkov, ktoré do súťaže 
prihlásili študenti z Maďarska, 
Rakúska, Slovenska a Slovinska. 
1. cenu získal krátky film Trie-
da C autorky Laury Lukács z 
Maďarska.   (pjh)

Atopická dermatitída (atopický 
ekzém, AD) je chronické, zápalo-
vé ochorenie kože, vyznačujúce 
sa výrazným svrbením a rôzno-
rodosťou prejavov a priebehu. 
Postihuje predovšetkým dojčatá, 
deti a dospievajúcich, príznaky 
ekzému len zriedkavo prechádza-
jú do dospelosti, alebo sa až v do-
spelosti objavia po prvýkrát. Ide 
o multifaktoriálnu chorobu, ako 
príčina vzniku sa v súčasnosti 
uvádza kombinácia dedičnej pre-
dispozície, metabolickej poruchy, 
patologickej imunitnej reakcie a 
porušenej epidermálnej bariéro-
vej funkcie kože.

Čo to vlastne znamená?
Pre AD je charakteristická pre-

citlivelosť na rôzne alergény von-
kajšieho prostredia. Predispozícia 
k vývoju takejto precitlivelosti sa 
označuje ako atopia a je daná gene-
ticky. Sklon k tomuto ochoreniu sa 
teda dedí z generácie na generáciu, 
zároveň má atopik na vrodenom 

podklade aj rad zmien priamo v 
stavbe a činnosti kože. V jeho koži 
je nedostatok lipidov (ceramidov) a 
dlhoreťazcových mastných kyselín. 
Tým je porušená jej ochranná, ba-
riérová funkcia, a preto sa z nej vo 
zvýšenej miere stráca voda. Suchá 
koža svrbí, pričom opakované škra-
banie zhoršuje už prítomný zápal v 
koži. Pri narušení jej celistvosti do-
chádza i k ľahšiemu prieniku aler-
génov a dráždivých látok z okolité-
ho prostredia do kože. K tomu sa 
pridáva aj porucha funkcie imunit-
ného systému, ktorá je u detí častá, 
rovnako ako zvýšená náchylnosť 
na kožné infekcie - najma vírusové 
(moluská, bradavice) a bakteriálne 
(prevažne stafylokokové). Približne 
20-30 % detí má tzv. čistú formu 
atopickej dermatitídy, bez potravi-
novej a inhalačnej alergie. Ostatné 
majú kožu a tvárové dutiny vo zvý-
šenej miere osídlené stafylokokmi, 
sú precitlivelé na niektoré potravi-
nové (napr. vajíčka, citrusy, kakao, 

orechy, mak, kravské mlieko) a 
vzduchom šírené alergény (napr. 
na roztoče, prach, pele, plesne). U 
týchto detí môžu ekzémové prejavy 
výrazne zhoršovať aj fyzikálne pod-
nety (mechanické dráždenie napr. 
vlneným či syntetickým oblečením, 
prehriatie organizmu), psychické 
vplyvy (stres), infekcie a niektoré 
lieky, ktoré sposobujú uvoľnenie 
histamínu.

Aké sú klinické prejavy AD? 
AD sa vyskytuje v troch rozdiel-

nych formách, ktoré sa líšia odbo-
bím vzniku a vzhľadom kožných 
prejavov. Jednotlivé vývojové ob-
dobia môžu na seba plynulo nad-
väzovať, alebo môže niektoré z nich 
chýbať. 

Dojčenská forma je najčastejšia, 
začína medzi 2. a 6. mesiacom po 
narodení na líčkach a čele, odkiaľ 
sa môže ekzém rozšíriť na celú hla-
vu, trup i končatiny. AD sa v tomto 
veku prejavuje začervenaním kože, 
tvorbou drobných pupenčekov a 

pľuzgierikov, násled-
ne mokvaním a vzni-
kom chrastičiek a šupín v miestach 
postihnutia. Deti sa kvôli úporné-
mu svrbeniu škrabú, sú nepokojné 
a zle spia. Detská forma spadá do 
obdobia predškolského a školského 
veku dieťaťa. Vyrážka sa z tváre pre-
súva do lakťových a zákolenných 
jamiek, na krk, zápästia a chrbty 
rúk. Postihnutá koža je zapálená, 
hrubšia, drsná, so škriabancami a 
pri akútnom vzplanutí dochádza k 
mokvaniu. Tretie štádium je typic-
ké pre obdobie adolescencie a do-
spelosti, prejavuje sa najmä na tvári 
(na čele, viečkach, okolo úst), na šiji 
a hornej časti hrudníka, kde sú prí-
tomné hnedastočervené, olupujúce 
sa, zhrubnuté ložiská s chrastami 
po škriabaní.  

(Pokračovanie v budúcom čísle).

MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej 

kozmetiky Nemocnice Poprad
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Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 

celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozmeroch  
za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 
%, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. 

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

SPOlOčenSKá KrOnIKA

POVeDAlI SláVnI

nAVŽDY SMe SA rOZlÚčIlI

nAVŽDY SA rOZlÚčIMe

Osudu ničím nemožno vzdorovať účinnejšie ako statočnou a  pokoj-
nou mysľou.     SENECA

V piatok 5. decembra 2014 
v Tatranskej Lomnici s

V piatok 5. decembra 2014 
v Spišskej Teplici s

V stredu 10. decembra 2014 
o 11. hod v Spišskej Teplici

V piatok 12. decembra 2014 
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Milanom Slavkovským,
65-ročným

Jolanou Dikantovou,
71-ročnou

Ernestom Kukučkom,
85-ročným

Annou Albertovou,
87-ročnou

BlAHOŽeláMe K MenInáM
Dnes 10. decembra má meniny Radúz, zajtra 11. decembra Hilda, 
v piatok 12. decembra Otília, v sobotu 13. decembra Lucia, v nedeľu 
14. decembra Branislava, Bronislava, v pondelok 15. decembra Ivica 
a v utorok 16. decembra Albína.

POHOtOVOSť V leKárňAcH
Dnes 10. decembra - Altea, zaj- 

tra 11. decembra - Adus, v pia-
tok 12. decembra - Medovka, 
v  sobotu 13. decembra - Dr. 
Max - ZOC Max, v  nedeľu 
14. decembra - Cyprián, v 
pondelok 15. decembra - Sun-
pharma - Kaufland a  v utorok 16. 
decembra - Sunpharma - Tesco.

Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 
42 22, Adus: Mnoheľova ul. č. 2, Me-

dovka: Poliklinika Alexandra, Tat-
ranské nám., Dr. Max - ZOC Max: 

Dlhé hony 1, Cyprián: Ul. L. Svo-
bodu, Sunpharma: Kaufland, 
Moyzesova 3, č. t. 788 03 36, Sun-
pharma: Tesco, Teplická cesta 3.

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a  sviatkov od 8. hod. do 22. hod.  

HOrOSKOP OD StreDY DO StreDY
Nenechávajte 
si nič na po-

slednú chvíľu, lebo by ste nestíhali 
svoje povinnosti.

Veľmi krásny 
týždeň bude 

neplnený láskou, ale aj finančnými 
prilepšeniami.

Zvážte si, čo je 
pre vás dobré, 

a čo vám môže poškodiť. Veľa ľudí 
niektoré veci nemyslí úprimne.

Niektoré ne-
dorozumenia, 

ktoré sa vyskytnú na pracovisku, 
zbytočne nerozpitvávajte. Iba by ste 
prilievali olej do ohňa.

Pôjdete na 
nejakú ces-

tu, ktorá vám môže priniesť veľmi 
priaznivý výsledok.

Okolo vás 
budú rôzne 

klebety. Mnohé z nich sa ukážu ne-
pravdivé, preto neverte všetkému, čo 
vám kto povie.

Nenamýšľajte 
si, čo ani nie 

je pravda. Nechajte niektoré pra-
covné záležitosti plávať, vyriešia sa 
samé.

Neangažujte 
sa do vecí, 

ktoré môžu vyriešiť iní. Vyhnete sa 
tak zbytočným povinnostiam a stre-
som.

Čaká vás 
krásne obdo-

bie plné lásky, pekných stretnutí a 
posilňovania rodinných vzťahov.

S rozvahou 
ďalej zájdete, 

preto sa nedajte strhnúť k nerozváž-
nym činom.

Všetko zlé je 
na niečo dob-

ré, a to sa ukáže aj v nejakej záleži-
tosti, ktorá sa týka vás.

Na pracovis-
ku nastane 

upokojenie a priaznivá atmosféra i 
na rozriešenie dlhodobých problé-
mov.

Program kina cIneMAX Poprad

Detské kino - Magické striebro 
2 - o  13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Hobit: Bitka piatich ar-
mád 3D HFR - o  15. hod. o  18. 
hod a  o  21. hod., Hry o  život: 
Drozdajka 1. časť - o  14.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Hobit: Bit-
ka piatich armád 2D - o  17. hod 
a o 20. hod., Tučniaky z Madagas-
caru 3D - o 14.20 hod. (hrá sa len 

Od 11. decembra do 17. decembra
cez víkend), Tučniaky z Madagas-
caru 2D - o 16.20 hod. (16.12. za-
čne o 17. hod.), Šéfovia na zabitie 
2 - o 18.20 hod. (nehrá sa 16.12.), 
Blbí a  blbší sú späť - o  20.40 
hod. (nehrá sa 16.12.), ARTMAX  
BALET - Alica v  krajine zázra- 
kov - o  20.10 hod. (hrá sa len  
16.12.). 
Viac na www.cine-max.sk      (ppš)

Mikuláš rozveselil deti v nemocnici
Špeciálni pedagógovia, učite-

lia zo Základnej školy pri zdra-
votnom zariadení (Šrobárovho 
ústavu) Dolný Smokovec ako 
Mikuláš, anjel a čertík priniesli 
minulý týždeň radosť a darčeky 
chorým deťom do Nemocnice 
Poprad na detské a chirurgické 
oddelenie. V ich podaní zazneli 
Rolničky, rolničky..., Narodil sa 
sveta Spasiteľ, Každý deň budú 
vraj Vianoce a iné pes-
ničky. Všetkým oko-
loidúcim, pacientom, 
lekárom, sestrám i os-
tatnému zdravotnícke-
mu personálu Mikuláš 
so sprievodom želal 
krásne vianočné sviatky. 

Deti v nemocnici na-
cvičili program s peda-
gógmi, ktorí pracujú na 
detskom oddelení, aby 
si zaslúžili balíčky od 

Mikuláša. Priniesol im tiež ra-
dosť, humor a smiech, ktoré roz-
žiarili detské očká a zlepšili de-
ťom psychickú pohodu. Takto, 
každoročne svojím príchodom 
z Vysokých Tatier – zo ZŠ s MŠ 
pri ZZ v Dolnom Smokovci, 
pomáhajú malým pacientom 
aspoň na chvíľu zabudnúť na 
chorobu a spríjemňujú im po-
byt v nemocnici.    (zsa)

rok tatier
Oblastná organizácia ces-

tovného ruchu Vysoké Tatry 
– Podhorie vyhodnotí zajtra 
11. decembra svoju činnosť v 
roku 2014. Predstaví tiež svo-
je priority v Podhorí pre rok 
2015 a projekt Rok 2015 – rok 
Tatier. Na stretnutie sú pozva-
ní predstavitelia mesta Poprad, 
organizácií zaoberajúcimi sa 
cestovným ruchom, zástup-
covia členských obcí, ako aj 
spoločnosti Aplend Mountain 
Resort a ďalší hostia.  (ppp)

Predvianočná
predajná akcia 

darčekových predmetov
za bezkonkurenčné ceny 

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

v Poprade
(oproti Sociálnej poisťovni).

PP
-1
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Latka je postavená vysoko

InZercIA
PreDAj

rôZne

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 
m2, zrubový profil, hranoly 
a  dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234  866.        9/14-P• Predám garáž v  Poprade na 
Juhu pri bloku Torysa. Inf.: č. 
t. 0903 310 953.            124/14-P• Predám Opel Signum 3.0, 
vo full výbave, STK a  EK do 
04/2016, naj. 274 000 km, vo veľ-
mi dobrom stave. Cena dohodou 
Inf.: 0915 932  125.   126/14-P• Predám 1-izb. zariadený byt 
v  centre Popradu na 3. poschodí, 
bez balkóna, výťah, južná strana, 
nízky nájom, 35 000 €, RK nevolať. 
Inf.: č. t. 0908 254 433.   127/14-P

• Vianočná pôžička! Požičaj-
te si teraz až 4000 € a  získajte 
VIANOČNÝ NÁKUP V  HOD-
NOTE 150 € A  TABLET! – za-
mestnaní, podnikatelia, dôchod-
covia, rakúske opatrovateľky.  
Rýchlo – diskrétne – aj bez potvr-
denia o príjme! Inf. č. t.: 0911913 
849,0948 463  505.  45/14-R

Za vojnovým veteránom Štefanom Miklánekom
Vo veku 92 rokov navždy 

opustil tento svet Štefan 
Miklánek, veterán druhej sve-
tovej vojny, priamy účastník 
vylodenia a bojov v Normandii 
v júni 1944. Rodák z Dolného 
Srnia žil v Poprade viac ako 
šesťdesiat rokov v dlhoročnom 
manželskom zväzku s manžel-
kou Annou, ktorá zomrela len 
začiatkom tohto roka. 

V stredu predpoludním sa so 
Š. Miklánekom rozlúčila rodi-
na, známi a priatelia v Dome 
smútku vo Veľkej. Kvetinové 
dary a úprimnú sústrasť vyjad-
rili i veľvyslanectvá Francúz-
ska a Belgicka a nad miestom 
poslednej rozlúčky zakrúžil 
vrtuľník Air Transport Europe 
s anglickou pilotkou ako sym-
bol úcty a vďaky za hrdinstvo, 
ktoré prejavil v bojoch, ale i ako 
poďakovanie za roky práce na 
popradskom letisku. Osobne 
najbližšej rodine kondoloval i 
primátor Popradu Jozef Šva-
gerko.  Š. Miklánek si takýto 
hold zaslúžil. Ešte nemal ani 
osemnásť rokov, keď sa roz-
hodol ujsť zo svojho rodiska a 
stať sa príslušníkom tvoriacej 
sa československej armády. 
Jeho putovanie cez Maďarsko 

do Rumunska, Istanbulu až do 
sústreďovacieho centra v Bejrú-
te a odtiaľ do Francúzska, bolo 
až neuveriteľné. Nechýbala mu 
odvaha a hlavne odhodlanie 
bojovať za slobodu. Evanjelický 
farár Jozef Vereščák v príhovore 
zaspomínal: „Už v mladosti ve-
del, čo je správne, keď si oblie-
kol československú uniformu a 
odišiel bojovať proti fašistom.“ 
Ako zástupca veliteľa tanku bol 
priamym účastníkom urput-
ných bojov v Normandii, kto-
ré si vyžiadali 600 tisíc obetí, 
množstvo ranených 
a nezvestných. S 
československými 
vojenskými jednot-
kami sa zúčastnil na 
všetkých bojových 
akciách až do skon-
čenia 2. svetovej 
vojny. Komunistic-
ký režim sa mu však 
neodvďačil. Ako 
veterán západného 
odboja bol prena-
sledovaný a určitý čas nemohol 
vykonávať prácu rádiotelegra-
fistu. Až neskôr sa mu dostalo 
zaslúženého uznania. Za hr-
dinstvo v bojoch získal viacero 
vyznamenaní, okrem iného bol 

nositeľom najvyš-
šieho francúzskeho 
vojenského vyzna-
menania  Radu ry-
tiera čestnej légie, 
ako aj Záslužného 
rytierskeho kríža, 
ktorý dostal od pre-
zidenta Francúzskej 
republiky a Medai-
ly prezidenta SR za 
aktívnu účasť pri in-

vázii spojeneckých vojsk v Nor-
mandii v roku 1944. Osobne sa 
stretol počas vojny s kráľovnou 
matkou a pred šiestimi rokmi i 
s jej dcérou britskou kráľovnou 
Alžbetou II. V júni tohto roku 

sa pri príležitosti 70. výročia 
jedného z najväčších bojov 2. 
svetovej vojny zúčastnil ako 
jeden z vtedy dvoch žijúcich 
slovenských vojnových veterá-
nov na spomienkovej slávnosti 
priamo v Normandii.

Veterán Štefan Miklánek 
prežil úctyhodný život. Ve-
ľakrát bol v ohrození života, 
ale nikdy nesklamal. V spo-
mienkach sa zjavila i jeho veta: 
„Môžete mať strach, ale nesmie-
te byť zbabelý“. To dokazoval 
celým svojím životom, ktorý 
navždy pretrhla smrť.   

Česť jeho pamiatke! 
(mar)

• Dáme do prenájmu kan-
celárie (jedna 14 m2) na Hra-
ničnej ul. v  Poprade. Inf.: č. 
t. 0903 905 070.   145/14-R

• NEMČINA do zahraničia. 
Jazyková škola SONNENSCHE-
IN ponúka vianočné darčekové 
poukazy na januárový kurz nem-
činy pre opatrovateľky, kuchá-
rov, čašníkov, šoférov, chyžné, 
maturantov. Tel. 0944 450  381, 
Inf.: www.nemcina-poprad-
-sk.webnode.sk       151/14-R 

• Doučím matematiku zá-
kladné školy. Inf.: č. t. 0905 
539  628.            161/14-R• Restart Burger vo Veľkej prij-
me do zamestnania čašníka/-čku. 
Inf.: č. t. 0948 486 333.    162/14-R• Dám do prenájmu zariade-
ný 1-izb. byt v  centre Popradu, 
len 1 osobe, cena 260 €/mesačne. 
Inf.: č. t. 0908 254 433.   163/14-R• Dám do prenájmu zariade-
ný 2-izb. byt s  balkónom po re-
konštrukcii. Cena 320 €/mesiac. 
Byt je voľný od 1.1.2015. Inf.: 
č. t. 0911 990  174.    164/14-R• Hľadáme upratovačku do depa. 
Inf.: č. t. 0911 614 522.   165/14-R

listy čitateľov
Vďaka za splnený sľub

Latka je postavená vysoko

Chcem sa poďakovať bývalému 
primátorovi Antonovi Dankovi za 
splnený sľub. Začiatkom októbra 
som sa na neho písomne obrátila  
s prosbou o opravu rozbitého scho-
diska a poškodeného nástupišťa 
na sídlisku Západ, naproti bloku 
Šport. Bolo veľmi nebezpečné pri 
nastupovaní na autobus, zvlášť v 
zime. Tiež som žiadala o zriadenie 
autobusového prístrešku pri tomto 
bloku smerom na Tesco a do Veľkej 
a takisto pri Kauflande.  Bola som 
veľmi milo prekvapená, keď som o 
pár dní dostala od pána primátora 
list s ubezpečením, že to zariadi.

Bola som prekvapená a oby-
vatelia Západu tiež, keď bolo v 

priebehu 3 týždňov krásne zre-
konštruoované celé nástupište i 
schodisko, dokonca s bezbariéro-
vým prístupom. Tiež sa začalo so 
stavbou autobusových prístreškov 
pri Kauflande a pri Športe. S takou 
rýchlou reakciou a nápravou urči-
te nikto nerátal. 

Počas pôsobenia vo funkcii bý-
valého primátora A. Danka Po-
prad vyrástol do veľkosti a krásy a 
stal sa dôstojnou bránou do Vyso-
kých Tatier, za čo mu patrí ocene-
nie jeho práce a vďaka.

Dúfajme, že novozvolený primá-
tor Jozef Švagerko bude pokračovať 
v jeho šľapajach a povedie Poprad 
k ďalšiemu rozkvetu.   P. Antalová

Chcem sa poďakovať za seba, 
svoju rodinu a určite aj za ďalších 
občanov mesta Poprad bývalému 
primátorovi Antonovi Dankovi a 
všetkým jeho spolupracovníkom 
za ich záslužnú a dlhoročnú prá-
cu v prospech nášho mesta, ktoré 
patrí v súčasnosti medzi najkraj-
šie a najdynamickejšie sa rozví-
jajúce mestá na Slovensku. Počas 
jeho troch volebných období bolo 

zrealizovaných množstvo projek-
tov, ktoré boli prepracované do 
posledných detailov. 

Obdobie pod vedením A. Dan-
ka sa určite zapíše do dejín mes-
ta. Aký to bude zápis, to ukáže 
čas, je však jasné, že v súčasnosti 
je latka postavená veľmi vysoko, 
preto si želám, aby ju nové vede-
nie mesta nepodliezalo, ale posu-
nulo ešte vyššie.  E  Švantnerová
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Stretnutie policajných dôchodcov

• Z  HÁDZANIA plyšových 
hračiek na ľad počas extrali-
gových zápasov HK Poprad sa 
už stala tradícia. Charitatívna 
akcia Vyčarujme deťom via-
nočný úsmev sa v  nedeľu 14. 
decembra počas zápasu kam-
zíkov s Košicami uskutoční už 
po tretíkrát. Hneď po skončení 
prvej tretiny budú môcť fanú-
šikovia venovať plyšové hračky 
predovšetkým chorým detič-
kám, ktoré strávia najkrajšie 
sviatky roka v  zdravotníckych 
zariadeniach v  Poprade a  jeho 
širokom okolí.

• FUTSALISTI FC K-CORP 
Poprad po prehre v Púchove 3:4 
odohrali mikulášske 7. kolo na 
domácej pôde v  Aréne Poprad 
proti MIBA Banská Bystrica. 
Vo vyrovnanom zápase, v  kto-
rom sa mužstvá striedali vo 
vedení, sa napokon zrodila re-
míza 5:5. Popradskí futsalisti už 
nie sú lídrami tabuľky, klesli na 
tretie miesto práve za Banskú 
Bystricu. V piatok 12. decembra 
cestuje FC K-CORP Poprad na 
pôdu posledného tímu Open 
ligy FC Bulls Trnava.

• HOKEJISTKY HK Poprad 
ukončili svoje pôsobenie v Eu-
rópskom pohári majstrov na 
turnaji druhého kola skupiny E 
v  ruskom Nižnom Novgorode. 
V piatok 5. decembra podľahli 
rakúskemu tímu Sabers Viedeň 

Krátko zo športu

Futbalisti ZŠ Veľká v Prahe

Muž sa ubránil

0:7, v sobotu prehrali s neskor-
ším víťazom skupiny – domá-
cim celkom Skif Nižný Nov-
gorod 1:7 a  v  nedeľu ostali po 
výsledku 2:6 aj na štíte českého 
SK Karviná.

• GYMNASTKY z  klubu 
GY-TA Poprad potvrdili, že 
patria medzi slovenskú špičku 
na súťaži v  Brezne. Na stup-
ňoch víťazov stálo šesť dievčat. 
V  kategórii prípravka obsadili 
popradské gymnastky tri prvé 
miesta, keď zvíťazila Rebeka 
Handulová pred Simone Žol-
dákovou a Karolínou Kromko-
vou. V kategórii ml. žiačky zís-
kala bronz Terka Kremmerová, 
v  kategórii st. žiačky obsadila 
druhé miesto Paula Čongvo-
vá a na treťom mieste skončila 
Zdenka Havlová. Dievčatá sa 
už pripravujú na Majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa uskutočnia 
v Trenčíne.

• KADETI VK Junior 2012 
Poprad prehrali v  sobotu na 
Mikuláša ligový dvojzápas s tí-
mom VK Slávia Svidník zhod-
ne 0:3. V ten istý deň pochodili 
rovnako aj staršie žiačky proti 
KV MŠK Kežmarok a o deň ne-
skôr zopakovali tieto výsledky 
aj kadetky proti tímu VK Snina. 
Najbližšie sa doma predstavia 
starší žiaci v sobotu 13. decem-
bra o 10. hod. proti MŠK Vra-
nov nad Topľou.  (ppv)

Popradský vyšetrovateľ 
vzniesol v nedeľu obvinenie pre 
zločin lúpeže voči 16 ročnému 
dievčaťu a  14 ročnému chlap-
covi z obce Stráne pod Tatrami.

V  sobotu večer sa v priesto-
roch železničnej stanice Tat-
ranská Lomnica dohodli, že 
50 ročnému mužovi, ktorý se-
del na lavičke ukradnú horský 
bicykel. Krátko predtým mu 
odcudzili batoh s  cukrovinka-
mi. Obaja k  nemu pristúpili a 
snažili sa mu vytrhnúť bicykel 
z  rúk. Držal ho pevne ruka-
mi a nechcel pustiť. Obvinená 
dievčina udrela muža päsťou 
do ramena a obaja sa mu vy-
hrážali, že ak im bicykel nedá, 
tak ho dokopú. Prepadnutý 
muž ani vtedy bicykel nepus-
til a kričal o pomoc a  to až do 
príchodu hliadky železničnej 
polície, ktorá oboch útočníkov 
zadržala. Obvinená dvojica je 
stíhaná na slobode.  (krp)

Klub policajných dôchod-
cov pri Okresnom riaditeľstve 
PZ v spolupráci so Základnou 
organizáciou Odborového 
zväzu polície v Poprade po-
zval 4. decembra na spoločné 

stretnutie seniorov - poli-
cajtov vo výslužbe. Prišlo 24 
dôchodcov vo veku nad 65 
rokov.

Účastníkov privítal zástupca 
riaditeľa OR PZ Rastislav Po-

lakovič. V príhovore vyjadril 
radosť najmä z účasti najstar-
ších bývalých policajtov vo 
veku 80 a viac rokov. Oboz-
námil ich so súčasnou situá-
ciou v polícii i s dosiahnutými  
výsledkami pri odhaľovaní 
trestnej činnosti počas roka 
2014 v okrese Poprad.

Seniori si minútou ticha 
uctili pamiatku tých, ktorí sa 
stretnutia nedožili a tiež si 
pripomenuli 5 rokov od úmr-
tia zakladateľa klubu dôchod-
cov Daniela Vrbičana. Jubi-
lantom k okrúhlym životným 
výročiam popriali veľa zdravia 
a síl do ďalších rokov života.

Príjemné stretnutie po-
kračovalo v hoteli v blízkosti 
autobusovej stanice, v príjem-
nom prostredí, za čo patrí po-
ďakovanie personálu hotela, 
zvlášť prevádzkovej manažér-
ke p. Oravcovej.    Ján Rusnák

Koncom novembra sa vybrali 
tri mládežnícke kategórie fut-
balistov FK Poprad do Prahy, 
aby tam absolvovali 4-dňový 
výlet spojený s  tromi zápasmi. 
Takýto zájazd zorganizovali 
tréneri v spolupráci so ZŠ s MŠ 
vo Veľkej už po šiestykrát.

Výlet v  Prahe si užívali hrá-
či kategórie U13, U14 a  U15. 
„Náš dlhoročný priateľ a  tréner 
Alexander Comisso, ktorý v  mi-
nulosti pôsobil v  Slavii Praha, 
nám zabezpečil zápasy proti 
výborným českým mládežníc-
kym družstvám Sparty Praha,  
Meteoru Praha a  Bohemiansu 
Praha. Dokopy 34 hráčov viedli 
traja tréneri. Takmer dvadsiatku 
hráčov tvorili chlapci z našej ško-
ly vo Veľkej,“ povedal tréner U14 
Jozef Vernarec.

Všetci títo chlapci hrajú do-
mácu najvyššiu žiacku súťaž 
v časti Východ. Najmä kategória 
U14 poskladala tento rok výni-
močnú partiu, pretože po jeseni 

vedú svoju skupinu. V  Prahe si 
mali možnosť overiť svoje schop-
nosti proti špičke českého futba-
lu v žiackych kategóriách. „V pia-
tok sme nastúpili v  sparťanskom 
tréningovom centre Strahov proti 
domácim a  zhodne sme prehra-
li obidva zápasy. Na druhý deň 
chlapci z  U15 vyhrali a  chlapci 
z  U14 prehrali zápas proti Me- 
teoru Praha. V posledný deň sme 
predvádzali najlepšie výkony, no 
nešťastne sme prehrali oba zápasy 
s  Bohemians Praha,“ zhrnul to 
najpodstatnejšie J. Vernarec.

„Zápasy boli ťažké, ale poučné. 
Súperi boli oveľa lepší ako my, ale 
snažili sme sa,“ povedal P. Odro-
bina z U13. „Všetci sme si schuti 
zahrali. Sme dobrá partia a  aj 
v lige sa nám darí,“ dodal Daniel 
Dominik z U14.

Okrem futbalového zážitku 
mali chlapci aj kultúrny. Pozreli 
si najkrajšie miesta Prahy, ale aj 
zápas 1. českej ligy Bohemians 
Praha - Slovácko.   (mav)
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Novým rivalom kamzíkov je Zvolen

Najviac vianočných gúľ pre GY-TU

PP-147

AUTONOVA s.r.o.,
Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad

Tel./fax: 052/451 31 30, 451 31 31
e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

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

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

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

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

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

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

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

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

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

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

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

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07

PP-124

Popradskí ho-
kejisti odohrali 
počas víkendu 
dva zápasy ho-
kejovej Tipsport 

Extraligy. V  piatok sa v  pria-
mom súboji o  štvrtú priečku 
stretli doma so Zvolenom (na 
foto), v  nedeľu cestovali na 
horúci ľad do Trenčína. Zápas 
32. kola proti Martinu odo-
hrali kamzíci v  utorok pod-
večer po uzávierke vydania 
novín Poprad.

Výsledky: 30. kolo v piatok 5. 
decembra HK Poprad – HKM 
Zvolen 2:1pp (0:1, 1:0, 0:0 – 
1:0), góly Popradu: 24. Tomáš 
Sýkora (A. Kroták, R. Suchý), 
61. Štefan Fabian (R. Suchý, A. 
Kroták).

31. kolo v nedeľu 7. decembra 
Dukla Trenčín – HK Poprad 

3:1 (1:0, 1:0, 1:1), gól Popradu: 
46. Lukáš Paukovček (L. Hvila, 
M. Kostúr).

Program: 33. kolo v  piatok 
12. decembra o  18. hod. ŠHK 
37 Piešťany – HK Poprad, 34. 
kolo v  nedeľu 14. decembra 
o  16.30 hod. HK Poprad – 
HC Košice.  (ppv)

Z V Vp Pp P S B

1. Nitra 33 20 4 3 6 124:83 71

2. Košice 33 19 4 4 6 83:56 69

3. B. Bystrica 33 18 5 4 6 121:84 68

4. Poprad 33 17 5 1 10 108:70 62

5. Zvolen 33 18 2 3 10 115:96 61

6. Trenčín 33 12 7 2 12 77:66 52

7. Martin 33 9 3 7 14 80:98 40

8. Piešťany 33 9 3 5 16 95:120 38

9. Žilina 33 8 1 3 21 71:105 29

10. Skalica 33 8 0 4 21 72:129 28

       SR 20 20 1 2 0 17 29:68 7

Tabuľka Tipsport Extraligy

V  posledný novembrový víkend sa v  Žiline uskutočnilo posledné 
tohtoročné 6. kolo Olympiády žiakov a žiačok v  jude – sever. Zve-
renci Judo Klubu Poprad opäť obsadili popredné miesta. Na najvyšší 
stupienok dosiahol v kategórii mini do 38 kg Vladko Sedláček a v ka-
tegórii st. žiakov do 57 kg Nika Štefániková. V celkovom hodnotení 
pretekárov sa najlepším judistom vo svojej kategórii stal Tibor Šimko.

V  sobotu na Mikuláša sa 
v telocvični ZŠ Dostojevského 
konala tradičná súťaž v  špor-
tovej gymnastike O  vianočnú 
guľu 2014 za účasti pretekárok 
z Košíc, Liptovského Mikuláša 
a domáceho Popradu.

V  kategórii staršia prípravka 
si prvenstvo vybojovala Karin 
Feteriková, v  kategórii mladšia 
prípravka dominovala Ema Sla-
ninová.

V  hlavných troch kategó-
riách, kde už súťažili i  gym-
nastky z  hosťujúcich klubov sa 
rovnako najviac darilo prete-
kárkam domáceho klubu ŠŠS 
GY-TA Poprad. V  kategórii 

najmladšie žiačky zvíťazila Ka-
rolína Kromková pred Rebe-
kou Handulovou a  Danielou 
Kremmerovou. V  kategórii 
mladšie žiačky sa za Natáliou 
Gulovou a  Paulou Čongvovou 
umiestnila pretekárka KŠG 
L. Mikuláš Natália Jamnická. 
V kategórii staršie žiačky trium- 
fovala Katarína Krupičková 
(na foto v strede) pred Anetou 
Svitanekovou (na foto vľavo). 
Tretie miesto obsadila Daniela 
Michalčová (na foto vpravo) 
z  klubu Kešel Košice.  (ppv)
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POPrAD

Od 13. decembra 2014 začne 
prevádzkovať lotyšská letecká 
spoločnosť Air Baltic nové letecké 
spojenie medzi Rigou a Popra-
dom. Nové spiatočné lety raz v 
týždni ponúknu pohodlné spo-
jenie Rigy a Vysokých i Nízkych 
Tatier, ako aj destinácií Baltického 
regiónu, Škandinávie a Ruska. V 
sobotu 13. decembra o 13.30 hod. 
sa v odletovej hale Letiska Poprad-
-Tatry uskutoční slávnostné otvo-
renie novej linky Poprad – Riga za 
účasti pozvaných hostí.   (ppm)

Územný spolok SČK v Poprade 
organizuje od 6. decembra 2014 do 
6. januára 2015 Vianočnú kvapku 
pre život. Národná transfúzna služba 
Poprad realikzuje odbery v pondelok, 
stredu, štvrtok a piatok od 6. do 14. 
hod. a v utorok od 6. do 17. hod. (ppp)

Mikuláš putoval Popradom aj 
v  nedeľu. Obišiel všetky mestské 
časti a  urobil tak radosť všet-
kým deťom v  našom meste. Tie 
sa mu odvďačili vždy zaujíma-
vým programom plným pesničiek 
a básničiek. Fotografie sú z námes-
tia vo Veľkej a  v  Spišskej Sobote.

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

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

www.muzeumpp.sk

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

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

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

 XII. Tradičný 
vianočný jarmok

www.poprad.sk
www.regiontatry.sk


