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Najdôležitejším bodom programu je rozpočet
Prvé plánované zasadnu-

tie Mestského zastupiteľ-
stva mesta Poprad zvolá-
va primátor mesta Anton 
Danko na dnes 12. decem-
bra 2018 o 9. hod. Usku-
toční sa v zasadačke Mest-
ského úradu v Poprade na 
prízemí a je verejné.

Po procedurálnych otáz-
kach, schválení programu a 
kontrole plnenia uznesení z 
predchádzajúcich zasadnutí 
MsZ poslanci prerokujú ná-
vrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN o finan-
covaní základných umelec-
kých škôl, materských škôl 

a školských zariadení, ktoré 
sú zriadené na území mesta. 
Ďalej je v programe návrh 
na zrušenie uznesenia č. 
220/2018 zo zasadnutia MsZ 
30. augusta 2018, ktoré sa 
týka prenájmu nebytových 
priestorov v Spojenej škole 
na Letnej ul., prerokovanie 
odpovede na výzvu zaslanú 
z advokátskej kancelárie k 
rekonštrukcii kultúrneho 
domu Poprad - Veľká a návr-
hu na zverenie dopravných 
stavieb majetku do správy 
Správe mestských komuni-
kácií v Poprade. 

Hlavným dokumentom 
zaradeným do programu 

je návrh rozpočtu mesta 
Poprad na rok 2019 s vý-
hľadom na roky 2020-2021, 
ktorému bude predchádzať 
stanovisko hlavnej kontro-
lórky k tomuto dokumentu. 
Ďalším bodom programu 
je návrh na zmenu roz-
počtu mesta Poprad na rok 
2018, správa o výsledkoch 
kontrol, plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontro-
lórky a jej útvaru na prvý 
polrok 2019, plán zasad-
nutí Mestskej rady mesta 
Poprad a Mestského za-
stupiteľstva mesta Poprad 
na rok 2019 a interpelácie 
poslancov.  (ppm)

Primátor Popradu Anton 
Danko privítal v pondelok 
na pracovnej návšteve mi-
nisterku Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR Gabrielu Matečnú. 
Ako rodená Popradčanka a 
veľká patriotka má k nášmu 
mestu blízky vzťah. Zabla-
hoželala novému primáto-
rovi k opätovnému zvoleniu 
po štyroch rokoch a spoloč-
ne sa zaoberali najmä výzva-
mi v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu (IROP), ktorého 
gestorom je práve toto mi-
nisterstvo. 

Ministerka uviedla: „Zaují-
mala som sa, v ktorých oblas-
tiach sa mesto Poprad uchádza 
a má žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a aké sú 
možnosti. Mesto má určite zá-
ujem na tom, aby sa dobudo-
vali cyklotrasy, verejnoprospeš-
né stavby a pod. To boli hlavné 

témy rokovania.“ Ako dodala, 
popradská samospráva je do 
dnešného dňa zapojená do 14 
výziev v rámci rôznych euro-
fondov v celkovom objeme 
približne 10 miliónov eur. Ak 
budú komplexne a úspešne 
spracované všetky potrebné 
dokumenty, nie je dôvod, aby 
sa Poprad nemohol dočkať 
priaznivého výsledku. V tom-
to roku bolo možné čerpať 
prostriedky najmä z výziev na 
zvýšenie kapacít infraštruktú-
ry materských škôl, na 
dobudovanie technic-
kého vybavenia rôz-
nych učební, ale aj na 
deinštitucionalizáciu 
sociálnych služieb a 
ďalšie. 

V súčasnosti sa 
mesto zaujíma hlav-
ne o možnosti získať 
prostriedky na výstav-
bu cyklochodníkov. 
Primátor A. Danko 

konštatoval: „Rezort pani mi-
nisterky Matečnej je strategic-
kým ministerstvom pre mesto 
Poprad, preto sme sa dohodli 
na úzkej spolupráci a chceme 
sa pravidelne stretávať. Oboz-
námila ma s výzvami, v rámci 
ktorých ešte mesto môže žia-
dať o finančné prostriedky na 
svoje projekty. Rozhodneme 
sa, o čo budeme žiadať. Sú 
tam zaujímavé projekty, hlav-
ne cyklotrasy, o ktoré by sme 
sa chceli uchádzať.“   (mar)

Poprad sa zapojí do ďalších výziev

Mapa vianočnej výzdoby
Vianočnú výzdobu v Popra-

de považujú domáci aj náv-
števníci za naozaj výnimočnú. 
Popradská samospráva vyšla v 
ústrety všetkým, ktorí sa chcú 
pokochať jednotlivými prvka-
mi vianočnej dekorácie mes-
ta a v týchto dňoch vydala v 
tlačenej podobe 
mapky vianočnej 
výzdoby v Po-
prade. Nájdu ich 
v Mestskej infor-
mačnej kancelá-
rii i v infopointe 
na železničnej  
a autobusovej 
stanici. Samo-
zrejme k dispo-
zícii je aj v elek-

tronickej podobe na stránke 
mesta www.poprad.sk a keď 
občania využijú aplikáciu Go-
ogle mapy bude ich navigovať 
k jednotlivým dominantám 
výzdoby. Jedinečný je najmä 
adventný veniec, hviezdne 
nebo, vianočná brána, hviezd-

ny chodník, ale 
aj betlehem, 
vianočné sviece, 
vianočná komé-
ta, záprah či je-
lenček so sneho-
vými vločkami.  
Mapa je vítanou 
pomôckou pri 
sviatočných po-
tulkách naším 
mestom. (mar)
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Stručne Darcovia na Mikuláša opäť darovali vzácny dar
• NA UZAVRETIE manželstiev 
ako sobášiaci pred matričným úra-
dom a ostatných občianskych obra-
dov a slávností na funkčné obdobie 
2018-2022 boli poverení poslanci: 
Alena Madzinová, Anna Ondruše-
ková, Štefan Pčola, Jozef Dubašák, 
Tatiana Husárová, Jozef Košický, 
Anna Schlosserová a Mária Rada-
čovská.

• MESTSKÉ zastupiteľstvo schvá-
lilo v pracovnej časti ustanovujúce-
ho MsZ nové zloženie komisie na 
ochranu verejného záujmu, v ktorej 
sú Milan Baran, Ondrej Kavka, He-
lena Mezenská, Štefan Pčola a Ma-
rián Barilla.

• VIANOČNÁ akadémia ZŠ s MŠ 
zo Spišskej Soboty sa uskutoční 
dnes 12. decembra o 16.30 hod. v 
Dome kultúry v Poprade.

• V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v  Poprade sa zajtra 13. decembra 
o  16.30 hod. uskutoční Literárny 
večer, na ktorom sa bude čítať kniha 
od Emy Straňákovej s názvom Mar-
tin s krásnymi modrými očami. 

• PREDVIANOČNÉ tvorivé diel-
ne, na ktorých si budú môcť záu-
jemcovia vyrobiť vianočné pohľad-
nice, dekorácie či rôzne vianočné 
aranžmány sa budú konať v Tatran-
skej galérii v Poprade v nedeľu 16. 
decembra od 14. do 16. hod. 

• V SPOJENEJ škole Letná sa mi-
nulý piatok uskutočnilo pracovné 
stretnutie, ktoré sa týkalo prero-
kovania identity, formy statusu 
činnosti a ďalšieho pôsobenia Fóra 
proaktívnych škôl. Prerokovali 
pozíciu tohto fóra medzi ostatný-
mi aktérmi snažiacimi sa o rozvoj 
školstva na Slovensku.

• OD 18. do 20. decembra sa 
v  Podtatranskom múzeu v  Popra-
de uskutočnia tvorivé dielne s  ná-
zvom Sladké Vianoce, na ktorých si 
účastníci budú môcť vlastnoručne 
pripraviť tradičné vianočné oblát-
ky. Na dielne je potrebné sa vopred 
objednať.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
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)

www.noviny-poprad.sk

Mikulášska kvapka 
krvi, ktorá sa kona-
la minulý štvrtok vo 
vstupných priestoroch 
mestského úradu, 
bola opäť úspešná. Zú-
častnilo sa na nej 67 
darcov krvi, ktorí ab-
solvovali 61 platných 
odberov.

Ako uviedol vedú-
ci lekár popradského 
pracoviska Národnej 
transfúznej služby SR 
Pavel Repovský, boli 
prípady, keď krv ne-
mohli zobrať buď kvôli zdravotným 
príčinám, alebo napríklad preto, že 
občan bol v predchádzajúcom me-
siaci v zahraničí. MUDr. Repovský 
má v tomto prípade vždy poruke  
zoznam krajín, pre návštevu kto-
rých platia v danom čase obmedze-
nia v darovaní krvi. S výsledkami 
tohtoročnej Mikulášskej kvapky bol 
spokojný: „Práve na Mikuláša, kedy 
iní dostávajú darčeky, dali darcovia 
najväčší dar - darovali krv chorým 
a vykonali dobrý čin, za čo im patrí 
veľké poďakovanie.“ 

Medzi darcov a organizátorov Mi-

kulášskej kvapky prišiel i primátor 
Popradu Anton Danko, pod ktorého 
záštitou sa podujatie konalo. Povedal: 
„Veľmi ma mrzí, že osobne nemôžem 
darovať krv, inak by som sa na darcov-
stvo stopercentne dal. Každému dar-
covi patrí vďaka, lebo daruje tú naj-
vzácnejšiu tekutinu, akú môže človek 
človeku dať. Myslím si, že každému sa 
môže stať, že môže potrebovať krv a 
som rád, že naši zamestnanci chodia 
darovať pravidelne a ochotne. Som 
rád, že sa táto tradícia neprerušila ani 
počas rokov, keď som tu nebol, za čo 
ďakujem svojmu predchodcovi. Bu-

deme v tom pokračovať a darcovstvo 
podporovať, ako sa bude dať.“ 

Popradské pracovisko NTS spolu 
s Územným spolkom SČK v Popra-
de oceňuje, že samospráva mesta 
dvakrát ročne (okrem Mikuláša aj 
v júni pri príležitosti Svetového dňa 
darcov krvi) poskytuje priestory na 
mobilné odbery krvi. Okrem za-
mestnancov mesta, ktorí môžu ab-
solvovať odber priamo v „domácich 
podmienkach“, chodí darovať krv i 
množstvo ďalších občanov, prichá-
dzajúcich za rôznymi záležitosťa-
mi na mestský úrad.  (mar)

Tradičný, tohto roku už v poradí 
šestnásty, vianočný jarmok sa usku-
toční na Námestí sv. Egídia v Popra-
de od 14. do 16. decembra 2018.  

Na jarmoku sa zúčastní približne 
120 predajcov, mesto Poprad upred-
nostňuje predovšetkým remeselní-
kov. Nebude chýbať pestrý kultúrny 
program, Vodník, stánky s občerstve-
ním a obvyklá dedinská zabíjačka, 
ktorá bude v sobotu 15. decembra so 
začiatkom o 10.30 hod.  (ppm)

Bude i zabíjačka

Včera predpoludním primátor Po-
pradu Anton Danko oznámil, že na 
rokovaniach so zástupcami vlast-
níkov komunikácií a pozemkov v 
Kvetnici, spoločnosťou DANMIR 
Poprad, ich požiadal o bezodplatný 
prevod určených komunikácií aj s 
pozemkami do majetku mesta, na-
koľko ide o verejnoprospešné stav-
by. Výsledkom rokovania je dohoda, 
že DANMIR bezodplatne prevedie 
mestu Poprad komunikácie a po-
zemky pod nimi s celkovou rozlo-
hou 1871 m2 (hodnota dosahuje 
vyše 184 tisíc eur). Mesto odkúpi od 
spoločnosti ďalšie pozemky v celko-
vej rozlohe 3 779 m2 za cenu približ-
ne 136 tisíc eur. Týmto návrhom sa 
bude zaoberať dnešné MsZ.  (ppm)

Dnes o Kvetnici
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Krátke správyVianočné parkovanie v centre Popradu bude opäť bezplatné
• TENTO rok to bude už po dvad-
siaty deviatykrát, čo na Slovensko 
zavíta plamienok zo samotného 
Betlehema. V  sobotu 15. decem-
bra si ho prevezmú slovenskí skauti 
na ekumenickej bohoslužbe v  ra-
kúskom Linzi. Tento rok odovzdá-
vame Svetielko z  Betlehema poľ-
ským skautom na Slovensku. Svätá 
omša, počas ktorej sa tak udeje, sa 
bude konať v nedeľu 16. decembra 
v Kostole sv. Jozefa vo Svite. Ako už 
býva zvykom, v najbližšiu sobotu 
pred Štedrým dňom, 22. decembra, 
budú skauti rozvážať svetlo po ce-
lom Slovenku. Po roku opäť zasvieti 
aj na Lomnickom štíte.

• V NEDEľU 9. decembra 2018 
vstúpil do platnosti nový cestovný 
poriadok 2018/2019 vlakovej do-
pravy. Cestujúci si zmeny, ktoré sa 
uskutočnili v železničnej doprave v 
rámci diaľkových a medzištátnych, 
ako aj regionálnych a prímestských 
vlakov môžu pozrieť na webovej 
stránke Železníc Slovenskej repub-
liky.

• PODUJATIE s názvom Poďako-
vanie za rok 2018 v Matici Sloven-
skej sa uskutoční zajtra 13. decem-
bra o 14. hod. v Poprade na sídlisku 
Západ v objekte Kryptón pri Papy-
ruse.

• ZAJTRA 13. decembra o  16. 
hod. sprístupnia vo Vile Flóra 
v  Starom Smokovci výstavu obra-
zov a  inštalácií východoslovenské-
ho autora Helmuta Bistika s tema-
tikou anjelov. Výstava má názov 
Anjeli a tí druhý a potrvá až do 10. 
marca 2019. 

• VERNISÁŽ putovnej fotografic-
kej výstavy Choď a foť 2018, ktorá 
zachytáva krásy a zaujímavosti Pre-
šovského kraja na veľkoformáto-
vých fotografiách sa uskutoční dnes 
12. decembra o 17. hod. v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove. Spo-
lu ide o 47 záberov víťazov a fina-
listov 6. ročníka rovnomennej foto-
súťaže. Na vernisáži budú zároveň 
odovzdané ceny víťazom súťaže, o 
ktorých rozhodla odborná porota.

• FYZICKÉ osoby podnikatelia, 
ktorým od júla 2018 vznikla povin-
nosť elektronickej komunikácie, by 
už viac nemali odkladať registráciu 
a  autorizáciu na portáli finančnej 
správy. Blížia sa termíny na poda-
nie daňových priznaní k dani z mo-
torových vozidiel (január 2019) 
a  k  dani z  príjmov (marec 2019). 
Na papierové podanie už nebude 
možné prihliadať.   (ppš)

Základná škola na Komenské-
ho ulici v  Poprade sa zapojila do 
vzdelávacieho programu Roots & 
Shoots, ktorého autorom je nadácia 
Green Foundation. Terajší siedmaci 
pracovali na projekte od minulé-
ho školského roka a minulý týždeň 
mohli spoločne osláviť jeho výsle-
dok.

Žiaci 7.B zo ZŠ na Komenského 
ulici pracovali na projekte Roots & 
Shoots od jari. Uspeli aj s  jeho ob-
hajobou pred komisiou a získali tak 
financie na výrobu informačných 
panelov a vtáčích kŕmidiel a búdok. 
Na samotných paneloch sú vyobra-
zené vtáky a hmyz, ktoré sa v danej 
lokalite nachádzajú a načítaním QR 
kódu sa dajú zistiť ďalšie informá-
cie. Na výrobe viac ako dvadsiatich 
pestrofarebných vtáčích búdok sa 
podieľali okrem žiakov aj deti z MŠ 
Podtatranská, dôchodcovia z Centra 
sociálnych služieb, ale aj partneri 
z OZ Art House. „V programe máme 
aktuálne už viac ako dvadsať škôl. 
Cieľom je motivovať a viesť mladých 
ľudí k tomu, aby menili svoje prostre-
die k lepšiemu. Aby neboli ľahostajní 

voči veciam, ktoré 
sa okolo nich dejú 
a  aby problémy 
vedeli aktívne 
riešiť,“ uviedla 
projektová ma-
nažérka nadácie 
Green Foun-
dation Simona 
Kuciaková. „Vy-
robili sme vtáčie 
búdky a  kŕmidlá 
a  nakúpili sme 
aj samotné kr-
mivo, ktoré chce-
me v  budúcnosti 
pravidelne dopĺňať. Projekt bude 
mať podľa všetkého aj pokračovanie, 
ale bude to už vyšší level, nakoľko si 
budú musieť žiaci svojimi aktivitami 
zháňať peniaze na realizáciu sami,“ 
vysvetľovala koordinátorka projektu 
v  ZŠ Komenského Eva Neupavero-
vá. „V  prvom rade sme museli oslo-
viť radnicu, aby sme získali súhlasné 
stanovisko na realizáciu. Žiaci sa pri-
hovárali obyvateľom a  navštevovali 
Centrum sociálnych služieb a mater-
skú školu. Cieľom je naučiť mladých 

ľudí chodiť okolo 
seba s  otvorený-
mi očami a  hľa-
dať kľúčové témy, 
ktoré vo svojom 
veku dokážu 
riešiť,“ priblíži-
la riaditeľka ZŠ 
s  MŠ Komen-
ského v Poprade 
Monika Strnko-
vá. „Máme ra-
dosť, že aj mesto 
sa môže zapájať 
do takýchto pro-

jektov. Neprinieslo to len materiálne 
výhody, ale hlavne spájanie komunít 
a  to je podstatné,“ povedal vicepri-
mátor mesta Poprad Štefan Pčola.

Spolupráca žiakov s  miestnymi 
seniormi, ale aj spolužiakmi z  ma-
terskej školy fungovala na jednotku 
a výsledok stojí za to. Po záverečnej 
oslave sa žiaci vybrali do ulíc, aby 
k  informačným tabuliam osadili 
všetky vtáčie búdky, ktoré vyrobili. 
„Teší ma, že nás deti často navšte-
vujú a  ochotne sme im pomohli aj 
s  vymaľovaním týchto búdok,“ pre-
zradil klient CSS v Poprade Vojtech 
Klimek. „Spojili sme rôzne komunity 
a spoločnými silami sme vytvorili nie-
čo pre zlepšenie životného prostredia. 
Oslovili sme aj ľudí na sídlisku, aby 
sme zistili, či by takúto aktivitu pri-
vítali,“ pokračovala žiačka Michaela 
Matejková. „Úlohy sme si rozdelili, 
aby mal každý čo robiť. Projekt sme 
úspešne obhájili v Bratislave a tak sme 
radi, že sa to podarilo. V pokračovaní 
projektu chceme vymyslieť opäť niečo 
nové - prospešné,“ uzavrela jej spolu-
žiačka Vanessa Šoltýsová.  (mav)

Vďaka kreatívnym „Komeňákom“ je o vtáčiky postarané

Parkovací režim 
na platených par-
koviskách prevádz-
kovaných Správou 
mestských komuni-
kácií Poprad bude 
od 15. decembra 
opäť bezplatný. Sa-
mospráva už tra-
dične vychádza v 
ústrety návštevní-
kom centra mesta, 
ktorí tak od tohto 
dátumu budú môcť 
po celý deň parko-
vať na mestských 
parkoviskách bez poplatkov. 

„Verejnosť bude mať k dispozí-
cii celkovo viac ako 900 parkova-
cích miest. Mimo prevádzky budú v 
tomto vianočnom období rampy na 

parkoviskách s bezobslužným ram-
povým systémom ako aj parkovacie 
automaty,“ uviedol Peter Fabian 
zo Správy mestských komunikácií 
(SMK) v Poprade. O špeciálnom 

režime na parkovis-
kách v správe SMK 
budú informovať ná-
lepky v trojjazyčnej 
mutácii umiestnené 
na parkovacích auto-
matoch. Parkoviská 
budú opäť spoplat-
nené v štandardnom 
režime od 7. Januára 
2019. Špeciálny re-
žim na mestských 
parkoviskách je 
ústretovým krokom 
voči domácim i 
návštevníkom, ktorí 

budú na Námestie sv. Egídia prichá-
dzať  za bohatou vianočnou výzdo-
bou ako aj na rôzne kultúrne poduja-
tia zimného festivalu POPRADSKÉ 
VIANOCE 2018.  (mag)
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Galériu stráži takmer osemsto anjelov

Fotografiu povyšuje na umelecké dielo

V Tatranskej galérii opäť 
vládol Anjel Vianoc. Do 
tejto celorepublikovej vý-
tvarnej súťaže sa tohto roku 
zapojili deti zo 130 škôl 
z celého Slovenska, ktoré 
spolu zaslali 781 prác. Naj-
početnejšie bola zastúpená 
kategória základných ume-
leckých škôl.

Grand Prix si odniesli deti 
zo ZŠ s MŠ Francisciho v 
Poprade - Thomas Angelo-
vič, Laurika Bašistová, Lilian-
ka Bernáthová, Sebastiánko 
Fábry, Michal Gerbery, Lili 
Kaňuková, Sabínka Kyseľová, 
Zarka Murín, Miška Petrenčí-
ková a Nelka Schmidt za prá-
cu 10 anjelikov (na foto pri 
preberaní ocenenia). 

V kategórii materských škôl 
si spomedzi popradských sú-
ťažiacich odniesol jedno z 3. 
miest kolektív triedy Srdieč-

ka z MŠ pri ZŠ Jarná a Peter 
Linek z MŠ Dostojevského. 
V kategórii základných škôl 
I. stupňa si jedno z trojice 
prvých miest odniesla Mária 
Vicianová zo SŠ D. Tatarku 
za prácu Tajomstvo (na foto), 
jedno z 2. miest CVČ Poprad 
- Martina Greňová, Natália 
Langová, Ema Lineková, Eva 
Kacviňárová, Eva Pavolková, 
Miriam Petruščáková, Petra 
Petruščáková, Laura Pisar-
číková, Lukáš Pitoňák, Nella 

Pitoňáková a Laura Valkoššá-
ková za dielo Každý sme iný. 
Jedno z 3. miest si odniesla 
Júlia Tarajčáková zo ZŠ s MŠ 
Vagonárska za Anjel a ruka-
vičky a Alex Pastirčík z CVČ 
Poprad za Anjelíček, môj 
strážniček. 

V kategórii ZŠ II. stupňa 
jedno z dvoch 1. miest zís-
kali Timea Lešková, Teodor 
Šmondrk, Emma Husárová, 
Martina Máliková, Lucia Liš-
ková, Lilla Péteniová, Dávid 
Žabinský, Marianna Papcu-
nová a Alex Šmondrk za ko-
lekciu fotografií a film The life 
of the angel. Jedno z 3. miest 
obsadila aj Lenka Mašlon-
ková zo ZŠ sv. Jána Pavla II 
z Dlhých Honov v Poprade s 
dielom Paličkované svetiel-
ko Vianoc. Cenu za kolekciu 
prác získali Terézia Sústriko-
vá, Júlia Šimková, Karolína 

Alexová a Katka Kromková 
zo ZŠ s MŠ Dostojevského 
Poprad za Touch of wings. 

V kategórii základných 
umeleckých škôl si jedno z 
2. miest odniesla Lea Šóšová 
zo ZUŠ Štefánikova Poprad 
a Sára Rigová, Jakub Karolyi, 
Tobias Grivalský a Natália 
Hropková zo ZUŠ Letná v 
Poprade. Cenu za kolektívnu 
prácu udelili okrem ďalších aj 
Esther di Thomasovej, Emme 
Knižkovej a Denise Dulovej 
zo ZUŠ pri SŠ sv. Jána Pavla 

II. v Poprade a za kolekciu 
aj Natálii Kubaskej a Lenke 
Kovalčíkovej zo ZUŠ Fran-
cisciho Poprad. V kategórii 
stredných škôl obsadil jedno 
z 3. miest i Marek Pisarčík z 
SOŠ technickej v Poprade za 
Popradských 3D anjelov. V 
kategórii špeciálnych škôl si 
jedno z 1. miest odniesli tiež 
deti zo SŠ na Partizánskej ul. v 
Poprade a jedno z 3. miest zo 
ZŠ v Matejovciach.

Výstava bude otvorená do 
31. januára 2019.     (pmm)

V  Tatranskej galérii bola 
minulý piatok vernisáž vý-
stavy popradského fotografa 
Roba Kočana (na foto) pod 
názvom Mosty. Výstava pri 
príležitosti jeho 50. narode-
nín prepája 3 dekády unikát-
nej tvorby fotografa, ktorý 
nastúpil na scénu začiatkom 
90-tych rokov 20. storočia 
počas pôsobenia tzv. „slo-
venskej novej vlny“.

Po štúdiách v  Košiciach 
a  v  Bratislave sa rozhodol 
doplniť svoje umelecké vedo-
mosti na NottinghamTrent 
Univerzite vo Veľkej Británii, 
a na EcoleNationale des Be-
auxArts v Dijone vo Francúz-
sku. Absolvoval aj rezidenčný 
tvorivý pobyt v SPACES (Cle-
veland v USA).  Vystavoval v 
mnohých domácich a zahra-
ničných projektoch, okrem 
Popradu, Košíc a  Bratislavy 
aj v Prahe, v Paríži, v Dijone, 
v  niekoľkých nemeckých, ra-
kúskych, poľských, holand-
ských a amerických mestách. 

Kočanove diela sú v mnohých 
súkromných a verejných 
zbierkach doma a v zahraničí. 
Žije a tvorí v Poprade.  

Kurátorka Lucia Benic-
ká z  Galérie umelcov Spiša 
uviedla: „Robo je kúzelník 
svetla a  kompozície. Stále sa 
drží na vysokej úrovni pro-
fesionálneho rebríčka a  tvorí 
fantastickú fotografickú gene-
ráciu, ktorá na Slovensku ur-
čuje vývoj fotografie.“ 

Riaditeľka TG Anna On-
drušeková je milo prekvapená 
z poslednej kolekcie. R. Kočan 
ju vytvoril spolu s ďalším po-
pradským umelcom Marošom 
Čižmárikom, kde ide o vzácne 
prepojenie maľby a fotografie. 
Povedala: „Urobili sme mu nie-
koľko menších i väčších výstav. 
Každú tému, ktorej sa začal ve-
novať, vždy niečím ozvláštnil. 
Súčasná výstava má nielen ce-
loslovenský, ale stredoeurópsky 
charakter, čo sa týka významu 
aj inštalácie.“ 

R. Kočan vystavuje v TG 6 
cyklov, ktoré ho 
charakterizujú. 
Zvláštnosťou je 
desaťmetrová 
fotografia „Vy-
rušil si ma, lebo 
obkľúčil som 
ťa,“ ohraniče-
ná pevnejšou 
stenou, stočená 
do slimáka a  je 
možné k týmto 

obrázkom vojsť. Na výstave 
Mosty sú aj mixované por-
tréty Robovej rodiny, cyklus 
Pán a jeho pes formou koláže, 
časti ľudského tela, zrkadlovo 
na veľkých plátnach, pozláte-
né portréty svätcov z Gruzín-
ska a Arménska - „Pocta zne-
ucteným“. V najnovšom cykle 
„Cesty“ sú obrazy krajín, kto-
ré precestoval. Dodal: „Sna-
žím sa robiť fotky, v ktorých je 
odkaz, aby to neboli len pekné 
obrázky, ktoré si pozriete mih-
nutím oka. Napr. cyklus Láska, 
Viera, Nádej ako  prepájanie 
a  akceptovanie rôznych ľud-
ských rás.“ 

R. Kočan nechcel byť fo-
tografom, bavilo ho maľovať 
krajinky, Tatry: „Chcel som 
byť akademickým maliarom, 
avšak na strednú školu ma 
vzali na „fotku“ a  odvtedy 
som začal fotiť. V mojej tvorbe 
preto vidieť, že som výtvarník, 
nie fotograf.“  (kpa)

Rodičia detí zo Spo-
jenej školy na Letnej 
ulici sa na Mikuláša už 
po druhýkrát spojili 
pre dobrú vec. Pri roz-
dávaní balíčkov priamo 
v  škole mysleli na eko-
lógiu.

Rodičia združení v  Spolku 
Spojenej školy na Letnej ulici 
pripravili pre svoje ratolesti 
ekologické balíčky, ktoré de-
ťom minulý týždeň vo štvrtok 
rozdával Mikuláš s  anjelom 
a  čertom. Igelitové vrecúška 
vymenili za papierové a obsa-
hovali predovšetkým zdravé 
maškrty. „Práve na Mikuláša 
dostávajú deti mnoho balíčkov, 
ale je pravdou, že väčšina ige-
litových vrecúšok končí v  od-
pade. Po roku sme preto zane-
chali tú istú štruktúru balíčka 
s  recyklovaným pozdravom. 
Z  obalov sa vystrihli obrázky 
a  deti ich lepili na papierové 
tašky, ktoré budú opäť použi-
teľné. V  balíčku nechýba špe-
ciálny medovníček Špaldovní-
ček s  receptom, ale aj krátkou 

básničkou. Pridali sme ovocie 
a slovenské potraviny, ktoré ob-
sahujú minimum nezdravých 
surovín. Obaly z čokoládových 
figúrok deti využijú počas vy-
učovacích hodín na výrobu 
záložiek do kníh a  pohľadníc. 
Vypracovali sme aj dotazník, 
aby sme mali spätnú väzbu, 
čomu by sme sa mali v  bu-
dúcom roku vyhnúť. V  tomto 
roku sme spoločne s  rodičmi 
nabalili 460 balíčkov. Ak si 
spočítame počty detí v  ško-
lách, tak zistíme, že približne 
tritisíc igelitových vrecúšok 
môže skončiť v odpade. Mojou 
víziou je osloviť všetky školy 
v Poprade a v okolí, aby sa in-
špirovali,“ uviedla Magdaléna 
Michlíková zo Spolku Spoje-
nej školy Letná.  (mav)

Ekologický Mikuláš v škole
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Ďalšie život zachraňujúce monitory dychu
v popradskej nemocnici

Popradský „nový gympel“ otvoril svoje dvere dokorán

Týždeň s mestskou políciou

Mikuláš v nemocnici

• MINULÝ týždeň v  pon-
delok popoludní hliadka 
mestskej polície preverila 
oznam na Svätoplukovej 
ulici, kde sa v jednej z prevá-
dzok mala nachádzať zákaz-
níčka pod vplyvom alkoholu, 
ktorá podľa tvrdenia ozna-
movateľa obťažovala ostat-
ných zákazníkov a odmietala 
opustiť prevádzku. Bola to 
26-ročná žena zo Spišského 
Bystrého, ktorá za asistencie 
hliadky miesto opustila.• V  PIATOK 7. decembra 
popoludní mestskí policajti 
zasahovali na Staničnej ulici 
v Matejovciach, kde podľa te-
lefonického oznámenia malo 
dochádzať k vzájomnému fy-
zickému napádaniu viacerých 
osôb. Hliadka situáciu upo-

kojila. Poškodený 30-ročný 
muž z Veľkej Lomnice hliad-
ke uviedol, že bol napadnutý 
viacerými mužmi. Údajní 
podozriví tvrdili, že poško-
dený muž fyzicky zaútočil na 
nich. Poškodený bol poučený 
o možnosti lekárskeho ošet-
renia, aj o možnosti podania 
oznámenia, čo odmietol.• V  SOBOTU 8. decembra 
ráno hliadka MsP Poprad za-
sahovala v prevádzke potra-
vín na Lidickej ul., kde do-
šlo ku krádeži tovaru. Bolo 
zistené, že 21-ročný mladík 
z Matejoviec ukradol fľašu 
alkoholu v hodnote 3,99 eur. 
Za uvedený skutok mu bola 
uložená bloková pokuta a za 
ukradnutý tovar dodatoč-
ne zaplatil.  (msp)

Novorodenecké 
oddelenie a jednot-
ka resuscitačnej 
starostlivosti o  no-
vorodenca Nemoc-
nice v Poprade pod 
vedením MUDr. 
Lýdie Beniakovej a 
MUDr. Anny An-
talíkovej dostalo 
od Nadácie Križo-
vatka do daru 10 
monitorov dychu 
Baby Sense 2 Pro 
v  celkovej hodnote 
990 eur, ktoré boli 
zakúpené zo spon-
zorského daru spoločností 
KiK Textil a Non-food. 

Nadácia Križovatka je mi-
movládna nezisková orga-
nizácia, ktorá vznikla v  roku 
2008  s  cieľom pomáhať de-
ťom ohrozeným syndrómom 
náhleho úmrtia dojčiat SIDS. 
Nadácia sa snaží vybaviť mo-
nitormi BabySense všetky 
pôrodnícke oddelenia v  ne-
mocniciach a jednotky inten-
zívnej starostlivosti na celom 
území Slovenskej republiky. 

Nadácia spolupracuje s po-

pradskou nemocnicou už 
od roku 2010, kedy jej daro-
vala takéto monitory dychu 
prvýkrát. Novorodenecké 
oddelenie a jeho kolektív je 
nezištne nápomocný pri rea-
lizovaní projektu zapožičania 
monitorov dychu aj na domá-
ce použitie. Tento projekt ne-
mocnica podporuje úspešne 
už niekoľko rokov. V projekte 
„Mamička dýcham“ bolo no-
vorodeneckému oddeleniu 
Nemocnice Poprad darova-
ných do dnešného dňa celko-

vo 39 monitorov dychu. 
Monitor dychu BabySense 

je historicky prvým výrob-
kom na svete tohto druhu. Za 
30 rokov svojej existencie pre-
šiel mnohými úpravami a  je 
neustále modernizovaný tak, 
aby spĺňal náročné klinické 
skúšky. Štátnym ústavom pre 
kontrolu liečiv je registrovaný 
ako zdravotnícka pomôcka. 
Prístroj účinne a spoľahlivo 
kontroluje dýchanie dieťaťa a 
varuje rodiča v prípade jeho 
ohrozenia.  (sga)

Aj na horskom území Slovenska začne čoskoro fungo-
vať aplikácia „Záchranka“, ktorú má vo svojich mobilných 
telefónoch nainštalovanú už takmer 800 tisíc užívateľov v 
Českej republike. Pokiaľ bude človek v núdzi v slovenských 
horách potrebovať záchranu, po stlačení červeného tlačidla 
sa jeho GPS súradnice, ale tiež zdravotné údaje, kontakty na 
blízke osoby a pod. odošlú priamo horským záchranárom, 
ktorí volajúcemu okamžite vyrazia na pomoc. Dnes túto 
aplikáciu predstaví HZS na Slovensku.  (hzs)

Stalo sa už tradíciou, že 
Gymnázium na Ulici Do-
minika Tatarku v  Poprade 
organizuje Deň otvorených 
dverí, výnimkou nebol ani 
tento rok. V  dvoch termí-
noch sa verejnosti predstavili 
tri zložky gymnázia, ktoré 
dlhodobo patrí k  najlepším 
na Slovensku. 28. novembra 
sa predstavili „osemročky“ 
a „bilingválky“, 4. decembra 
štvorročné triedy. Pozrieť sa 
prišli nielen žiaci základných 
škôl, ale aj ich pedagógovia a 
rodičia. 

Vo všetkých sekciách naj-
skôr vedenie školy - riaditeľ 
Dušan Nebus, zástupkyňa 
pre osemročné gymnázium 
Viera Selepová, zástupkyňa 
pre bilingválnu sekciu Mária 
Vojtaššáková, vedúci nemec-

kej sekcie Bernhard Sabol - 
Wimmer a Marcela Billicho-
vá, zástupkyňa pre štvorročné 
štúdium - poskytlo základné 
informácie a spolu so žiakmi 
odpovedali na otázky.

Potom sa už budúci stredo-
školáci mohli ponoriť do at-
mosféry výučby vďaka tema-
ticky pripraveným učebniam. 

Videli ukážky vyučovacích 
hodín, prezreli si priesto-
ry školy, spoznali činnosť v 
laboratóriách, vyskúšali si 
rôzne fyzikálne a  chemic-
ké pokusy, oboznámili sa 
s ruskými, francúzskymi a 
nemeckými tradíciami. Na 
chodbách štvorročného gym-
názia mohli stretnúť Alberta 
Einsteina, Annu Frankovú, 
Pytagora či Jánošíka - živé so-
chy v podaní študentov školy. 
Bilingvalisti zase prezento-
vali vlastný film či vo forme 
scénok a  skečov predstavili 
miesta a osobnosti Slovenska, 
s ktorými sa zoznámili na li-
terárnovednej exkurzii.

Žiaci základných škôl 
majú na rozhodovanie sa 
o ďalšom štúdiu ešte pár me-
siacov času.  (zsu)

Aplikácia aj na Slovensku

Dnes príde Mikuláš, príde 
Mikuláš, tešili sa minulú stre-
du deti na detskom oddelení  
nemocnice Poprad. A prišiel, 
tak ako sa patrí, ku všetkým 
dobrým deťom. Doniesol so 
sebou anjela,  zábavu,  smiech 
a ešte aj čerta. Deti ho priví-
tali básničkami, riekanka-
mi, pesničkami a aj hádanky 
mali pripravené. Mikulášo-
vi vyrozprávali, aké boli po 
celý rok dobré a  poslušné, 
ale nebol by to čert, keby ich 
nepodpichoval, že sa nemajú 
umývať, ani si čistiť zuby a po-
slúchať už vôbec nemajú. Keď 
sa deti ohradili voči takému 
správaniu, čert prekrúcal ich 
odpovede, ale anjel od-
povede  upravoval a všet-
ko dával na správnu mie-
ru. Mikuláš nezabudol 
ani na detičky, ktoré ležia 
na lôžku a  vybral sa za 
nimi. Aj mamičky ležiace 
s deťmi sa tejto návšteve 
potešili. 

Mikuláš obdaroval 
deti plyšovými hračkami 
a  sladkosťami, ktoré pre 
nich pripravil kolektív 

lekárov a zdravotníkov  pod 
vedením primárky detského 
oddelenia Beáty Šoltýsovej.

Riaditeľka ZŠ s  MŠ pri ZZ 
v  Dolnom Smokovci Mária 
Veselovská spolu s  učiteľmi 
každoročne organizuje miku-
lášsky program pre detských 
pacientov, ktorí príchod 
Mikuláša nemôžu očakávať 
doma v  kruhu svojich naj-
bližších. Vie, že táto návšteva 
prinesie malým pacientom 
množstvo potešenia, a  preto 
sa im snaží priniesť do nemoc-
ničného prostredia radosť, zá-
bavu  a  zároveň spomienku 
na Mikuláša prežitého v  ne-
mocnici.       Eva Lecová

V  minulom vydaní 
novín Poprad bola 
uverejnená súťaž o štyri knihy z vydavateľstva 
Ikar. Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili 
boli vyžrebovaní - M. Skokanová, Banícka ul., 
Poprad vyhrala knihu s názvom Stále som to 
ja. Knihu Keď čert nespí vyhrala V. Ivanová, 
Jarmočná 21, Poprad. Tretia kniha s názvom 

Bavilo ma žiť poputuje A. 
Hromjákovej, Tomášikova 

ul., Poprad a  štvrtú knihu s názvom Prebi-
jem sa! Štefánik Muž železnej vôle získala R. 
Pittnerová, Chalupkova ul., Poprad. Výher-
kyniam srdečne blahoželáme. Knihy si môžu 
prevziať v  redakcii (Podtatranská 149/7, Po-
prad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Knihy z Ikaru vyhrali
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Multimediálna prezentácia expozície Poprad
a okolie v zrkadle vekov

Koncom novembra od-
štartoval v  priestoroch 
Tatranskej galérie prvým 
workshopom svoju činnosť 
popradský inkubátor, ktorý 
má v regióne veľké ambície. 
Začal tak sériu odborných 
IT seminárov, workshopov 
a  stretnutí, ktoré pod Tat-
rami dlho chýbali. Podľa 
slov spoluzakladateľa inku-
bátora Jána Michlíka čaká 
Poprad nová éra spájania sa 
ambicióznych ľudí v  regió-
ne, ktorí chcú pomocou mo-
derných technológií zmeniť 
náš svet na lepšie miesto pre 
život.

(f)ITcubator využíva akro-
nym IT4TA3 na posolstvo, 
že aj Ty môžeš pre náš región 
- „Aj Ty pre Tatry“ - urobiť 
niečo výnimočné a  pomôcť 
tak trvalej a ekologickej udr-
žateľnosti rozvoja Popradu 
a jeho okolia. Toto prvé plne 
vypredané stretnutie sa nieslo 
v  duchu chytrého resp. inte-
ligentného bývania, čo vý-
stižne popisoval jeho názov 
„Od ideálneho Smart Home 
k Smart Building“. V ňom sa 
odprezentovali technologickí 
lídri SMART HOME rieše-
ní v  strednej Európe, medzi 
ktorými nechýbalo riešenie 

popredného dodávateľa ener-
getických služieb SPP alebo 
najhodnotnejšieho sloven-
ského startupu minulého 
roka - Domotron.

„Týmto chcem všetkým, 
ktorí prišli poďakovať za veľ-
ký záujem pomôcť rozprúdiť 
krv v  rýchlo rozrastajúcej sa 
komunite. Naša veľká vďaka 
patrí hlavnému podporovate-
ľovi projektu spoločnosti SPP, 
ale i lokálnym  podnikateľom 
v IT biznise kto-
rí chcú pomôcť 
nášmu regiónu. 
Málokto vie, že 
aj za najúspeš-
nejším sloven-
ským projektom 
svojho druhu 
- DOMOTRON 
stojí práve šikov-
ný Popradčan,“ 
poznamenal Ján 
Michlík. (spoluzakladateľ je 
Ján Zuštiak, ktorý je hlavný 
architekt riešenia sofvéro-
vého jadra DOMOTRONu. 
Pozn. redakcie) 

Tém, ktoré chce (f)ITcuba-
tor priblížiť laickej i  odbor-
nej verejnosti je síce oveľa 
viac, no hlavným cieľom je 
vytvorenie chýbajúceho tvo-
rivého prepojenia študentov, 

mladých ambicióznych ľudí 
a  úspešných podnikateľov 
v  Podtatranskom regióne. 
„Rád by som verejne vyzval 
všetkých skúsených podnika-
teľov a  manažérov z  nášho 
regiónu, ktorí by radi odo-
vzdali svoje životné skúsenosti 
ďalej, aby prišli medzi nás a 
pomohli tak podporiť ambície 
a sny mladých ľudí, či  do-
konca napomôcť im tak začať 
podnikať. Cielenou otvore-

nou diskusiou o  výzvach a 
problémoch, ktoré riešia veľké 
podniky v našom regióne, tak 
môžeme spolu priniesť inova-
tívne riešenia, ktoré vzniknú 
u  nás doma, no budú uplat-
niteľné všade vo svete,“ dodal 
Ján Michlík.

(f)ITcubator pred viac ako 
rokom vo verejnej súťaži zís-
kal od mesta Poprad do pre-

nájmu na 10 rokov priestory 
v historickej budove Reduty, 
ktoré chce začiatkom roka 
prestavať na moderné cowor-
kingové centrum 21. storo-
čia. Aj preto sa neziskovka 
otvorene priznáva, že rieše-
nie problémov mesta je ich 
prioritou. Ako prvý krok po 
iniciatíve podpisu memoran-
da o spolupráci so svetovým 
lídrom v  SMART CITIES - 
fínskym mestom Oulu (ke-

dysi domovom 
s v e t o z n á m e j 
NOKIE, pozn. 
redakcie), ne-
ziskovka pripra-
vila v  spoluprá-
ci so svetovými 
o d b or n í k m i , 
zahraničnými 
aj domácimi 
študentmi a 
oddelením stra-

tégie mesta SMART CITY 
štúdiu, ktorú by rada odpre-
zentovala všetkým, ktorí o to 
prejavia záujem. „Otvorenosť, 
zdieľanie know-how a  vzá-
jomná spolupráca často na 
prvý pohľad konkurenčných 
spoločností je niečo, čo z Fín-
ska za posledné desiatky rokov 
vytvorilo modernú krajinu a 
lídra v oblasti patentov mno-

Popradský (f)ITcubator odštartoval novú etapu budovania inovatívnej komunity

Podtatranské múzeum sa v roku 
2018 zapojilo do výzvy Fondu na 
podporu umenia a vypracovalo 
projekt v rámci programu 5.2.1. Ve-
decko-výskumná a prezentačná čin-
nosť - múzeá s názvom „Vytvorenie 
virtuálnych a interaktívnych prvkov 
v rámci riešenia multimediálnej pre-
zentácie novej expozície Poprad a 
okolie v zrkadle vekov“. Projekt bol 
Fondom na podporu umenia podpo-
rený sumou 20 000 eur, spolufinanco-
vanie projektu je vo výške 1 053 eur. 

Výstupmi projektu budú interak-
tívne prvky v novej expozícii múzea, 
ktoré budú prezentované prostredníc-
tvom technických zariadení - tabletov, 
dotykových LCD obrazoviek a tiež te-
levíznej obrazovky. 

V časti expozície „Praveký človek 
pod Tatrami“ bude vytvorený digi-
tálny 3D model originálu výliatku 
mozgovne neandertálskeho človeka 
z Popradu - Gánoviec. Prostredníc-
tvom animácie bude môcť návštevník 
interaktívnym spôsobom pracovať s 
modelom mozgovne. Súčasťou bude 
aj multimediálna videoprezentácia - 
antropologický vývoj človeka. V časti 

expozície „Zrod mesta“ bude prezen-
tovaný južný portál z Kostola sv. Egí-
dia z Popradu formou rozšírenej rea-
lity. Múzeum disponuje originálnymi 
fragmentmi tohto portálu, takouto 
formou bude prezentovaný vcelku, 
vo svojej reálnej podobe. Časť expo-
zície „Vo víre udalostí“ bude drevená, 
vrstevnicová mapa Vysokých Tatier 
a podtatranskej oblasti (Posewitzova 
vrstevnicová mapa) spracovaná do 
podoby, ktorá bude slúžiť na interak-
tívne získavanie informácií. Na zák-
lade „načítania“ mapy - 3D modelu, 
bude možné pomocou tabletov, pro-
stredníctvom rozšírenej reality získať 
informácie o podtatranských mesteč-
kách, osadách, tatranských plesách a 
štítoch,  významných lokalitách a pa-
miatkach v spádovej oblasti.

Expozícia bude rovnako doplnená 
o prezentáciu digitalizovaných zbier-
kových predmetov, ktoré múzeum 
získalo prostredníctvom digitalizácie 
zbierkových predmetov v rámci pro-
jektu Najvýznamnejšie historické a 
umelecké pamiatky v zbierkach PSK.

Marek Ružinský,
Podtatranské múzeum Poprad

hých najprogresívnejších tech-
nológií. Preto musíme zmeniť 
prístup k  nášmu okoliu a 
ukázať, že aj my vieme urobiť 
niečo pre dobro celej spoloč-
nosti, nielen v prospech seba,“ 
dodala riaditeľka neziskovky 
Marta Kurpašová. (f)ITcuba-
tor už rozbehol spoluprácu 
s  viacerými progresívnymi 
strednými školami v Poprade 
a okolí, ktorým chce pomôcť 
v  kvalitnom vzdelaní mla-
dých IT odborníkov.

Približne každý rok v  máji 
sa koná v  Poprade dnes už 
celotýždňový medzinárod-
ný kongres Metro ON Line, 
kde sa stretávajú odborníci 
už spomínaných tém z  celej 
Európy. 

„Keďže budúci rok sa kon-
ferencia bude konať počas 
MS v  hokeji, téma využitia 
IT technológií v  športe (špe-
ciálne hokeji) bude kľúčová. 
Navyše, naším cieľom bude 
vzájomne prepojiť komunity 
IT ľudí a športovcov tak, aby 
športovci čoraz viac dbali na 
duálny spôsob ich vysoko-
školského štúdia a ITčkári 
na omnoho aktívnejší spô-
sob trávenia svojho voľné-
ho času,“ uviedol na záver 
Ján Michlík.  (mku)

Koncom novembra 2018 zasadal 
na Mauríciu Medzivládny výbor na 
ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO, ktorý schvá-
lil zápis viacnárodnej nominácie 
„Modrotlač“ do reprezentatívneho 
zoznamu takéhoto dedičstva. SR ho 
predložila spoločne s Nemeckom, 
Rakúskom, ČR a Maďarskom. Do-
teraz mala SR v tomto zozname za-
písanú fujaru, terchovskú muziku, 
gajdošskú kultúru, bábkarstvo na 
Slovensku a v Čechách a horehron-
ský viachlasný spev. 

Podľa zdroja – internetovej stránky 
www.unesco.sk, výbor ocenil vyni-
kajúco zdokumentovaný projekt, aj 
súbor opatrení, ktoré sú zamerané 
na prenos, ochranu, dokumentáciu 
a propagáciu techniky modrotlače, 
medzi ktoré patria hlavne vzdelávacie 
programy zamerané na zvyšovanie 

informovanosti mladých ľudí, part-
nerstvá s technickými a odbornými 
školami, ako aj samotné výstavy v 
múzeách. 

Modrotlač má na Spiši 400-ročnú 
tradíciu. V našom regióne túto tradí-
ciu založila rodina Tromplerovcov v 
Poprade - Veľkej a pod Tatrami bola 
významná modrotlačiarska dielňa 
tiež v Hranovnici. Fungovala až do 
roku 1974, keď jej majster Elemír 
Montško zomrel. Objekt kúpilo Pod-
tatranské múzeum, ktorému patril do 
roku 2003, potom sa stal vlastníctvom 
obce Hranovnica.

Ako nám povedala riaditeľka Pod-
tatranského múzea v Poprade Magda-
léna Bekessová, máme jednu z najroz-
siahlejších zbierok modrotlače a až do 
konca januára 2019 si môžu návštev-
níci múzea pozrieť veľkú expozíciu o 
histórii modrotlače na Spiši.  (pmm)

Modrotlač zapísali do zoznamu
kultúrneho dedičstva UNESCO

Večer o poézii a s poéziou Milana Rúfusa k nedožitým 90. narodeninám 
tohto básnika sa uskutoční v Tatranskej galérii v Poprade dnes 12. decem-
bra o 17. hod. Recitovať budú manželia Zuzana a Zdeno Suchí.  (ppp)

Večer o poézii a s poéziou
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 13. decembra do 19. decembra

SPoločenSká kronIkA

V piatok 7. decembra 2018
v Gánovciach s

V piatok 7. decembra 2018
vo Veľkej s

V piatok 7. decembra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 10. decembra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 10. decembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 11. decembra 2018
vo Veľkej s

Máriou Ovčarovou,
88-ročnou

ľudmilou Čarnogurskou,
51-ročnou

Jánom Blaškom,
88-ročným

Máriou Jalowiczorovou,
75-ročnou

Helenou Cmorejovou,
83-ročnou

Máriou Hrobkovou,
84-ročnou

nAVŽDY SMe SA roZlÚčIlI

„Manželstvo je reťaz, ku ktorej sa srdce nikdy nesmie pripú-
tať násilím.“     MOLIERE                                                 

PoVeDAlI SláVnI

Dnes 12. decembra má meniny - Otília, vo štvrtok 13. decem-
bra - Lucia, v piatok 14. decembra - Branislava, Bronislava, 
v sobotu 15. decembra - Ivica, v nedeľu 16. decembra - Albína, 
v pondelok 117. decembra - Kornélia a v utorok 18. decembra 
- Sláva, Slávka.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

V stredu 12. decembra 2018
o 15. hod. vo Veľkej s

V piatok 14. decembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V sobotu 15. decembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Jankou Ugrayovou,
71-ročnou

Vladimírom  Slávikom,
61-ročným

MUDr. Otakarom Netočným,
87-ročným

nAVŽDY SA roZlÚčIMe

Získate väč-
šie sebave-

domie, lebo vám niekto polichotí. 
Budete v centre spoločenskej zá-
bavy.

Zistíte, že 
ste sa v 

niečom rozhodli najsprávnejšie, 
ako ste mohli.

Risk je zisk a 
bude to pla-

tiť aj vo vašom prípade. Vďaka vašej 
odvahe bude výsledkom úspech.

B u d e t e 
otvárať oči, 

ako sa veci okolo vás pohnú zá-
vratnou rýchlosťou blesku.

D o p r a j t e 
si oddych, 

lebo priveľa práce nie je pre ni-
koho prospešné.

V nejakej 
veci buďte 

zdržanliví a počkajte ako sa si-
tuácia vyvinie.

Dajte si po-
radiť, lebo 

to bude rada nad zlato. Zvládli 
by ste daný problém aj bez po-
moci, ale takto to bude ľahšie.

Budete sa 
z niečoho 

veľmi tešiť. Polepšíte si finančne 
aj postavením na pracovisku.

Nechcete ni-
koho uraziť, 

tak sa budete snažiť vyhnúť výme-
ne názorov. Aj tak k nej dôjde.

P o t r á p i a 
vás zdra-

votné problémy, za ktoré si mô-
žete tentoraz vy sami.

Niekto vám 
povie niečo 

poriadne od pľúc, ale zaslúžite si 
to. Inak bude týždeň pokojný.

O c e n í t e 
p o z v a n i e 

na príjemnú spoločenskú uda-
losť, kde získate veľa dobrých 
kontaktov.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY

V  stredu 12. decembra - Limba, vo štvrtok 
13. decembra - Lekáreň na autobusovej sta-
nici, v piatok 14. decembra - Diecézna 
lekáreň Sv. Lukáša, v  sobotu 15. de-
cembra - Adus, v  nedeľu 16. decem-
bra - Ekolekáreň OC Forum, v ponde-
lok 17. decembra - Victoria a  v  utorok 18. 
decembra - Dr. Max - trhovisko. Limba: 
Podtatranská 5, Lekáreň na autobusovej 

stanici: Wolkerova 466, Diecézna lekáreň 
Sv. Lukáša: Alžbetina ul., Adus: Mnohe-

ľova ul. 2, Ekolekáreň: OC Forum, 
Nám. sv. Egídia, Victoria: Drevárska 
ul., Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája 
30. Lekárne s  pohotovostnou služ-

bou 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.

PoHotoVoSť V lekárňACH

Ženy v kraji žijú v priemere o 8 rokov dlhšie ako muži

Streda 12. december o 18. 
hod. / Námestie sv. Egídia
SLOVENSKO SPIEVA
KOLEDY

Štvrtok 13. december o 
19. hod. / divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade
THE BACKWARDS
koncert
Vstupné: 18 € - predpredaj, v 
deň koncertu pri vstupe: 22 €
Predpredaj: Christiania 
052/7722944, UA Bell Can-

to 0903 966 327

Piatok 14. - nedeľa 16. de-
cember / Nám. sv. Egídia v 
Poprade
XVI. TRADIČNÝ VIA-
NOČNÝ JARMOK
Viac na plagáte na 2. str.

Piatok 14. december o 19. 
hod. / Konkatedrála Se-
dembolestnej Panny Márie 
v Poprade - VIANOCE SO 
SKUPINOU SOKOLY

Nedeľa 16. december o 15. 
hod. / Evanjelický a.v. kos-
tol, Poprad - Veľká
POSOLSTVO
VIANOC 2018
XXI. vianočný koncertu
Vstupné dobrovoľné

Nedeľa 16. december o 18. 
hod. / Námestie sv. Egídia 
v Poprade
III. ADVENTNÝ
KONCERT
DH Popradčanka

Kultúrny program mesta Poprad

V roku 2017 zomrelo v Prešovskom kra-
ji 6 880 osôb, čo je o 196 viac ako v roku 
2016. V  rámci krajov dosahuje Prešov-
ský kraj najnižšiu hodnotu úmrtnosti, čo 
predstavuje 8,4 úmrtí na 1 000 obyvateľov.

Z  hľadiska pohlavia je charakteristická 
mužská nadúmrtnosť, ktorá pretrváva-
la u  mužov až do veku 74  rokov vrátane. 
Na 1  000 zomretých žien pripadalo 1  082 
zomretých mužov. V roku 2017 bol priemer-
ný vek zomretého muža 69 rokov a zomretej 
ženy 77 rokov.

Z  hľadiska príčin smrti najviac úmrtí 
u  oboch pohlaví bolo v  dôsledku chorôb 
obehovej sústavy. Na tieto choroby zomrelo 
1 564 mužov a 1 792 žien. Druhou najčastej-
šou príčinou úmrtí boli nádorové ochorenia, 
ktoré tvorili 24,1 % všetkých úmrtí. Na túto 
diagnózu zomrelo v kraji 949 mužov a 707 

žien. Na treťom mieste to boli úmrtia v dô-
sledku chorôb dýchacej sústavy, na ktoré 
v kraji zomrelo 333 mužov a 307 žien.

Napriek negatívnemu vplyvu chorôb sa 
však zvyšuje stredná dĺžka života. Označu-
je sa aj ako nádej na dožitie, ktorá v určitom 
veku poskytuje informácie o tom, ako dlho 
bude v  priemere žiť osoba v  príslušnom 
veku. Najčastejšie sa udáva stredná dĺžka ži-
vota pri narodení. V Prešovskom kraji stred-
ná dĺžka života pri narodení mužov dosiahla 
73,8 roka a u žien 80,8 roka. To znamená, že 
dievčatá narodené v roku 2017 majú šancu 
dožiť sa o 7 rokov viac ako chlapci narodení 
v tom istom roku.

Viac info na www.statistics.sk. 
Zuzana Kozoňová,
Štatistický úrad SR

- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Grinch 2D: o  13. (hrá sa len 
cez víkend), PREMIÉRA: 
Spider-Man: Paralelné svety 
3D: o  15. hod., PREMIÉRA: 
Aquaman 3D: o  17.30 hod., 
PREMIÉRA: Aquaman 2D: 
o 20.30, Super Taxík: o 13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Smrteľné stroje 2D: o  15.10 
hod., PREMIÉRA: Spider-Man: 
Paralelné svety 2D: o  17.50 
hod., Bohemian Rhapsody 
2D: o  20.20 hod., DETSKÉ 
KINO: Luskáčik a  štyri krá-
ľovstvá: o  13.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Fantastické 

zvery: Grindelwaldove zloči-
ny 2D: o 15.30 hod. (nehrá sa 
18. 12.), PREMIÉRA: Vianoce 
a spol.: o 14.50 (hrá sa 18. 12.), 
o 17. (hrá sa 18. 12.) a o 18.20 
hod. (nehrá sa 18. 12.), Robin 
Hood: o  20.40 hod. (hrá sa 
13. 12., 15. 12. a  17. 12.), Do 
plaviek!: o  20.40 hod. (hrá 
sa 14. 12., 16. 12. a  18. 12.), 
ARTMAX FILMY: Dežo 
Ursiny 70: o  19.10 hod. (hrá 
sa 18. 12.), PREDPREMIÉ-
RA: Bumblebee 2D: o  20.40 
hod. (hrá sa 19. 12.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
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príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné 
prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: 
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

PoPrAD



Strana 8 12. 12. 2018

Kino tAtrAn

InZerCIA
• Predám kvalitný lešte-
ný Tatranský drevený ob-
klad - 3 €, perodrážka, 
Zrubový profil, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf. 
č. t.: 0908 234 866.  1/18-P
• Predám lacno disky so 
zimnými  pneumatikami   
185/70-R 1488T. Inf. č. t.: 
0903 233 147.  17/18-P
• Predám 4 ks zánovné je-
dálenské čalúnené stoličky, 
svetlý buk, poťah svetlo hne-
dý, cena dohodou. Inf.: č. 
t. 0910 430  220.     18/18-P
• Dám do prenájmu zre-
konštruovaný 3-izb. byt 120 
m2 v  rodinnom dome v  Po-
prade - Veľkej. Cena doho-
dou podľa počtu ľudí. Inf.: 

Poďakovanie

č. t. 0918 046  422.   70/18-R
• Starší pán so záujmom 
o  prírodné krásy, kultúru 
a  duchovné hodnoty hľadá 
podnájom alebo kúpi menší 
byt Poprad - Tatry a okolie. Inf. 
č. t.: 0944 28 76 70.  71/18-R
• Dám do prenájmu obchod-
né priestory vhodné na pod-
nikanie v  obci Šuňava. Inf.: 
č. t. 0944 222  506.   72/18-R
• Dám do prenájmu ga-
ráž v  Poprade. Inf. č. t.: 
0948 007 776.  73/18-R
• PEDIKÚRA RENKA, 
Ludvíka Svobodu (pri kos-
tole) Poprad - Juh, tel. 0903 
849 047    p o n ú k a - klasická 
pedikúra, masáž nôh, lakova-
nie nechtov na nohách, cena 
pre seniorov, akcie, DARČE-
KOVÉ POUKÁŽKY. 67/18-R 

100 rokov od narodenia leká-
ra MUDr. Pavla KŇAZOVIC-
KÉHO (*30. 12. 1918 Ružombe-
rok - † 24. 10. 1980 Poprad).

Ľudovú školu a reálne gym-
názium absolvoval v  Ružom-
berku, kde v  roku 1937 zma-
turoval. V rokoch 1937 - 1939 
navštevoval Lekársku fakultu 
Karlovej univerzity v  Prahe, 
potom až do roku 1943 Lekár-
sku fakultu Slovenskej univer-
zity v Bratislave, kde bol v roku 
1943 promovaný. 

Do vojenskej služby praco-
val ako externý lekár v Štátnej 
nemocnici v  Žiline (1943). Po 
jej skončení bol sekundárnym 
lekárom v  Štátnej nemocnici 
v  Liptovskom Mikuláši (Pa-
lúdzke) (1946), v  rokoch 1946 
- 1950 sekundárnym lekárom 
v  Štátnej nemocnici v  Žiline, 
kde pracoval na detskom odde-
lení. Od 1. februára 1950 pra-
coval ako prednosta detského 
oddelenia v  Okresnej nemoc-
nici v Poprade. V roku 1957 si 
urobil špecializáciu 2. stupňa 
v  odbore pediatria. V  rokoch 
1974 - 1978 pokračoval vo svo-
jej funkcii v  novej nemocnici 
v  Poprade, do ktorej sa pre-
sťahovalo jeho oddelenie. Po 
dovŕšení dôchodkového veku 
odišiel a  bola mu ponechaná 

ambulantná funkcia samostat-
ne pracujúceho pediatra. 

Dňa 18. novembra 1949 zís-
kal titul odborného lekára pre 
detské choroby. Okrem toho 
zastával funkciu okresného 
pediatra pre okres Poprad. Na 
detskom oddelení viedol do-
škoľovanie stredného zdravot-
níckeho personálu. Bol členom 
Sokola (od roku 1950) a  Čes-
koslovenského Červeného krí-
ža (od roku 1950). Medzi jeho 
záujmy patrilo rybárčenie.

100 rokov od narodenia 
lekára, stomatológa MUDr. 
Júliusa KOVALČÍKA (*28. 12. 
1918 Poprad).

Ľudovú školu navštevoval 
v Poprade, neskôr študoval na 
gymnáziu v  Malackách a   na 
Lekárskej fakulte Slovenskej 
univerzity v  Bratislave, kde 
promoval v  roku 1947. Po 
ukončení štúdií nastúpil ako 
sekundárny lekár na chirurgic-
ké oddelenie štátnej nemocnice 
v Levoči (do konca roka 1947), 
potom v  Piešťanoch (1948 - 
1949). Zubnú špecializáciu 
ukončil v  Prahe na I. zubnej 
klinike. Od 15. júna 1949 pri-

šiel do Popradu, kde sa staral 
o  školskú mládež pri OÚNZ. 
Od 15. januára 1953 bol meno-
vaný za okresného stomatológa 
pri OÚNZ v Poprade. Bol čle-
nom Československého Červe-
ného kríža od roku 1950.

190 rokov od narode-
nia kňaza Samuela Štefana 
JUSTHA  (*26. 12. 1828 Mate-
jovce - †4. 1. 1901 Stráže).

Otec Juraj a  matka Zuzana, 
rod. Scherfelová. Narodil sa 
ako tretie dieťa z  jedenástich. 
Pochádzal z  remeselníckej ro-
diny. Jeho starý otec Samuel 
bol stolárom a  prastarý otec 
krajčírom. 

V rokoch 1834 - 1840 navšte-
voval základnú školu vo svo-
jom rodisku, kde sa naučil hrať 
na klavír a na organ. V rokoch 
1840 - 1843 navštevoval gym-
názium v  Rožňave. Tu sa na-
učil maďarsky, absolvoval aj 2 
ročníky gramatiky a 2 syntaxe. 
V rokoch 1843 - 1849 v Prešo-
ve dokončil na dištriktuálnom 
gymnáziu rétoriku, logiku, 
fyziku a  2 ročníky teológie. 
Keďže študoval v  revolučných 
rokoch, skúšky ukončil až 

v  roku 1851 pred superinten-
dantom  Samuelom Reissom. 
V rokoch 1849 - 1850 zastupo-
val v Matejovciach, 1850 - 1851 
ako vychovávateľ v dome Vere-
sovcov, 1851 - 1853 vo Viedni, 
kde popri teológii navštevoval 
prednášky z botaniky a na po-
lytechnickom inštitúte fyziku 
a chémiu. 

Za evanjelického farára 
v  Strážach bol zvolený 5. ja-
nuára 1862. Prišiel z  Bardejo-
va 12. marca a  inštalovali ho 
16. marca 1862 senior Ondrej 
Šoltés, Ján Szopko zo Spišskej 
Soboty, Karol Wünschendor-
fer z Popradu a  Just Maletz zo 
Švedlára. Zaslúžil sa o  viacero 
vnútorných reforiem cirkev-
ného zboru. Založil zborový 
archív, zborovú školskú matri-
ku, zjednodušil účtovanie a vy-
hotovil jeho pravidlá, v  roku 
1863 zriadil školský fond a pri 
ostatných fondoch doplnil ich 
históriu, zriadil zasadací poria-
dok v kostole podľa príslušnosti 
k stavu a zaviedol nové cirkevné 
dane. Keďže sa cirkevný zbor fi-
nančne zmohol, cirkevníci sa 
rozhodli vymeniť v  roku 1870 
strechu na kostole. Žiaľ, túto 

zničil požiar 22. mája 1871.

30 rokov od úmrtia lyžiara, 
hokejistu a  hudobníka Vi-
liama RICZINGERA (*14. 5. 
1906 - †14. 12. 1988 Poprad). 

Absolvoval Obchodnú školu 
v  Kežmarku a  Štátnu odbornú 
školu tkáčsku v Kežmarku. Od 
roku 1924 do roku 1926 praco-
val ako úradník vo firme Halát 
a spol. v Poprade, v rokoch 1934 
až 1939 ako lyžiarsky tréner 
v  Sanatóriu PALACE v  No-
vom Smokovci, od roku 1939 
do roku 1945 ako živnostník 
- veľkoobchod s  vínom a  od 
roku 1965 do roku 1977 ako 
skladník vo výrobnom druž-
stve Inštalatér v  Poprade. Po 
roku 1945 často striedal robot-
nícke zamestnania a  v  rokoch 
1953 – 1954 konal službu v PTP 
v Přerove. Patril k zakladateľom 
hokejového oddielu v Poprade, 
za ktorý veľmi úspešne hrá-
val. V  rokoch 1932 - 1936 bol 
členom mužstva, ktoré získalo 
a  obhajovalo titul majstra Slo-
venska. Aktívne lyžoval. Obo-
hacoval i kultúrne dianie v mes-
te, patril k  hudobnej skupine, 
ktorá robila hudobný doprovod 
pri premietaní nemých filmov 
a pri iných príležitostiach.

Zuzana Kollárová

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad,  ďakuje za po-
skytnuté dotácie a finančné príspevky mestám: Poprad, Kežma-
rok, Svit, Vysoké Tatry a Spišská Stará Ves a obciam: Ždiar, Vi-
kartovce, Rakúsy, Spišská Teplica, Mlynica, Štôla, Spišské Bystré, 
Lendak, Mengusovce, Hôrka, Kravany, Slovenská Ves, Žakovce, 
Nová Lesná, Veľký Slavkov, Veľká Lomnica, Malý Slavkov, Švá-
bovce, Ľubica, Šuňava, Spišské Hanušovce, Batizovce, Ihľany, Já-
novce, Lučivná, Vlkovce, Vrbov, Reľov, Vernár, Gánovce, Hozelec, 
Liptovská Teplička, Štrba a Spišský Štiavnik. Finančné prostriedky 
boli použité na úhradu nákladov spojených so slávnostným oce-
ňovaním bezpríspevkových darcov krvi Janského plaketami. (sck)

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V decembri si pripomíname:

13. a 14. decembra o 16.30 hod.
SPIDER-MAN:
PARALELNÉ SVETY 
USA, animované akčné fantasy, 
dabing, MP7
Nosiť modro-červenú masku 
nikdy nebolo nebezpečnejšie! 
Po tom, čo tínedžera Milesa 
Moralesa pohryzne rádioaktív-
ny pavúk, musí sa naučiť, ako sa 
stať Spider-Manom. Vstupné: 5 
€ Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

13. decembra o 19. hod.
AQUAMAN
USA, akčný/dobrodružný/sci-fi, 
143 min., titulky, MP12            
Odhalenie pôvodu A. Curryho 
- napol človeka, napol obyvateľa 
bájnej Atlantídy. Životná ces-
ta ho prinúti čeliť pravde, kým 
v  skutočnosti je a či je hodný 
stať sa  kráľom. Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študen-
ti, seniori, ŤZP): 4 €

14. decembra o 19. hod.
JACK STAVIA DOM
- PREDPREMIÉRA 
DK / FR / DE / SE, dráma / horor 
/ triler, 155 min., titulky, MP18, 
FK 
Nový film Larsa von Triera o sé-
riovom vrahovi Jackovi, pre kto-

rého je každé zabitie umeleckým 
dielom. Svoje temné majstrov-
stvá sa snaží počas rokov vybrú-
siť k dokonalosti. Vstupné: 5 € 
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

15. decembra o 15. hod.
PÁSMO KRÁTKYCH ANIMO-
VANÝCH FILMOV PRE DETI
Animované, 60 min., dabing, 
MP Vstupné: 0,50 €

15. a 16. decembra o 16.30 hod.
MIMI A LÍZA: ZÁHADA
VIANOČNÉHO SVETLA
SK/CZ, animovaný, 26 min., slo-
venská verzia, MP
Mimi a Líza spoločne so sused-
mi z domu zdobia nádherný, 
veľkolepý stromček. Ibaže žia-
rovky na ňom nechcú svietiť. 
Kam zmizlo to čarovné vianoč-
né svetlo? Utieklo? Alebo ho 
ktosi ukradol?  Vstupné: 3€

16. decembra o 10. hod.
FERDINAND
USA, animovaná dobrodružná 
komédia, 99 min., dabing, MP
Nina a Ferdinand sú najväč-
ší kamaráti pod španielskym 
slnkom. To by nebolo až také 
zvláštne, keby Nina nebola malé 
dievčatko a Ferdinand poriadne 
veľký býk. Vstupné: 1€

15. a 16. decembra o 19. hod.
VIANOCE A SPOL. 

FR, komédia / rozprávka, 99 
min., dabing, MP12        
Čo sa stane, keď tesne pred 
Štedrým večerom príde Santa o 
škriatkov pripravujúcich darče-
ky? Všetci naraz záhadne ocho-
rejú. Santa musí situáciu zachrá-
niť výletom pre lieky až na zem.  
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

17. decembra o 13.30 hod.
DÔVERNÝ NEPRIATEľ
- PRE SENIOROV+ TOMBOLA
CZ / SK, mysteriózny, 108 min., 
slovenská verzia, MP12                     
Zuzana a Andrej sa sťahujú z 
Bratislavy do Tatier, aby na sa-
mote na vlastnej koži otestovali 
Andrejovo dielo– prototyp inte-
ligentného domu. Idylka doko-
nalého života sa však zmení na 
nočnú moru. Vstupné: 3 €

17. decembra o 19. hod.
DEŽO URSINY 70
SK, dokumentárny / hudob-
ný, 62 min., slovenská verzia, 
MP12, FK
Koncert k nedožitej 70ke Deža 
Ursinyho, jedného zo zaklada-
teľov slovenskej modernej roc-
kovej hudby. Skladby interpre-
tované hudobníkmi mladými 
ako D. Nvotová, K. Mikulčík, T. 
Sloboda,... Vstupné: 5 € Vstupné 
FK, ŤZP: 3 €
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NÁRODNÁ KOALÍCIA sa netají podporou rodáka spod Tatier
Štefana Harabina za prezidenta

„Slovensko je pre nás na prvom 
mieste,“ tvrdí Peter Sokol z NÁROD-
NEJ KOALÍCIE.

ľudia zaznamenali NÁRODNÚ 
KOALÍCIU najmä v súvislosti s jej 
výsledkom v komunálnych voľbách, 
kedy dosiahla porovnateľný, dokonca 
lepší výsledok v zisku samostatných 
poslaneckých mandátov ako zavede-
né parlamentné strany OľaNO či SaS. 
Väčšinou vás občania vnímajú ako 
novú stranu...

Nie sme nová strana, aj keď rozumiem 
tomu, že voličom sa to tak môže zdať. 
Nadväzujeme historicky na stranu SDS - 
Strana demokratického Slovenska. Z nej 
v roku 2016 vznikla NÁRODNÁ KO-
ALÍCIA. Mal to byť projekt, ktorý mal 
ambíciu uspieť v parlamentných voľbách 
2016. Napokon po rôznych peripetiách k 
reštartu NÁRODNEJ KOALÍCIE prišlo 
v apríli 2018, kedy myšlienka integrácie 
národných, kresťanských, sociálne-kon-
zervatívnych síl dostala nový impulz a 
aj novú personálnu podobu vyjadrenú 
príchodom Slavěny Vorobelovej do čela 
našej strany. Tá sa stala známou najmä 
svojím bojom proti nekalým praktikám 
v rezorte Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny a sama prišla vďaka tomuto 
zápasu o miesto, aj napriek štatútu chrá-
neného oznamovateľa protispoločenskej 
činnosti. Súhlasím však s vami, že ľudia 
zaregistrovali výraznejšie NÁRODNÚ 
KOALÍCIU vďaka našej kampani do ko-
munálnych volieb. Postavili sme okolo 
800 kandidátov, dnes máme 169 mandá-
tov v mestských a obecných zastupiteľ-
stvách, z toho 9 starostov a primátorov. 
Náš podpredseda sa stal primátorom 
Novej Bane. Ak to teda zhrniem, náš 
výsledok v porovnaní s parlamentnými 
stranami kandidujúcimi samostatne v 
komunálnych voľbách je úspechom.

V čom sa odlišujete od strán, kto-
ré sa hlásia k národnej a kresťanskej 
orientácii? V čom ste teda iní? 

Politická strana NÁRODNÁ KOA-
LÍCIA mieni na rozdiel od všetkých 
súčasných parlamentných národných a 
sociálnych strán presadzovať revolučný 

program sociálnej a  ekonomickej pod-
pory rodín. Ak totiž niekto chce v  21. 
storočí robiť zodpovednú národnú poli-
tiku, musí rozumieť nielen svojmu náro-
du, ale aj svetu, v ktorom žije. Súčasťou 
hlavných priorít NÁRODNEJ KOALÍ-
CIE je sociálna a  ekonomická podpo-
ra rodiny, ktorá má obrovský význam 
pre prežitie národa. Smutnou pravdou 
o  dnešnom Slovensku je, že starneme 
a vymierame. Rodí sa čoraz menej detí. 
Ak tento trend nezvrátime, bude to mať 
nielen katastrofálne ekonomické a  so-
ciálne dôsledky, ale Slováci ako národ 
postupne začnú miznúť z  mapy Euró-
py. Podobne sú na tom viaceré krajiny 
Európskej únie, ale to nie je príklad, 
ktorý by sme mali nasledovať. Naopak, 
Slovensko a  jeho zodpovedná vláda, 
akú dnes nemá, musia vytvoriť vhodné 
podmienky pre to, aby sa v tejto krajine 
rodilo viac detí. Preto iste aj verejnosť 
zaregistrovala naše dva hlavné slogany s 
ktorými pracujeme už niekoľko mesia-
cov. Prvý je „Slovensko na 1. mieste“ a 
druhý „Miliarda pre rodiny“.

Ako konkrétne chcete teda pomôcť 
slovenským rodinám, matkám s deťmi  
a k zvráteniu nepriaznivého demo-
grafického vývoja na Slovensku?  Dis-
ponuje štátny rozpočet miliardou pre 
rodiny?

Tieto nástroje prorodinnej politiky sú 
veľmi ľahko financovateľné, po prepoč-
toch to bude stáť štátny rozpočet 450 mi-
liónov eur, aby matka mohla pokojne os-
tať na materskej dovolenke a spokojne sa 
plne venovať výchove dieťaťa. Druhým 
opatrením je stabilizácia mladých ľudí, 
aby po skončení štúdia neodchádzali 
zo Slovenska. Máme záujem masívne 
podporovať výstavbu nájomných bytov. 
Ľudia potrebujú na osamostatnenie sa 
dostupné nájomné bývanie. V možnos-
tiach tohto štátu je rozbehnúť masívnu 
výstavbu nájomných bytov na úrovni 20 
000 bytov ročne. Presadzujeme zastro-
povanie dôchodkového veku na úrovni 
62 rokov. Nutnosťou je zastaviť masívne 
„rozkrádanie“ tohto štátu. Je potrebné 
zastaviť nezmyselné nakupovanie za 

štátne peniaze. Mnohí odborníci potvr-
dzujú, že nákup stíhačiek vo výške 1,7 
miliardy je obrovský nezmysel. Tieto 
peniaze mohli byť určené pre slovenské 
rodiny. 

Veľkou témou je rovnako potravi-
nová sebestačnosť Slovenska a kvalita, 
či bezpečnosť potravín. I tu akoby sa 
politické spektrum rozdelilo na globa-
listické a pronárodné sily. Tí prví tvr-
dia, že potravinová sebestačnosť pad-
la so železnou oponou, tí druhí zase 
hovoria, že je to naliehavý problém, 
a najmä posledných 29 rokov vývoj v 
poľnohospodárstve Slovensko výrazne 
poškodil. Kam patrí NÁRODNÁ KO-
ALÍCIA?

Odpoveď je jednoduchá. Keď tvrdíme 
„Slovensko na prvom mieste a súčasne 
rodiny na prvom mieste“ alebo teda 
„miliarda pre rodiny“, tak je jasné, že 
globalistami v tejto téme nebudeme a 
že slovenský vidiek, potraviny, krajina 
a poľnohospodárstvo je pre nás hod-
nota sama o sebe a niečo, za čo sa opla-
tí bojovať a chrániť to. Ak sa situácia v 
oblasti potravinovej sebestačnosti štátu 
nezlepší, tak za niekoľko rokov štát ani 
zďaleka nebude schopný uživiť svojich 
obyvateľov. Štatistiky hovoria o potra-
vinovej bezpečnosti SR na úrovni 45 až 
50 %.  Počas transformácie agrosektora  
začiatkom 90. rokov 20. storočia sa po-
travinová sebestačnosť Slovenska po-
hybovala v priemere na úrovni 80 %. V 
niektorých komoditách, predovšetkým 
v komoditách mierneho pásma, sme sa 
dostávali na 100 % a vyššie, teda nie-
ktoré komodity sme dokázali vyvážať. 
Padli sme na 40%. Keď sme ukazovateľ 
potravinovej bezpečnosti porovnávali s 
ostatnými štátmi EÚ, tak takýto výrazný 
pokles nezaznamenala ani jedna krajina 
v rámci Európy. A recept? Dorovnanie 
priamych  platieb pre našich producen-
tov na úroveň tých európskych, dotovať 
produkciu a nie veľkosť rozlohy obrá-
banej pôdy, zvýšiť daňovo zvýhodnené 
bonusy, resp. úľavy na predaj z dvora a 
v neposlednom rade prestať terorizovať 
drobných chovateľov nariadeniami EÚ 
v oblasti hygieny a veterinárnej správy. 

NÁRODNÁ KOALÍCIA, myslím práve 
v tejto téme, má dostatok odborných 
kapacít, aby vedela realizovať program 
dlhodobej nápravy krívd a omylov v   
slovenskom poľnohospodárstve.

Poslednou témou je medzinárodné 
ukotvenie Slovenska. SR je súčasťou 
EÚ a NATO. Ako je možné realizovať 
zásadné zmeny pri dodržiavaní pra-
vidiel práve týchto inštitúcií?  Často 
médiá, ale aj politici tvrdia, že SR je 
veľmi malou krajinou, aby mohla byť 
suverénnym partnerom v EÚ...

Sme strana, ktorá neplánuje vystúpiť 
z EÚ ani NATO. EÚ však je potrebné re-
formovať, aby sa vrátila k svojim pôvod-
ným koreňom, k zoskupeniu rovnocen-
ných národných štátov s  rovnocenným 
hlasom. EÚ musí byť Európou národ-
ných štátov, nemôže to byť byrokratický 
moloch, v  ktorom nevolení funkcioná-
ri rozhodujú o osude pol miliardy ľudí ži-
júcich na starom kontinente. Presadenie 
sa malých štátov je veľmi ťažké, a preto 
musia byť súčasťou väčších celkov. Ak si 
to zoberieme z historického hľadiska, tak 
malé štáty väčšinou vznikajú z vôle väč-
ších mocností. Slovensko je prirodzene 
súčasťou EÚ, ale nemá jasne zadefino-
vaný svoj zahraničnopolitický záujem. 
SR akoby ani nerealizovala vlastnú za-
hraničnú politiku. Stačí sa pozrieť na si-
tuáciu okolo Ruskej federácie. Európska 
komisia uvalila sankcie, ale veľké štáty 
EÚ veselo obchodujú s Rusmi. Ide o tra-
dičnú obchodnú spoluprácu Nemecka 
alebo Francúzska s Ruskom. Sankcie sú 
úplný nezmysel a úlohou malých štátov 
je získavať spojencov, pokúšať sa realizo-
vať svoju zahraničnopolitickú orientáciu. 
Treba si uvedomiť, že nič netrvá večne. 
Ľudia si mysleli, že aj socializmus bude 
na večné veky. Tak si treba uvedomiť, 
že ani tento systém nemusí byť navždy 
a  malé štáty si musia dopredu hľadať 
spôsob, ako prežiť v  novom prostredí 
a s prirodzenými spojencami. Na jednej 
strane máme akési zoskupenie stredoeu-
rópskych štátov, v ktorom má oveľa väč-
šiu váhu Maďarsko a Poľsko oproti Slo-
vensku a  Česku. To je jedna platforma, 
ktorá predstavuje istú silu aj v rámci EÚ.

Slavěna Vorobelová, predsedníčka strany s Petrom Sokolom, 1. Podpredsedom.

PP-131
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Basketbalistky potrápili ďalšieho favorita

 Z  V  P B
1. Ružomberok 11 11 0 22
2. Piešťany 10 8 2 18
3. YA Košice 10 8 2 18
4. Šamorín 11 6 5 17
5. Nitra 10 4 6 14
6. BAM Poprad 10 3 7 13
7. Slovan BA 10 1 9 11
8. B. Bystrica 10 0 10 10

Tabuľka Extraligy žien

Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v nedeľu 9. decembra Rožňava - Poprad 72:94. St. žiačky: v so-
botu 8. decembra Poprad - Sereď 43:46 a  v  nedeľu 9. decembra Poprad 
- Trnava 56:75. Ml. žiačky: v sobotu 8. decembra Bardejov - Poprad 41:47 
a 38:56. Ml. mini žiačky: v sobotu 8. decembra Poprad - CBK Košice 10:46.

Z kamzíkov sa stali majstri na otočky

Z kuchyne HK Poprad
Kadeti: v nedeľu 9. decembra Sp. N. Ves - Poprad 1:18. St. žiaci 8.r.: v so-
botu 8. decembra Prešov - Poprad 3:8. St. žiaci 7.r.: v sobotu 8. decembra 
Prešov - Poprad 1:6. Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 8. decembra Poprad - Prešov 
1:1. Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 8. decembra Poprad - Prešov 10:0.

   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. Košice 33 21 1 3 8 116:73  68

2. Zvolen 34 18 4 4 8 124:77  66

3. B. Bystrica 33 18 4 4 7 102:70  66

4. HK Poprad 33 18 5 2 8 102:76  66

5. Nitra 33 18 4 2 9 128:80  64

6. N. Zámky 33 16 3 3 11 84:75  57

7. Trenčín 33 15 4 1 13 76:72  54

8. Miškovec 33 13 3 4 13 92:94  49

9. Budapešť 33 10 2 5 16 97:111  39

10. L. Mikuláš 34 11 2 2 19 81:106  39

11. Detva 33 9 1 5 18 82:112  34

12. Žilina 33 6 5 1 21 83:123  29

13. SR 20 24 0 0 2 22 30:128  2

Tabuľka Tipsport Ligy

Tak ako pár zápasov 
predtým, aj koncom os-
tatného týždňa odohra-
li popradskí hokejisti 
dva zápasy s napínavou 
koncovkou. Kým v  pia-

tok doma s Miškovcom vydolovali 
aspoň bod, keď museli doťahovať 
dvojgólovú stratu, v  nedeľu doko-
nali obrat pri podobnom priebehu 
a ešte divokejšom závere v Nových 
Zámkoch.

Už päť zápasov popradských kam-
zíkov po sebe malo podobný prie-
beh, keď zverenci Romana Stantiena 
museli doháňať stratu a  v  záveroch 
zápasov sa im to vždy aj podarilo. 
V piatok v domácom prostredí pro-
ti Miškovcu im to však stačilo iba 
na jeden bod po prehre 4:5 po pre-
dĺžení (na foto). V  nedeľu, 
v  poslednom zápase pred 
reprezentačnou prestáv-
kou, prehrávali Popradčania 
v Nových Zámkoch v posled-
nej desaťminútovke 2:4, no 
štyri minúty pred koncom 
sa hosťujúci tréner odhodlal 
k  riskantnému kroku a  vy-
platilo sa. Odvolal brankára 
a  kamzíci dvakrát skórovali. 
Svoju kolektívnu silu stihli 
ukázať ešte raz, a  to keď im 
Tomáš Urban strelil v 59. mi-
núte piaty gól domácich. Bez 

brankára to skúsili aj po tretíkrát a 42 
sekúnd pred koncom riadnej hracej 
doby bolo opäť vyrovnané zásluhou 
Lukáša Paukovčeka. Ten istý hráč 
rozhodol v predĺžení o bode navyše 
pre Poprad.

Tipsport Liga má teraz až do 19. 
decembra reprezentačnú prestávku. 
Popradčania budú hrať po nej v Lip-
tovskom Mikuláši a ešte do Štedrého 
dňa odohrajú dva domáce zápasy 
- v  piatok 21. decembra proti Ban-
skej Bystrici a v nedeľu 23. decembra 
proti Trenčínu.

Výsledky Tipsport Ligy: 30. kolo 
v  piatok 7. decembra HK Poprad 
- DVTK Jegesmedvék Miškovec 
4:5pp (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1), góly Po-
pradu: 7. Samuel Takáč (L. Paukov-
ček, P. Svitana), 37. Keni Karalahti 
(M. Zagrapan), 52. Martin Belluš 
(R. Macík, L. Paukovček), 58. Patrik 
Svitana (S. Mlynarovič). 31. kolo 
v  nedeľu 9. decembra MHC Mik-
ron N. Zámky - HK Poprad 5:6pp 
(1:0, 2:1, 2:4 - 0:1), góly Popradu: 
24. Radoslav Macík (M. Belluš), 52. 
Radoslav Macík, 57. Martin Belluš 

(S. Mlynarovič, A. Salija), 58. Ar-
turs Salija (P. Svitana, L. Paukovček), 
60. Lukáš Paukovček (P. Svitana, 
D. Bondra), 62. Lukáš Paukovček 
(J. Erving, M. Belluš).  (ppv)

Basketbalistky BAM 
Poprad odohrali ďalší 
domáci zápas extraligy 
v  sobotu 8. decembra, 
keď hostili lídra súťaže 

z Ružomberka.
Zverenkyne Tatiany Gallovej sa dr-

žali tri štvrtiny na dostrel a  v  istom 
momente stiahli stratu súpera až na 
šesť bodov. Napokon však favoritovi 
nepripravili prvú stratu bodov v sezó-
ne a prehrali 46:81. „Na mojej strane 
vládne spokojnosť. Možno na začiatku 
sme dovolili súperkám pár ľahkých bo-
dov cez šikovné Američanky, ale boli 

sme vyrovnaným súperom favoritovi. 
Treba si uvedomiť, že tridsať minút sme 
hrali proti štyrom cudzinkám na ihris-
ku, čo spôsobilo aj výškovú prevahu. Aj 
napriek tomu sme sa dlho držali na do-
strel. Bolo to vyrovnané na doskokoch 
a mali sme sedem získaných lôpt, pre-
to som spokojná,“ hodnotila trénerka 
BAM Poprad Tatiana Gallová.

Sériu piatich domácich zápasov 
v rade uzavrú Popradčanky v sobotu 
15. decembra, keď o 17.30 hod. priví-
tajú ŠBK Šamorín.

Výsledok: 10. kolo v  sobotu 8. 
decembra BAM Poprad - MBK Ru-
žomberok 46:81 (30:39), najviac 
bodov BAMP: Eva Filičková a  Mi-
chaela Grigerová - 9.

Program: 11. kolo v  sobotu 15. 
decembra o  17.30 hod. BAM Po-
prad - ŠBK Šamorín.  (ppv)
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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 inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Občianske združenie Zá-
chrana opäť spojilo príjem-
né s užitočným.

Minulý týždeň v piatok 
dalo v  Matejovciach doko-
py športuchtivých kolegov 
z  Integrovaného záchran-
ného systému, aby pomohli 
počas charitatívneho fut-
salového turnaja jednému 
z nich - policajtovi z okresu 
Kežmarok, ktorý sa spoloč-
ne s  rodinou dostal do ne-

závidenia hodnej situácie.
OZ Záchrana už osem 

rokov pomáha ľuďom v nú-
dzi aj formou turnajov In-
tegrovaných záchranných 
zložiek. tentokrát sa stretlo 
osem tímov v  Matejovciach 
pri futsale. Nechýbali zá-
chranári z Popradu a Košíc, 
dobrovoľní hasiči z  Hra-
bušíc a  Hozelca, popradskí 
hasiči a policajti, či družstvo 
Letky Ministerstva obrany 

SR. Najbližšie ku kolegovi, 
pre ktorého sa turnaj zorga-
nizoval, mali však policajti 
z  kežmarského okresu. „Po-
máhali sme nášmu kolegovi, 
ktorý už nemôže pracovať, 
pretože dostal náhlu cievnu 
mozgovú príhodu. Pred pár 
týždňami postihol podobný 
osud aj jeho manželku, ktorá 
je v bdelej kóme. Majú preto 
veľmi zlú situáciu, aj čo sa 
týka financií. Spolu majú dve 

dcéry. Celý výťažok z turnaja 
budeme adresovať im, preto-
že teraz majú hlavne problém 
s  preplácaním hyperbarickej 
komory,“ uviedol František 
Majerský z  OZ Záchrana. 
„Tento kolega bol naším nad-
riadeným niekoľko rokov. 
Mal ľudský prístup a  všetci 
sme si ho obľúbili. Je hrozné, 
čo sa mu stalo,“ povedal člen 
družstva policajtov z  kež-
marského okresu Michal 

Holod. Práve tento tím pre 
svojho kolegu turnaj vyhral, 
ale o výsledky nešlo. Účastní-
kom sa podarilo zo štartov-
ného vyzbierať 700 eur, no 
zbierka sa týmto neskončila. 
Organizátori zaviedli účet 
v banke aj pre tých, ktorí sa 
turnaja nemohli osobne zú-
častniť. Približne do polovi-
ce decembra bude číslo účtu 
zverejnené na stránkach OZ 
Záchrana.  (mav)

Záchranné zložky pomáhali kolegovi

Krátko zo športu
• POPRADSKÉ líšky v  sobotu 8. 
decembra doma rozdrvili Martin 
7:0 v  rámci 14. kola ženskej hoke-
jovej extraligy. Až v  sobotu 22. de-
cembra bude súťaž pokračovať 15. 
kolom a Popradčanky pocestujú do 
Zvolena.• V  PONDELOK 10. decembra 
sa v Aréne Poprad odohralo finále 
okresného kola vo futsale žiakov 
základných škôl. V  štvorčlennej 
skupine sa najviac darilo chlapcom 
zo ZŠ Dostojevského Poprad, ktorí 
postúpili do krajského kola v  Pre-
šove.• V SOBOTU 15. decembra sa od 
10. hodiny v telocvični ZŠ Dostojev-
ského uskutoční jubilejný 30. ročník 
súťaže o Vianočnú guľu v športovej 
gymnastike a 4. ročník Ceny Janka 
Červeňa na bradlách. Organizátorom 
je domáci klub GY-TA Poprad. Sú-
ťažiť sa bude v kategóriách najmlad-
šie a  mladšie žiačky, staršie žiačky, 
juniorky a ženy.• MINULÝ týždeň v  stredu 5. de-
cembra prehrali basketbalisti BK Is-

kra Svit v Bratislave s Interom 58:69 
v  rámci 15. kola SBL. V  sobotu 8. 
decembra sa im v ďalšom kole doma 
podarilo zdolať Handlovú 85:81. 
Dnes, t. j. v  stredu 12. decembra 
cestujú zverenci Michala Madzina 
do Prievidze.• FUTSALOVÍ reprezentanti Slo-
venska do 19 rokov vyzvali v Popra-
de v  dvoch prípravných zápasoch 
Rumunských rovesníkov. Prvý duel 
sa odohral v  utorok 11. decembra 
na pravé poludnie po uzávierke vy-
dania novín Poprad a  odveta je na 
programe dnes, t. j. v stredu 12. de-
cembra opäť o  12. hodine v  Aréne 
Poprad.• NA ŠTRBSKOM Plese sa môžu 
fanúšikovia lyžovania tešiť na Otvo-
renie lyžiarskej sezóny, ktoré je na-
plánované na sobotu 15. decembra 
o 12. hodine na Námestí MS 1970. 
Súčasťou bohatého programu bude 
aj 46. ročník Tatranského pohára 
v behu na lyžiach FIS Cross Country 
Slavic Cup 2018. V sobotu i v nede-
ľu bude štart o 9.30 hod.  (ppv)

PATRIA SEM sklenené poháre, napríklad 
z majonézy a zaváranín, sklenené črepy, 
sklenené fľaše z vína a sektu, nevratné obaly 
zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí  
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

Sklo

PATRIA SEM vianočný baliaci papier, stlačené 
krabice a kartóny z darčekov, reklamné 
letáky, papierové tašky, papierové obálky, 
noviny, časopisy, kancelársky papier (v malom 
množstve aj s kancelárskymi sponkami).

Papier
PATRIA SEM napríklad plastové obaly 
z darčekov, neznečistené stlačené alebo 
zošliapnuté PET fľaše z nápojov, obaly 
z pracích a čistiacich prostriedkov  
alebo kozmetiky.

PATRIA SEM napríklad konzervy z kukurice 
a kompótu, kovové súčiastky, alobal,  
nápojové plechovky.

PATRIA SEM vypláchnuté stlačené alebo 
zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.

PlaSty,
kovy,
náPojové 
kartóny

www.envipak.sk
www.triedime.sk

ŠŤASTNÉ

VIANOCEa vytriedené
NEZABÚDAJTE TRIEDIŤ ODPAD ANI POČAS SVIATKOV.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov,  
napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.

PRED VYHODENÍM 
ZOŠLIAPNITE

2.
3.

4.
5.

1.

...

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená 
a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj 
označenie na obale: 

Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,  
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
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V divadelnej sále Domu 
kultúry v  Poprade sa v  ne-
deľu podvečer uskutočnil 
vianočný koncert ZUŠ na 
Letnej ulici v  Poprade pod 
názvom Koledníci idúúú… 
V  programe sa predstavili 
DFS Letnička, FS Vagonár 
Poprad, žiaci a učitelia hu-
dobného odboru ZUŠ na 
Letnej ul., La Speranza, Su-
ita kráľa Mateja a hosť - FS 
Rozsutec zo Žiliny.

FS Rozsutec je hrdým pokra-
čovateľom folklóru horného 
Považia, ale aj ďalších regiónov 
už vyše 50 rokov. Už od svojich 
začiatkov sa súbor vďaka svoj-
im úspechom začlenil medzi 
výrazných reprezentantov slo-
venského folklóru. 

Vedúci tanečnej zložky Pe-
ter Brxa uviedol: „Prezentu-
jeme folklór zo všetkých troch 
častí našej krajiny a z regiónov 
Liptov, Horehronie, Zamagu-
rie, Šariš, Zemplín, Myjava..., 
ale hlavný je u nás štýl z Ter-
chovej. Tak ako väčšina fol-

klórnych súborov robíme fol-
klór zo svojej oblasti, zo svojej 
dediny, ale máme naštudované 
aj iné regióny od tamojších 
choreografov.“

V DK v Poprade sa predsta-
vili s vianočným programom 
- tradičné zvyky od Ondreja 
cez Luciu, Vianoce až do No-
vého roka pod názvom „Čaro 
Vianoc v Terchovej“. Momen-
tálne v Rozsutci tancuje, spie-
va a hrá 60 členov, ale týmto 
folklórnym súborom ich už 
prešlo vyše 550. So svojím 
repertoárom prešli celú Euró-
pu, ale poznajú ich už aj ľudia 
z Brazílie a z Číny. 

Tak ako v každom FS - ich 
prvotným poslaním je udr-
žiavanie ľudových tradícií a 
krásnych piesní a  tancov. P. 
Brxa dodal: „Mladí účinkujú-
ci nadobudnú pekné postavy, 
prezentujú sa, vďaka veľkej 
fyzickej námahe získavajú 
skvelú kondíciu a vychová-
va ich to k dobrým a pekným 
hodnotám.“  (kpa)

Popradskú Arénu v piatok 
7. decembra rozžiaril kon-
cert českej speváckej divy 
Bílé Vánoce Lucie Bílé II s 
Orchestrom a zborom Petra 
Maláska. V piesňach (Nad 
Betlémem svítá, Zvon volá 
nás, Marie a  svatá Anna, 
Marie, zda víš, Řekněte 
dětem...) pre luxusný hlas 
umelci ponúkli tradičné via-
nočné melódie.

Vďaka svojmu mimoriad-
nemu talentu, humoru, bez-
prostrednému vystupovaniu, 
ale aj zmyslu pre pomoc tým, 
ktorí ju naozaj potrebujú, sa 
radí medzi najobľúbenejšie 
české osobnosti. Luciin otec 
pochádza z  Petržalky a ona 
sama sa doma cíti aj na Slo-
vensku. Celý život sa považuje 
za československú speváčku.

Nie je prekvapením, že 

Lucie Bílá je umelecké 
meno Hany Zaňákovej. 
L. Bílá uviedla: „Hanka 
je zručná, šije hračky a 
vyrába ružence i anjeli-
kov a Lucka je populár-
nejšia a  viac na očiach, 
tak tá ich potom predá a 
dá na nejaké dobré úče-
ly. Ku mne patria obe. 
Hane sa možno nieke-
dy schovávam, niekedy 
k  nej naopak utečiem, 
ale nebyť tej slávnejšej 
a  divokejšej Lucie, tak 
by sa možno Hanka tro-
chu nudila.“ Občas sa L. 
Bílá stretáva aj s negatívnymi 
reakciami, na čo reaguje, že 
závisť si človek musí zaslúžiť. 

Aj napriek prechladnutiu 
bravúrne odspievala vyše 
hodinový koncert, možno aj 
vďaka dlhoročnému javisko-

vému „partnerstvu“ s virtu-
óznym klaviristom a sklada-
teľom Petrom Maláskom.

„Potrebujem medzi ľudí pri-
nášať niečo láskavé, pekné, ne-
kričať, ale hladiť, hovoriť pek-
né veci,“ dodala L. Bílá. Podľa 

nej by sme počas nášho 
života mali dbať na to, 
aby sme pri odchode 
z  tohto sveta nemuseli 
ľutovať, že sme neboli 
viac s  tými, s  ktorými 
sme chceli byť (ak chce-
li byť aj oni s nami), že 
sme viac nemilovali, 
aj keď sme mohli, že 
sme viac neďakova-
li a  netešili sa z  krás 
tohto sveta, že sme ne-
odpustili, aj keď sme 
pri troche snahy toho 
boli schopní... (kpa)

Koledníci prišliBílé Vánoce rozžiarili Arénu

Minulý týždeň v  stredu 5. 
decembra zavítal na po-
pradské námestie Mikuláš 
v  sprievode anjela a  čerta. 
A  na pódiu neboli sami. 
V programe vystúpili aj roz-
právkové postavičky - Macko 
Uško, Deduško Večerníček či 
Vlk a Zajac. Stovky Poprad-
čanov spoločne s Mikulášom 
slávnostne rozsvietili vianoč-
nú výzdobu v meste a veľko-
lepou bodkou bol už tradičný 
pyromuzikálny ohňostroj. 


