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Národná transfúzna služba SR 
s  pracoviskom v  Poprade,  v  spolu-
práci s mestom Poprad a Slovenským 
červeným krížom zorganizovali pod 
záštitou primátora mesta Antona 
Danka aj tento rok Primátorskú mi-
kulášsku  kvapku krvi. Uskutočnila 
sa vo štvrtok 5. decembra v priesto-
roch mestského úradu.

Už od 7. hodiny ráno prichádzali 
do priestorov mestského úradu všetci 
tí, ktorí v tento významný deň chceli 
svojím darovaním krvi pomôcť iným. 
Tento rok darovalo krv počas akcie 
až 88 darcov z 93 možných. Tradične 
najviac darcov bolo z  radov zamest-

nancov MsÚ, ale prišli aj ďalší a nechý-
bali ľudia z  okolitých obcí. Všetkých 

pozdravil a  povzbudil aj primátor 
mesta Poprad Anton Danko v  sprie-

vode svojej manželky, ktorá sa chcela 
k darcom pridať. „Urobili sme od rána 
pekný kus práce a preto som spokojný. 
Na Slovensku je jedenásť pracovísk 
NTS a snažíme sa vypomáhať kolegom 
v celej krajine. Podtatranci darujú krv 
radi a často. Preto ju rozvážame všade 
tam, kde to potrebujú,“ povedal vedúci 
lekár NTS v Poprade Pavel Repovský, 
ktorý dodal: „S pánom primátorom ro-
bíme takúto akciu dvakrát do roka a na 
mestskom úrade to má už trojročnú 
tradíciu. Má to veľký význam, pretože 
takto príde oveľa viac darcov, ako keby 
sme ich čakali len v  našich priesto-
roch.“       (mav)

Mikuláša vyslobodili z pazúrov čertov
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Radnicu obsadili darcovia

Tohtoročný príchod Mikuláša 
v  Poprade bol výnimočný a  opäť 
čarovný. Na námestie si ho prišlo 
minulý týždeň vo štvrtok vychutnať 
približne 12 tisíc malých i  veľkých 
Popradčanov a návštevníkov mesta.

V bohatom programe vystúpili Fíha 
Tralala, herci zo seriálu Oteckovia, 
DFS Venček, FS Vagonár, Alimah Fu-
sion, Solus Dance Academy, ale aj ob-
ľúbené rozprávkové postavičky. Všetci 
spoločne hľadali strateného Mikuláša, 
ktorého uniesli čerti v  podaní her-
cov Michala Nováka a  Dušana Ku-
báňa. Obľúbený bradatý deduško sa 

napokon našiel a  potešil všetky deti 
sladkou odmenou. Program už tra-
dične vyvrcholil rozsvietením via-
nočného stromčeka a celej vianočnej 
výzdoby. Jeho súčasťou bol opäť aj 
pyromuzikálny ohňostroj. „Bol to 
najlepší príchod Mikuláša v  histórii 
týchto programov. Ja som o  tom pre-
svedčený. Chcem sa preto poďakovať 
všetkým účinkujúcim, osobitne reži-
sérovi programu Róbertovi Karaso-
vi. Chcem tiež poďakovať všetkým 
Popradčanom, ktorí opäť zaplnili 
námestie,“ povedal primátor mesta 
Poprad Anton Danko.     (mav)

FOTO – Marek Vaščura
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Popradská radnica plánuje v roku 
2021 odštartovať revitalizáciu Ná-
mestia sv. Egídia. V prvom kroku sa 
zamerala na priestor medzikosto-
lia. O zámeroch boli minulý týždeň 
v stredu na pôde mestského úradu 
informovaní aj majitelia nehnuteľ-
ností, aby boli pripravení na zásahy, 
ktoré je potrebné vykonať.

Mesto Poprad sa do revitalizácie 
námestia chcelo pustiť už skôr a vlani 
bola vyhlásená súťaž na riešenie toh-
to územia. Radnica sa vrátila k návr-
hu spred šiestich rokov. „Projektová 
dokumentácia bola vypracovaná už 
v roku 2013 a  je potrebné ju zaktua-
lizovať. Súčasťou toho je aj rozšírenie 
záberu revitalizácie. Ide o  plochu od 
parkoviska vo východnej časti námes-
tia až po medzikostolie a  celú Ulicu 
1. mája,“ ozrejmila vedúca výstavby 
MsÚ v  Poprade Kristína Horáko-
vá. „Celé námestie chceme realizovať 
bez použitia betónových prvkov s vy-
užitím žuly, aby tento priestor opäť 
získal historický charakter,“ uviedol 
architekt Michal Makara. „Navrhli 
sme ušľachtilé materiály ako kameň či 
drevo. Funkčne sa námestie posunie, 
nakoľko tam teraz prakticky neexis-
tuje stretávací priestor pre kultúrne 
a spoločenské podujatia,“ doplnil jeho 
kolega Ján Kovalčík.

Ťahákom by mala byť fontána s no-
vými prvkami, osvetlením a ozvuče-
ním. „Okrem toho pribudne letné kino 
či smart prvky a trendom je aj zachy-
távanie vody v území, ktorá bude vyu-
žitá v prospech zelene,“ vysvetľoval J. 
Kovalčík.

So zámerom revitalizácie námestia 
boli v predstihu oboznámení aj ma-

jitelia budov, aby 
sa vedeli včas pri-
praviť na potrebné 
zásahy. „Mali by 
zvážiť stavebno-
technický stav svo-
jich nehnuteľností 
čo sa týka fasády 
a  všetkých prípo-
jok na inžinierske 
siete, ktoré sa na 
dotknutých uliciach nachádzajú. Ide 
o to, aby mohli v predstihu zrealizovať 
ich prípadnú výmenu, rekonštrukciu 
alebo akúkoľvek stavebnú úpravu. 
Projektová dokumentácia by mala 
byť hotová začiatkom budúceho roka 
a počas neho chceme zabezpečiť inži-
niersku činnosť. Potrebujeme vybaviť 
územné rozhodnutie či stavebné po-
volenie a obstarať zhotoviteľa v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní,“ 
uviedla K. Horáková. „Prítomní sa 

najviac zaujímali o  dažďovú vodu. 
Tento problém sme doteraz tak in-
tenzívne nevnímali. Chceme to začať 
riešiť aj v  projektovej dokumentácii,“ 
dodal M. Makara.

Revitalizácia námestia bude veľ-
kou investíciou. Prvá etapa si vyžiada 
približne 5 miliónov eur. O finančné 
zdroje sa chce mesto uchádzať v rám-
ci  eurofondov. Ak by to nevyšlo, do 
úvahy prichádza úver. Ten musia od-
súhlasiť poslanci MsZ.      (mav)

Stručne
 V  PIATOK 13. decembra 

o  18. hod. sa v  Tatranskej galérii 
v  Poprade bude konať podujatie 
s  názvom Adventný večer, alebo 
zastavme a stíšme sa. Pôjde o večer 
dobrej hudby, poézie a  hovorené-
ho slova v predvianočnom uponá-
hľanom čase.

 NEDEĽNÉ predvianočné 
tvorivé dielne sa uskutočnia v Tat-
ranskej galérii v  Poprade už túto 
nedeľu 15. decembra od 14. do 16. 
hod.

 PODTATRANSKÉ múze-
um v Poprade pozýva na podujatie 
s názvom Vianoce v múzeu 2019. 
Vianočné tvorivé dielne sa budú 
niesť v  atmosfére zhotovovania 
vianočných ozdôb z hliny a peče-
nia vianočných oblátok. Uskutoč-
ní sa v piatok 13. decembra od 9. 
do 16. hod. pri príležitosti XXVII. 
Tradičného vianočného jarmoku 
v  meste Poprade. Podujatie pre 
školy sa bude konať od utorka do 
štvrtka 17.-19. decembra od 9. do 
14. hod. Je potrebné, aby sa školské 
kolektívy vopred objednali na tele-
fónnom čísle: 52/772 19 24 alebo 
e-mailovej adrese: 

info.poprad@muzeumpp.sk.
 NOVÝ vlakový grafikon 

zachováva všetky najdôležitej-
šie vlaky a  prináša nové spojenia 
i  kvalitnejšie služby. Nový ces-
tovný poriadok 2019/2020 začne 
platiť od nedele 15. decembra. 
Rozšírený bude aj vlak na linke 
Poprad - Tatry  - Muszyna, ktorý 
bude po novom premávať aj v zim-
nej turistickej sezóne.

 MUZIKÁL Snehová Krá-
ľovná zavíta aj do Popradu. Zá-
ujemcovia si ho môžu pozrieť 
v utorok 17. decembra o 17. hod. 
v  športovej hale Aréna Poprad. 
Muzikál o  sile lásky a  priateľstva, 
ktorá dokáže roztopiť aj zamrznuté 
srdce a prebrať ho znova k životu.

 KEŽMARSKÝ zimný šta-
dión by mal byt dostavaný do 
konca budúceho leta. Doteraz išli 
na jeho rekonštrukciu približne 
štyri milióny eur, ďalšie práce si 
vyžiadajú viac ako 2,3 milióna eur 
vrátane DPH. Po jeho dokončení 
bude povýšený na arénu. Lehota 
na dokončenie stavby je 200 dní 
od prevzatia staveniska.

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

Chystá sa revitalizácia námestia

Ľadová plochá je už plná korčuliarov

FOTO – Marek Vaščura

Od Mikuláša je pri Aréne 
Poprad opäť v  plnej prevádzke 
ľadová plocha, ktorá ponúka bez-
platné korčuľovanie. O  korčulia-
rov od prvej chvíle nebola núdza.

Pred samotnou tvorbou ľadu bolo 
potrebné pripraviť zariadenia pri 
Aréne Poprad na zimnú prevádzku. 
Vykonaná bola revízia chladiaceho 
systému a  minulý týždeň v  nedeľu 
sa začalo mraziť. Celý proces trval 
tri dni. „Hrúbka ľadu je dostatočná, 
momentálne má 5 centimetrov. Po-
časie nám prialo a príprave ľadu sme 
sa venovali cez deň i v noci,“ uviedol 
vedúci Arény Poprad Ladislav Gro-
movský. „Je tradíciou, že s príchodom 
Mikuláša spúšťame aj ľadovú plochu 
pri Aréne Poprad. Týmto pozývame 
všetkých Popradčanov na bezplatné 
korčuľovanie,“ dodala hovorkyňa 
mesta Poprad Jarmila Hlaváčová.

Režim prevádzky sa nemení. 
V  utorky, stredy a  piatky dopolud-

nia budú ľadovú plochu využívať 
škôlkari z  materských škôl počas 
kurzu korčuľovania. Pre verejnosť je 
k dispozícii denne až do 20. hodiny. 
Najväčší nápor býva počas sviatkov 
a víkendov. „Chceme najmä starších 

a  skúsenejších korčuliarov poprosiť 
o  zhovievavosť a  tolerantnosť voči 
začínajúcim korčuliarom, aby ich 
neohrozovali a  správali sa všetci 
ohľaduplne,“ zdôraznil L. Gromov-
ský.      (mav)

FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy
 VŠETKY registračné poklad-

nice musia byť pripojené k  systému 
eKasa 1. januára 2020. Finančná sprá-
va preto rozširuje prevádzkové hodiny 
v call centre. Posledný deň tohto roku 
a počas prvého dňa roku 2020 bude call 
centrum fungovať nepretržite. Od 16. 
decembra do 10. januára budú prísluš-
níci finančnej správy na linke od 6. do 
22. hod. Výnimkou budú iba dva svia-
točné dni – 24. a 25. december, keď call 
centrum nebude verejnosti k dispozícii 
vôbec.

 VŠEOBECNÁ nemocnica s po-
liklinikou Levoča minulý týždeň oceni-
la svojich najvýznamnejších bývalých 
aj súčasných zamestnancov, ktorí sa 
zapísali do medicínskej histórie mesta 
a okolia. Tridsaťšesť ocenených z radov 
primárov, lekárov, sestier a prevádzko-
vých zamestnancov organizátori akcie 
predstavili aj s  ich krátkym životným 
a  profesionálnym príbehom. Najstar-
šia ocenená, stále aktívna pediatrička 
MUDr. Mária Slugeňová, oslávi v tom-
to roku už úctyhodné 90. narodeniny. 

 V  TÝCHTO dňoch prebieha 
zbierka pre jednorodičovské rodiny, 
ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situ-
ácii. Práve v rodinách, kde je na celú 
domácnosť a náklady spojené s jej 
fungovaním len jeden príjem, je veľmi 
náročné obstarať čo i len základné po-
treby pre život. Vianočné sviatky sa tak 
stávajú obdobím, kedy sa jednorodičia 
ocitajú pod veľkým tlakom, aby svojim 
deťom pripravili štedré Vianoce. Stačí 
navštíviť stránku bonami.sk/dakuje-
me-za-vianoce a prispieť môžete ná-
kupom virtuálnych produktov. Zbierka 
potrvá do 21. decembra 2019. Všetky 
vyzbierané finančné prostriedky budú 
odovzdané rodinám, ktoré to najviac 
potrebujú.

 VÝBER z  tvorby výtvarníka, 
grafika a  rytca Martina Činovského, 
tvorcu prvej slovenskej poštovej znám-
ky, priekopníka techniky oceľorytiny, 
šíriteľa poštovej a  známkovej grafiky 
si budú môcť záujemcovia pozrieť 
od piatka 13. decembra vo Vile Flora 
v Starom Smokovci. Výstava predstaví 
rytecký prepis prírodných artefaktov 
prostredia Vysokých Tatier, zábery jas-
kynných útvarov, chránených rastlín 
a  prírody, ako aj historicky cenných 
umeleckých pamiatok.

 LOMNICKÉ korzo sa stáva rea-
litou. Pôvodný zámer prevzal prevádz-
kovateľ lyžiarskych stredísk, spoločnosť 
Tatry  Mountain Resorts a jeho nultou 
etapou je prestavba pôvodného penzió-
nu Horec na apartmánový dom, ktorá 
bola minulý týždeň zahájená. Projekt 
Lomnického korza by tak mal nielen 
dopriať novú tvár budovám, ktorým 
už v Tatranskej Lomnici pomaly zvoní 
umieračik, ale tiež ponúknuť priestor 
pre kultúrne, ale aj turisticko marke-
tingové podujatia. Lomnické korzo by 
sa malo stať prirodzeným centrom Tat-
ranskej Lomnice.     (ppš)

Pracujú na makete mesta

Poprad sa rozžiaril novou 
vianočnou výzdobou

Svojou pestrosťou a  bohatos-
ťou patrí k  najkrajším vianočným 
výzdobám na Slovensku. Prichá-
dzajú sa na ňu pozerať najmä tu-
risti, ktorí navštívia Tatry, ale aj 
množstvo ľudí zo širokého okolia. 
Tento rok sa Poprad rozžiaril úpl-
ne novou vianočnou výzdobou.

Už tradične ju rozsvietili deti spo-
lu s Mikulášom 5. decembra podve-
čer. „Výzdobu tvorí nový anjel, ktorý 
je vysoký zhruba 13 metrov a  váži 
850 kilogramov, odetý je v  novom 
kabáte, hrá na harfe a  je osvetlený 
novými farbami. Pod ním sú tento 
rok po prvýkrát umiestnené svetelné 
stromčeky. Nový vizuál má aj ad-
ventný veniec, ktorý je umiestnený 
na fontáne v strede adventného mes-
tečka, ako i vianočný stromček, ktorý 
je kompletne nový a je o meter a pol 
vyšší. Obnovou prešla aj vstupná sve-
telná brána a pribudla nám aj druhá 
svetelné brána 2020 na konci námes-
tia. Zmenou prešla Hviezdna ulička 
na Ulici 1. mája, ktorá je ešte bohat-
šia. Tento rok sa zmenila na uličku 

plnú cencúľov a gúľ, ktoré svietia nad 
hlavami návštevníkov. Pribudol aj 
svetelný rám na fotenie s  kamzíkom 
takzvaný foto point pri evanjelickom 
kostole. Oku návštevníka neunik-
ne nová nadrozmerná rodinka bie-
lych medveďov, ktoré sa nachádzajú 
v  parku s  názvom  – Popradská via-
nočná fantázia pri kine Tatran, kde 

sa nachádzajú aj hviezdne brány 
a  v  korunách stromov žiaria ďalšie 
zvieratká. Sova a  jelene nechýbajú 
na ostrovčeku pri vianočnom mes-
tečku. Aj Betlehem prešiel zmenou. 
Tento rok je výrazne rozšírený a nad-
rozmerný. Je umiestnený pred okres-
ným súdom, kde pribudli aj obrovské 
svetelné korčule. Pri hoteli Poprad 
pribudol svetelný nápis Poprad a na 
Štefánikovej ulici zasa nápis Viano-
ce. Dominantou pri Aréne Poprad sú 
sane,“ vymenovala hovorkyňa mesta 
Poprad Jarmila Hlaváčová.

Zmenilo sa aj osvetlenie stromov 
v  celej pešej zóne i  na Mnoheľovej 
ulici. Pribudli tiež veľké svetelné 
prskavky a  výzdoba neobišla ani 
jednotlivé mestské časti. „Na vianoč-
nú výzdobu bola vyčlenená suma vo 
výške takmer 83 tisíc eur, ktorá zahŕ-
ňa i  náklady na opravu, rozšírenie, 
modernizáciu a  dodanie vianočnej 
výzdoby. Výzdoba bude v meste žia-
riť do 15. januára 2020,“ uzavrela J. 
Hlaváčová.       (ppv)

Minulý týždeň vo štvrtok sa 
konala výročná členská schôdza 
Klubu Popradčanov. Zasadanie 
otvorila a všetkých prítomných 
privítala predsedníčka Júlia Wat-
ter Domaratzká.

Na zasadnutí boli prítomní aj 
predseda Klubu Strážanov Rudolf 
Kubus a predseda Klubu Veličanov 
Milan Hámor, ktorí sa prihovorili 
členom Klubu Popradčanov, poďa-
kovali za spoluprácu a tešia sa na 
ďalšiu v budúcom roku 2020.

Výročná členská schôdza sa ria-
dila navrhovaným a schváleným 
programom. Zhodnotila činnosť 
klubu za rok 2019 s tým, že všet-
ky pripravované akcie v roku 2019 

boli zrealizované. Ďalej sa schôdza 
zamerala na plán akcií, ktoré budú 
realizované v roku 2020. Za nosnú 
akciu klub považuje pokračova-
nie realizácie 3D modelu (makety) 
mesta a mestských častí, ktorý už 
má reálnu podobu (na foto). Členo-
via Klubu Popradčanov schválili aj 
správu kontrolnej komisie o hospo-
dárení klubu. V rôznom členovia vo 
voľnej debate diskutovali aj k iným 
aktuálnym témam.

Klub Popradčanov praje všetkým 
členom, priateľom a sympatizantom 
pokojné vianočné sviatky a všetko 
najlepšie v novom roku 2020.

Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka Klubu Popradčanov FOTO – archív klubu

DALI STE NÁM
VEDIEŤ

FOTO – Marek Vaščura
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Vynovený jarmok bude 
ekologický

Od piatka 13. do nedele 15. de-
cembra sa bude v  čase od 10. do 
18. hod. konať XVII. Tradičný 
vianočný jarmok, ktorý je nie-
len jedným z najpríťažlivejších a 
najnavštevovanejších vianočných 
programov mesta i regiónu, ale 
patrí tiež medzi najkrajšie vianoč-
né udalosti v našej krajine.

V tomto roku sa môžu návštevní-
ci vianočného jarmoku v  Poprade 
tešiť na viac ako 130 stánkov s ob-
čerstvením, vianočnými dobrotami, 
tradičnými ľudovými výrobkami 
a  iným vianočným sortimentom. 
„Námestie od piatka do nedele za-
plní množstvo predajných stánkov 
s pestrým sortimentom, predovšet-
kým ľudových remeselníkov, gastro 
stánkami, predajcov s vianočným 
tovarom a rôznymi dekoráciami. Na 
XVII. ročníku obľúbeného jarmoku 
ľudovo-umeleckej výroby a prezen-
tácie ľudových tradícií na návštev-
níkov čaká množstvo remeselníkov i 
pestrý sprievodný program, ktorý sa 
začína v  piatok  13. decembra o 10. 
hod. zdobením vianočných stromče-
kom,“ informovala hovorkyňa mes-

ta Poprad Jarmila Hlaváčová, ktorá 
dodala: „Primátor Anton Danko 
spolu s  manželkou pozývajú na 
Primátorskú kapustnicu, v  sobotu 
14. decembra o  13. hodine na Ná-
mestí sv. Egídia. To všetko spolu 
s bohatou a výnimočnou vianočnou 
výzdobou vytvorí jedinečnú atmo-
sféru Vianoc.“

Mesto Poprad chystá vynovený 
koncept vianočného jarmoku, kto-
rý bude organizačne kvalitnejší, 
programovo pestrejší, gastrono-
micky chutnejší a hlavne ekolo-
gický.  „Do podmienok pre predaj-
cov bolo zapracované ustanovenie 
o  nutnosti zabezpečiť a  používať 
kompostovateľný riad a znižovať 
tak objem komunálneho odpadu 
a predchádzať jeho vzniku. Všetci 
predajcovia sú tak povinní použí-
vať len ekoinventár (poháre, misky, 
taniere, príbory a lyžice). Táto po-
vinnosť bude prísne kontrolovaná. 
V  prípade porušenia spomínanej 
povinnosti budú stánkari vylúčení 
z vianočného jarmoku,“ zdôraznila J. 
Hlaváčová. Podrobný program jar-
moku je uvedený na plagáte.      (ppv)

Netradičný 
eko stromček

Už tradične potešil 
všetky popradské deti aj 
putujúci Mikuláš, ktorý 
zavítal v sprievode svojich 
pomocníkov do všetkých 
mestských častí. Svoju 
pút začal v  nedeľu 8. de-
cembra na pravé poludnie 
v  priestore pred kostolom 
sv. Cyrila a  Metoda na 
sídlisku Juh (na foto). Ná-
sledne sa už kočom presú-
val postupne do Kvetnice, 
Veľkej, Spišskej Soboty, 
Matejoviec a  s  deťmi sa 
rozlúčil v Strážach. Všade na neho čakali zvedavé deti, ktoré si sladkú odme-
nu zaslúžili spevom a básničkami.        FOTO – Marek Vaščura

Popradskí „priemyslováci“ zo staveb-
ného odboru (Radovan Živický, Klaudia 
Zatkovská, Sabina Karabínová, Anna Ja-
cáková – 3.SA) vymysleli netradičný via-
nočný stromček, na ktorý použili nielen 
vlastnú fantáziu, ale aj obyčajný stavbár-
sky rebrík.                    (val)

NAPÍSALI STE NÁM

FOTO – Katarína Plavčanová
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Deti z Letnej potešil ekologický Mikuláš

Anjeli v Tatranskej galérii Najúspešnejšie stredoškolské 
časopisy

Najdôležitejším bodom bude rozpočet na budúci rok 

Stáva sa už tradíciou, že pre žiakov 
Spojenej školy na Letnej ulici v Po-
prade chystajú mikulášske prekva-
penie rodičia združení v Spolku SŠL. 
A nie je hocijaké. Balíčky bez plastov 
deťom roznáša ekologický Mikuláš.

Minulý týždeň v piatok zavítal me-
dzi deti zo SŠ na Letnej ulici Mikuláš 
s pomocníkmi, ktorí rozdávali nielen 
radosť, ale aj netradičné balíčky. „S to-
uto myšlienkou sme prišli už v  roku 
2017, keď sme zvažovali, ako zaobsta-
rať deťom mikulášske balíčky. Snažím 
sa uvažovať ekologicky a  mala som 
výčitky pri zabezpečovaní 570 balíčkov 
v plaste. Je jasné, že sa to nedá úplne 
nahradiť, ale bez veľkých plastových 
vrecúšok je toho odpadu podstatne me-
nej. V tomto ročníku sa k nám prida-

la aj Montessori akadémia a tiež obec 
Gánovce. Nahradili sme tak skoro tisíc 

plastových vrecúšok, ktoré neskončili 
na smetisku. Opäť sme sa snažili, aby 

deti našli vo vnútri papierových tašiek 
najmä slovenské produkty, približ-
ne 30 percent balíčka tvorilo ovocie. 
Nechýbal ani medovníček špaldov-
níček, ktorý je vyrobený zo špaldovej 
múky a  je zdravší. Bol balený takisto 
v  papierovom vrecúšku rovnako, ako 
aj lízanky, ktoré sme po prvýkrát pri-
dali,“ vysvetľovala autorka myšlien-
ky a  členka Spolku SŠL Magdaléna 
Michlíková.

Na Letnej je mikulášsky deň tro-
chu iný aj preto, že samotní rodičia 
sa podieľajú v tento deň na vyučova-
ní. „Zapájame ich do čítania pre deti. 
Vo viacerých triedach sa vo veľkom 
čítali rozprávky, aby boli deti v kon-
takte s knihami,“ dodala M. Michlí-
ková.       (mav)

V  Art klube Tatranskej 
galérie bola minulý týždeň 
v  piatok vernisáž výstavy 
spojená s odovzdávaním cien 
tradičnej súťaže detskej vý-
tvarnej tvorby pod názvom 
Anjel Vianoc 2019.

Tohto roku do galérie pri-
letelo vyše 1000 anjelov zo 
145 škôl z  celého Slovenska. 
Každý anjel je iný a  každým 
rokom ich počet láme rekor-
dy. Z  malej regionálnej súťa-
že v  rámci popradských škôl 
vznikla súťaž celoslovenská. Je 
určená pre materské, základné, 
špeciálne, základné umelecké 
a stredné školy, na ktorej môžu 
žiaci a  študenti prezentovať 
talent a  výtvarnú zručnosť. 
Súťažné práce môžu byť vy-
hotovené ľubovoľnou výtvar-
nou technikou v  počte max. 
10ks za školu.  Deti vyrábajú 
anjelov s  láskou, so záujmom 
a často s vysokým umeleckým 
cítením. „Táto súťaž trvá už 15 
rokov. Najprv bola len pre po-
pradské deti, neskôr sa rozšírila 
na celý okres. Za posledných 10 

rokov sa k nám pridávajú deti 
z  celého Slovenska, ktoré radi 
tvoria. Mali čo robiť poštári 
aj my, tu v galérii, kým sme to 
všetko vyhodnotili. Vďaka tomu 
však máme v galérii krásnu an-
jelskú náladu,“ uviedla riaditeľ-
ka TG Anna Ondrušeková.

Cenu GRAND PRIX zís-
kali dve školy: SZUŠ Komen-
ského v  Starej Ľubovni za 
kolektívnu prácu detí od 7 do 
11 rokov pod názvom Anjel 
Vianoc a  SZUŠ Fantázia vo 
Svite (elok. pr. Spišská Tepli-
ca) za kolektívnu prácu 10 až 

13-ročných detí po názvom 
Anjelská hudobná skupina. 
Výstava potrvá do 1. marca 
2020.            (kpa)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Katarína Plavčanová

Študenti Spojenej školy J. 
Henischa v Bardejove získali 
prvé miesto v  súťaži stredo-
školských časopisov Prešov-
ského kraja. V konkurencii 
21 titulov, ktoré sa prihlásili 
do súťaže vyhlásenej Prešov-
ským samosprávnym kra-
jom, odbornú porotu najviac 
zaujal ich časopis Gymoš.

Odborná porota zložená 
z aktívnych novinárov z kraja 
si všímala obsahovú i  gra-
fickú úroveň spracovania 
príspevkov, aktuálnosť tém, 
ich prepojenie so  životom 
školy či regiónu. Víťazstvo si 
zo súťaže 
o d n i e s o l 
č a s o p i s 
G y m o š 
zo Spoje-
nej ško-
ly Juraja 
Henischa 
z  Bardejo-
va. V  cen-
nom zla-
tom pásme 
skončil aj 

časopis Life in the Acade-
my študentov Súkromného 
gymnázia v Poprade ocenený 
aj za najlepší vizuál. Celkovo 
sa v zlatom pásme umiestni-
lo 6 titulov, v striebornom 5 
a bronzovom 10 časopisov.

Porota udelila aj ďalšie špe-
ciálne ocenenia. Skokanom 
roka 2019 sa stal časopis štu-
dentov Strednej zdravotníc-
kej školy v  Poprade Fonen-
doskop (na foto), ktorý získal 
aj strieborné pásmo. S bron-
zovým pásmom skončil ča-
sopis ČaSOŠ zo SOŠ remesiel 
a služieb v Poprade.          (daj)

FOTO – archív organizátora

V poradí 7. plánované zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad zvolal primátor mesta Anton 
Danko vo štvrtok 12. decembra o 8. 
hod. v zasadačke MsÚ. Rokovanie je 
verejné.

Po procedurálnych otázkach a kon-
trole plnenia uznesení bude nasledovať 
návrh na predaj pozemku pre Motor-
Car Poprad, návrh na zriadenie vecné-
ho bremena a na prevzatie stavebných  
objektov pre BM Park Bratislava, ná-
vrh na zverenie majetku – prístavby a 
prestavby objektu MŠ na Tranovské-
ho ul. do správy ZŠ s MŠ A. V. Scher-
fela vo Veľkej a informatívna správa 
k zámeru na odpredaj obchodného 

podielu mesta Poprad v obchodnej 
spoločnosti Aquapark Poprad.  Ďalej 
poslanci prerokujú návrhy na zrušenie 
uznesenia č. 186/2019 a 253/2019, ná-
vrh Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Poprad o financovaní ZUŠ, MŠ 
a školských zariadení, ktoré sú zriade-
né na území mesta Poprad, návrh na 
zverenie dopravných stavieb do sprá-
vy Správe mestských komunikácií v 
Poprade, návrh VZN, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN o poskytovaní príspevku 
pri narodení prvého dieťaťa a obozná-
mia sa s vyhodnotením Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta za rok 
2018. Ďalším bodom bude návrh na 
rozšírenie predmetu hlavnej činnos-

ti Mestskej informačnej kancelárie v 
Poprade, návrh na zvýšenie základ-
ného imania obchodnej spoločnosti 
Pohrebno-cintorínske služby Poprad 
a návrh na zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2019. MsZ sa bude zaoberať aj ná-
vrhom VZN o miestnych daniach, tiež 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a 
miestnom poplatku za rozvoj. 

V programe je i stanovisko hlavnej 
kontrolórky k prijatiu dlhodobého in-
vestičného bankového úveru a úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 
návrh na obstaranie nájomných bytov 
kúpou bytového domu v Továrenskej 
štvrti v Matejovciach s podporou ŠFRB 

a nenávratnou dotáciou štátu a návrh 
na schválenie prijatia dlhodobého in-
vestičného bankového úveru. 

Zaznie aj stanovisko hlavnej kontro-
lórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 s 
výhľadom na roky 2021-2022 a samot-
ný návrh rozpočtu mesta na budúci rok 
s výhľadom na ďalšie dva roky. 

Poslanci dostanú aj informáciu o 
pláne investícií Popradskej energetic-
kej spoločnosti na rok 2020, informa-
tívnu správu o výsledku kontroly Naj-
vyššieho kontrolného úradu SR a plán 
zasadnutí mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva na 1. polrok 2020. Pod-
robné materiály sú na www.poprad.
sk.         (ppp)
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Žiaci ZŠ s MŠ Komenského  
Poprad sa  v  posledný no-
vembrový štvrtok zapojili do 
projektu Roadshow mladých 
vedcov po školách. 

 Projekt realizuje Sloven-
ská akadémia vied už tretí 
rok  a jeho cieľom je priblížiť 
žiakom základných a  stred-
ných škôl vedu a zároveň im 
predstaviť  najväčšiu sloven-
skú výskumnú inštitúciu – 
Slovenskú akadémiu vied. 

Slovenská akadémia vied 
má 48 ústavov a  k  nám za-
vítali mladí vedci z  Astro-
nomického ústavu, z   Ne-
urobiologického ústavu 
a  z  Geografického ústavu 
SAV. Žiaci mali možnosť na 
vlastné oči vidieť troch ved-
cov – mladých ľudí, ktorí ro-
bia vedu doma na Slovensku. 

 Ľubomír Hambálek  z As-
tronomického ústavu SAV si 
pripravil prednášku „Exopla-
néty už nie sú sci-fi“. V pred-

náške žiakom predstavil, ako 
môžeme exoplanéty pozoro-
vať a čo sa o nich vďaka fyzike 
dozvieme. Erika Demkovičo-
vá z Neurobiologického ústa-

vu SAV mala tému „Okienko 
do práce Neurobiologického 
ústavu“ a  priblížila deťom 

výskumnú prácu mladých 
ľudí.  Miloš Rusnák z Geo-
grafického ústavu SAV pred-
nášal o prírodných hrozbách.

Vedci oživili žiakom vy-
učovacie hodiny fyziky, 
biológie a  geografie in-
teraktívnym spôsobom. 
Po skončení hodín sa kona-
la diskusia a dohodli ďalšiu 
spoluprácu. 

                       Viliam Masár 

Mesto Poprad sa zapojilo 
do vyšehradského projektu 
v oblasti cestovného ruchu 
a  kultúry, ktorý je spolufi-
nancovaný vládami Českej 
republiky, Maďarska, Poľska 
a Slovenska prostredníctvom 
vyšehradských grantov z Vy-
šehradského fondu. Posla-
ním fondu je rozvíjať nápady 
udržateľnej regionálnej spo-
lupráce v strednej Európe. 
Mesto Poprad pozvalo part-
nerov projektu „Let’s Mix the 
Quartet of Built and Cultural 

Heritage, Gastronomy and 
Handicraft“ („Mix kvarteta 
architektonického a kultúr-
neho dedičstva, gastronómie 
a remesla“) na projektové 
stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní od 11. do 13. decembra v 
Poprade.

Štyri vyšehradské subjekty 

uspeli v  tomto spoloč-
nom projekte. Partnerské 
organizácie sú dve mestá 
- Szarvas z Maďarska ako 
vedúci partner a Poprad zo 
Slovenska. Štvoricu dopĺňajú 
dve neziskové organizácie 
- Nadácia Bieszczadzka z 
Ustrzyki Dolne v Poľsku a 
spoločnosť Rožmberk z mes-
ta Třeboň v Českej republike. 
Obe tieto organizácie sa za-
oberajú najmä regionálnym 
rozvojom a ochranou kultúr-
neho dedičstva.          (msp)

Vyšehradský projekt v oblasti 
cestovného ruchu a kultúry Poďakovanie

Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Poprad 
ďakuje Mestu Poprad, 
Kežmarok, Spišská Belá, 
Svit a  Mestu Vysoké Tatry 
a  tiež obciam Veľká Fran-
ková, Spišské Bystré, Ždiar, 
Vikartovce, Spišská Sta-
rá Ves, Mlynica, Vojňany, 
Mlynčeky, Ihľany, Tvarož-
ná, Štrba, Švábovce, Ľubi-
ca, Kravany, Malý Slavkov, 
Holumnica, Slovenská Ves, 

Krížová Ves, Malá Fran-
ková, Liptovská Teplička, 
Zálesie, Rakúsy, Hôrka, 
Šuňava, Vlková, Vlkovce, 
Vydrník, Stará Lesná, Spiš-
ský Štiavnik a Hranovni-
ca za poskytnutie dotácií 
a  finančných príspevkov 
na slávnostné oceňovanie 
darcov krvi, ktoré sa kona-
lo 28. novembra vo veľkej 
zasadačke Mestského úra-
du v Poprade.        (kop)

SPŠ dostala do daru 3D tlačiareň
V  Strednej priemyselnej škole 

(SPŠ) v  Poprade minulý týždeň 
v  piatok odovzdali do užívania 
3D tlačiareň. Rovnakú tlačiareň 
dostala do daru aj Stredná od-
borná škola technická (SOŠT) v 
Poprade.

Popradské firmy (darcom je Tat-
ravagónka Poprad) pri svojom pod-
nikaní často myslia aj na študentov 
– stredoškolákov, ktorí sa pripra-
vujú na pracovný život. Zástupca 
riaditeľa SPŠ Marcel Slavkovský (na 
foto vľavo) uviedol: „Veľmi sa tešíme 
z  akejkoľvek spolupráce s  miestnymi 
firmami. Sme radi, že do nášho port-
fólia technických pomôcok, ktoré žiaci 
využívajú pri vyučovaní pribudla 3D 
tlačiareň. Obohatí to výučbu vo všet-
kých odboroch, ktoré v  škole máme. 
Klasické strojárstvo budeme v  SPŠ 
od septembra 2020 vyučovať v  mo-

dernejších trendoch. Nie zaolejované, 
špinavé, ale s  modernými technický-

mi zariadeniami. Mohol by sa tým 
ešte viac zvýšiť záujem študentov aj 

zamestnávateľov.“
Darované 3D tlačiarne plnia svo-

je základné funkcie a  zároveň ich 
prevádzka nie je drahá. Materiál, 
ktorý používajú pri 3D tlači je ľahko 
dostupný. „Chceli sme sa vyhnúť 
tomu, že by sme dali veľmi drahé za-
riadenie do školy, kde potom nebudú 
peniaze na jeho prevádzku. To by ne-
splnilo účel,“ povedal generálny ria-
diteľ spoločnosti Tatravagónka Juraj 
Hudáč (na foto vpravo). „Nová 3D 
tlačiareň pomôže ešte viac rozvíjať 
naše programátorské a  modelovacie 
zručnosti a celkovú počítačovú zruč-
nosť. Začneme si tlačiť malé škatuľky, 
budeme pokračovať väčšími spojo-
vacími súčasťami. Jediným limitom 
tlačiarne je rozmer 10x15cm, takže 
vytlačiť súčiastky auta by chvíľu trva-
lo,“ dodal jeden zo študentov Tomáš 
Danilo.        (kpa)

VIEME OD VÁS

Mladí vedci prednášali aj v Poprade

FOTO - archív organizátora 

FOTO – Katarína Plavčanová

Otázka z mediačnej poradne
Manžel nezaplatil na 

deti výživné už 3 mesiace. 
Neviem sa s  ním spojiť, ke-
ďže pracuje v Čechách a tele-
fón mi nedvíha. Podala som 
trestné oznámenie, ale vraj 
polícia výživné nevymáha. 
Čo mám robiť? Idú Vianoce, 
ale aj v bežný deň deti potre-
bujú jesť, obliecť sa a musím 
platiť aj krúžky. Mám nárok 
na výživné od štátu, alebo to 
musím dať na súd?    

Odpovedá riaditeľka Me-
diačného centra v  Poprade 
JUDr. Dagmar Tragalová:

„Správne uvádzate, že po-
lícia výživné na maloleté deti 
nevymáha. Podať trestné 
oznámenie za trestný čin ne-
platenia výživného je vašou 
možnosťou, avšak nie povin-
nosťou. V  prípadoch, ak je 
povinný rodič v  zahraničí, 
je potrebné sa so žiadosťou 
o náhradné výživné obrátiť na 
Centrum medzinárodnej práv-

nej ochrany detí a  mládeže, 
ktoré vašu žiadosť preskúma, 
a ktoré je oprávnené vymáhať 
výživné v zahraničí. Na zákla-
de potvrdenia od centra vám 
následne bude vyplatené vý-
živné úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny. Dôležité je však 
povedať, že v  prvom rade je 
potrebné zistiť, prečo nastali 
skutočnosti neplatenia. Trest-
ným oznámením na otca 
dieťaťa, pokiaľ nepoznáte 
dôvod neplatenia, môžete 
spôsobiť paradoxne to, že mu 
skomplikujete jeho možnosti 
a  schopnosti prispievať na 
výživu maloletých detí a  aj 
možnosti zaplatiť dlžné 
výživné. Aj tu vie byť mediácia 
nápomocná pri dohode rodi-
čov o  zaplatení dlžného vý-
živného tak, aby vaše spoločné 
deti mali pokryté všetky opráv-
nené náklady a zároveň odzr-
kadľovala súčasne možnosti 
povinného rodiča“.            (ppp)
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V pondelok 9. decembra 2019 
v Spišskom Štiavniku s

Viktóriou Pilátovou, 
69-ročnou

V sobotu 7. decembra 2019 vo 
Veľkej s

Jánom Kupčom, 
80-ročným

Vo štvrtok 5. decembra 2019 
vo Veľkej s

Jánom Kalakajom, 
85-ročným

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

SpOLOčenSká krOnIkA

Vo  štvrtok 12. decembra 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s

Annou Lacušovou, 
86-ročnou

V  stredu 11. decembra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Evou Tarhayovou, 
80-ročnou

Škodlivé chemikálie v hračkách

Poprad pomáha Prešovčanom

HOrOSkOp OD StreDY DO StreDY
Neberte 

si na ple-
cia viac, než unesiete. Preneste 
zodpovednosť aj na iných ľudí.

Budete 
chcieť nie-

koho presvedčiť o svojej prav-
de, ale ukáže sa, že situácia je 
úplne iná.

Zvyšok 
decembra 

bude pokojný a radostný. Bu-
dete mať dosť času na rodinu a 
priateľov.

N i e č o 
vás veľmi 

poteší a konečne po dlhom 
čase budete cítiť šťastie a spo-
kojnosť.

Dosta-
nete vyni-

kajúcu príležitosť prejaviť na 
pracovisku alebo v škole svoje 
kvality.

D á t e 
sa uniesť 

svojou prchkosťou a zbytočne 
sa s niekým pohneváte. Urobte 
ústupok a ospravedlňte sa.

H o c i 
b u d e t e 

mať pred sviatkami veľa práce, 
všetko vám pôjde ľahko a s ra-
dosťou.

Zv á ž te 
si nejaké 

dôležité rozhodnutie. Má skry-
tý háčik, ktorý musíte odhaliť.

Svoj ou 
dobropraj-

nosťou si získate nového pria-
teľa. Dostanete aj pozvanie na 
pekný večierok.

P r e d 
sviatkami 

vás potrápia finančné starosti. 
Mali by ste spustiť zo svojich 
nárokov.

Nedajte 
sa vtiah-

nuť do zbytočných klebiet, 
mohlo by sa vám to vypomstiť.

Niekto 
vám povie 

novinku, ktorá vás prekvapí a 
zároveň veľmi poteší.

pOHOtOVOSť V LekárňAcH
V stredu 11. decembra – Dr. Max – Kaufland 

pri stanici, vo štvrtok  12. decembra –  Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v piatok 13. de-
cembra – Aduscentrum, v  sobotu 14. 
decembra – Dr. Max – OC Max, v ne-
deľu 15. decembra – Cyprián, v ponde-
lok 16. decembra – Adus a v utorok 17. 
decembra – Ekolekáreň – OC Forum.

Dr. Max – Kaufland pri stanici: Wolkerova 

ul., Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, 
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Dr. Max 

– OC Max: Dlhé hony 1, Cyprián: L. 
Svobodu, Adus: Mnohelova ul., Eko-
lekáreň – OC Forum: Nám. sv. Egídia. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 

nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

Program kina CINEMAX Poprad
Od 12. decembra do 18. decembra

Ľadové kráľovstvo II 
2D: o  13. hod. (hrá sa len 
cez víkend) a o 15.50 hod., 
Jumanji: Ďalší level 3D: 
o  15.20 hod., Šťastný nový 
rok: o  18. hod. a o  20.20 
hod. (nehrá sa 18.12.),  Ju-
manji: Ďalší level 2D: 
o  17.40 hod. (nehrá sa 
18.12.), o 18.20 hod. (nehrá 
sa 17.12.) a o 20.10 hod. (ne-
hrá sa 18.12.), Predpremié-
ra – Star Wars: Vzostup 
Skywalkera 2D: o  20. hod. 
(hrá sa len 18.12.), Troll: 

Príbeh o  chvoste: o  13.30 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend), o 15. hod. (hrá sa len 
18.12.), o 15.30 hod. (nehrá 
sa 18.12.), o 17. hod. (hrá sa 
len 18.12.), Čierne Vianoce: 
o 21. hod., Artmax filmy – 
Drobné bájky: o 18.20 hod. 
(hrá sa len 17.12.), Det-
ské kino – Pán Maznáčik: 
o 13.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Artmax balet – 
Luskáčik: o 19.30 hod. (hrá 
sa len 19.12.). Viac na www.
cine-max.sk.          (ppp)

Vianoce sú za rohom a 
domov, k deťom, sa opäť 
čoskoro dostane veľké 
množstvo hračiek. Spotre-
biteľské organizácie pra-
videlne hračky analyzujú, 
aby odhalili prítomnosť ne-
žiaducich chemikálií, ktoré 
môžu byť nebezpečné pre 
ľudský organizmus.

Ukazuje sa, že ani rok 
2019 nebol výnimkou. Po-
tvrdilo sa, že rovnako ako po 
minulé roky sa problema-
tické látky v hračkách stále 
nachádzajú. Deti tieto che-
mikálie môžu absorbovať pri 
hraní ústami alebo cez po-
kožku. Zdravie najmenších 
je obzvlášť ohrozené, preto-
že ich organizmus sa stále 
vyvíja. Tu je krátky prehľad 
nežiaducich chemikálií, kto-
ré spotrebiteľské organizácie 
našli v hračkách v roku 2019 
po celej Európe:

Dánska spoločnosť 
Forbrugerrådet Tænk zis-
tila, že 9 z 29  hračkárskych 
výrobkov obsahovala nezá-
konne vysoké hladiny ftalá-
tov. Tieto látky, používané 
na zmäkčenie plastov, môžu 
narušiť hormonálny systém 
a poškodiť zdravie repro-
dukčných orgánov.

V Nemecku spoločnosť 
Stiftung Warentest hrač-
ky testovala na prítomnosť 
až 240 rôznych látok. Naj-

častejšie zistená látka naf-
talén sa našla v kritických 
množstvách u 4 z 23 prípa-
dov  „hovoriacich“ bábik, 
akčných figúrok a plyšových 
hračiek. Naftalén a jeho che-
mické derivácie, polycyklic-
ké aromatické uhľovodíky 
(PAH), o ktorých sa tiež 
zistilo, že sú prítomné, spô-
sobujú rakovinu.

Spoločnosť Altrocon-
sumo v Taliansku našla 2 z 
18 farebných markerov (fi-
xiek), ktoré boli chemicky 
nebezpečné. Jeden nespl-

nil požiadavky Smernice 
2009/48/ES o bezpečnosti 
hračiek, pretože obsahoval 
škodlivú látku, ktorá sa na-
chádza aj v riedidle alebo 
lepidle, a v druhom sa na-
šli vysoké hladiny vysoko 
alergénnych látok.

V Dánsku takmer polovi-
ca testovaných  balónov  (7 
z 15) uvoľnila nitrozamí-
ny spôsobujúce rakovinu 
v množstve presahujúcom 
zákonné limitné hodnoty 
EÚ. Spotrebitelia sú čas-
tejšie vystavení týmto che-
mikáliám prostredníctvom 
cigaretového dymu.

Problém prítomnos-
ti chemických látok v 

hračkách nie je nový. 
V zozname  nebezpečných 
výrobkov z roku 2019, kto-
ré sa dostali do systému 
výrobkov stiahnutých v 
EÚ, hračkám opäť patria 
popredné miesta. V mno-
hých prípadoch boli naj-
problematickejšie produkty 
kúpené na  online platfor-
mách od predajcov tretích 
strán, ktorí sídlia mimo 
EÚ. Združenia na ochranu 
spotrebiteľov odporúčajú, 
aby sme nákupu hračiek 
prostredníctvom takýchto 
online obchodov venovali 
osobitnú pozornosť. Na-
príklad holandské orgány 
spotrebiteľom radia vyhnúť 
sa hračkám, ktoré sa zda-
jú byť neprimerane lacné.

Výsledky testov ukáza-
li naliehavú potrebu rie-
šiť prítomnosť škodlivých 
chemikálií v hračkách na 
európskej úrovni reformou 
Smernice o bezpečnosti 
hračiek, aby chránila zdra-
vie detí. Zmeny by mali 
zahŕňať ambicióznejšie 
pravidlá a obmedzenia pre 
chemikálie v hračkách a 
viac zdrojov a nástrojov pre 
členské štáty, aby existujú-
ce pravidlá boli schopné v 
praxi presadiť a vymôcť.

Petra Čakovská
Spoločnosť ochrany 

spotrebiteľov (S.O.S.)
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pOprAD

Mesto Poprad hlboko 
zasiahla tragická udalosť 
v  Prešove po výbuchu ply-
nu v  bytovom dome na 
Mukačevskej ulici a vyjad-
ruje pozostalým úprimnú 
sústrasť. 

Ako informuje oficiálna 
webová stránka mesta, pri-
mátor Anton Danko sa hneď 
na druhý deň telefonicky 
spojil s primátorkou mesta 
Prešov Andreou Turčanovou 
a ponúkol jej pomoc v plnom 
rozsahu. V prípade potreby 

je A. Danko pripravený zvo-
lať mimoriadny krízový štáb. 
A. Turčanová poďakovala 
za pomoc a naďalej ostáva v 
kontakte s primátorom mesta 
Poprad. Popradská radnica je 
okamžite pripravená reago-
vať na potreby mesta Prešov.

Prešov zriadil transparent-
ný účet, na ktorý môžu ľudia 
prispieť pre občanov postihnu-
tých tragickým výbuchom na 
Mukačevskej ulici: SK90 7500 
0000 0040 0859 1229, variabil-
ný symbol: 6122019.          (ppv)
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Od 2. decembra prebieha verej-
né hlasovanie, ktoré má za cieľ roz-
hodnúť o  grantovej podpore pre 24 
najžiadanejších projektov z  celého 
Slovenska v  rámci tohto ročníka 
programu Komunitné granty. V Pre-
šovskom kraji rozdelí Nadácia VÚB 
medzi 3 víťazné nápady 15-tisíc eur.

Ľudia, ktorým nie je život vo svojom 
okolí ľahostajný, môžu dať svoj hlas 
konkrétnemu projektu z oblasti komu-
nitnej filantropie či ochrany životného 
prostredia prostredníctvom stránky 
www.komunitnegranty.sk. Čas na to 
majú do 15. decembra.

Na príležitosť zapojiť sa do piateho 
ročníka tejto iniciatívy zareagovalo 
spolu 269 žiadateľov z  celého Sloven-
ska. Aktívne skupiny susedov, občian-
ske združenia, školy či obce poslali 
v prvom kole programu spolu 145 pro-
jektov venovaných práci so znevýhod-
nenými skupinami, hendikepovanými 
spoluobčanmi či seniormi a spolu 124 
projektov deklarujúcich snahu pričiniť 
sa o čistejšie a zelenšie životné prostre-

die. Všetky projekty posúdila nezávislá 
odborná komisia a podľa regionálneho 
zámeru ich realizácie vybrala z každé-
ho kraja Slovenska šesticu, ktorá postu-
puje do ďalšieho kola. V  Prešovskom 
kraji súťažia projekty, ktorých realizácia 
je naplánovaná v  Prešove, Svidníku, 
Vranove nad Topľou a obciach Čaklov 
a Spišské Bystré (na foto). Trom projek-
tom z každého kraja, ktoré získajú naj-
viac hlasov verejnosti, venuje Nadácia 
VÚB grant až do výšky 5 000 eur. Spolu 
24 víťazných projektov programu Ko-
munitné granty s podtitulom „120 000 
eur pre komunity, ktoré chcú pomá-
hať,“ bude realizovaných v období od 
jari do jesene budúceho roka.       (dom)

Hlasovanie za komunitné projekty InZercIA
preDAj

rôZne

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

 Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40 cm, cena 95 euro. 
Inf.: č. t. 0907 181 800.              11/19-P

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

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

 Centrum sociálnych služieb 
v Poprade prijme do pracovného 
pomeru zamestnanca na obsade-
nie pracovnej pozície – kuchár. 
Minimálne požadované vzdela-
nie – stredoškolské bez maturity 
v odbore kuchár, kuchár – čašník, 
vhodné aj pre absolventa. Ponúka-
ný mesačný plat od 637 € (funkčný 
plat 637 + príplatky). Žiadosti so 
životopisom posielajte na dresu: 
Centrum sociálnych služieb v  Po-
prade, Komenského 3454/12, 058 
01 Poprad, prípadne e-mailom: 
pam@css.poprad.sk            48/19-R

 Ponúkam pomarančovníky 
s  plodmi. Výška rastlín je 30 cm, 
vhodné aj ako darček, cena 30 €, 
pošlem aj poštou. Inf.: č. t. 0902 17
2 163.                                           49/19-R 

 Hľadáme kuchára/-ku v Sta-
rom Smokovci, plat od 5 €/1 hod. 
Inf.: č. t. 0911 199 350.      50/19-R

11. decembra o  19. hod. - 
WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: JUHOZÁPAD USA Cesto-
vateľská prezentácia speváka Whis-
kyho naprieč Juhozápadom USA. 
180 min.  Vstupné: 5 €

12. a 13. decembra o 19. hod. - 
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL 

USA, dobrodružná komédia, da-
bing, MP12

Martha, Bethany a Fridge sa vra-
cajú do hry nájsť Spencera po tom, 
čo záhadne zmizol. Zisťujú však, 
že hra sa zmenila a prežiť vo svete 
Jumanji bude omnoho náročnejšie 
ako predtým.

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

14. decembra o  10. hod. - 
GRINCH

USA, animovaná komédia, 86 
min., dabing, MP

Grinch je nenapraviteľný hun-
droš, ktorý neznáša všetko a všet-
kých a zo všetkého najviac Viano-
ce. Vstupné: 1 €

14. a 15. decembra o 16.30 hod. 
- TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE 

NO/CA, animovaný/dobrodruž-
ný, 90 min., dabing, MP

Pokojné spolunažívanie v krá-
ľovstve trollov je narušené, keď 
zlomyseľný Grimmer premení krá-
ľa Groma na kameň a jeho chvost 
ukryje v temnom Zakázanom lese. 
Vstupné: 5 € /vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP)4 €

14. a 15. decembra o 19. hod. - 
LAST CHRISTMAS

GB/USA, romantická komédia, 
103 min., titulky, MP12

Keby hľadala B. Jonesová väčšiu 
smoliarku než je ona sama, s Kate 
by trafila klinec rovno po hlavič-
ke. Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

16. decembra o 13.30 hod.  PO-
SLEDNÁ ARISTOKRATKA- PRE 
SENIOROV+ TOMBOLA /Po-
slední aristokratka/

Rodenému Newyorčanovi je na-
vrátený zámok, ktorý bol v reštitú-
cii. Rodina tak podnikne výlet, no 
ich predstavy o zámku a Čechách, 
kde nikdy neboli, sú idealizované. 
Čaká ich však stret s českou rea-
litou. 2D, OR, MP, Komédia, 110 
min. Vstupné: 3 €

16. decembra o 19. hod. - DAŽ-
DIVÝ DEŇ V NEW YORKU 

USA , komédia/romantický, 92 
min., titulky, MP12, FK

W. Allen rozpráva príbeh vyso-
koškolákov Gatsbyho a Ashleigh, 
ktorých spoločný víkend v New 
Yorku rozhodne nepôjde podľa 
plánu. Dažďové kvapky im pripra-
via nečakané stretnutia…

Vstupné: 5 € /vstupné FK, ŤZP: 3 €

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil

Kino tAtrAn

Kultúrny program mesta Poprad
Štvrtok 12. december o 18.hod. / 

gréckokatolícky Chrám sv. Petra a 
Pavla v Poprade

VIANOČNÝ KONCERT  
ALFRED McCRARY  &   NATA-
SCHA WRIGHT

KOMORNÉ KVARTETO LA 
SPERANZA

Americkí hudobníci - speváč-
ka  NATASCHA WRIGHT  a kla-
virista, skladateľ   ALFRED Mc-
CRARY   zahrajú  a  zaspievajú  
najväčšie svetové hity,  svetoznáme 
balady,  vianočné piesne  a  koledy.  
Keďže  sú  obaja  členmi  gospelovej 
formácie  The McCrary’s,  koncert 
obohatia  aj gospelové  skladby.  To 
všetko  v sprievode  slovenského  ko-
morného  kvarteta LA SPERANZA. 
Predpredaj: MIK 052/436 
11 92 a DK 052/772 22 55 
Vianočné vstupné: 2 €

Piatok – nedeľa 13. - 15. december/ 
Námestie sv. Egídia v Poprade

XVII. TRADIČNÝ VIANOČNÝ 
JARMOK                         

Ďalší ročník tradičného vianočné-
ho jarmoku ľudovo–umeleckej vý-

roby a prezentácie ľudových tradícií.  
Podrobný program je na plagáte na 
...str.

Nedeľa 15. december o 15.hod./ 
evanjelický a. v. Kostol sv. Trojice, 
Poprad - Veľká

POSOLSTVO VIANOC 2019 – 
XXII. VIANOČNÝ KONCERT    

Koncert veľčianskych cirkevných 
spevokolov, žiakov Základnej školy 
s materskou  školou A.W. Scherfela  
v Poprade – Veľkej a hosťom  koncer-
tu  - speváčky  LENKY LOUDOVEJ.

Vstupné dobrovoľné

Utorok 17. december o 16.hod./ 
divadelná sála Domu kultúry v Po-
prade

ZA NOVÝMI ZÁŽITKAMI 
TATRANSKÝMI CHODNÍČKA-
MI

Muzikál je spomienkou na 15. 
výročie kalamity v  Tatrách, lebo 
krehká krása chrániť má sa. Toto 
všetko zažijete na jedinom mieste - 
v muzikáli v podaní detí a učiteliek 
zo Súkromnej materskej školy Stella 
z Popradu.
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Začínali v  priestoroch 
súčasného okresného 
úradu, škole patrila jed-
na trieda s  54 študentmi. 
Odvtedy prešlo veľa ro-
kov. Obchodná akadémia 
(OA) Poprad si minulý 
štvrtok v  Dome kultúry 
pripomenula 80. výročie 
svojho založenia slávnost-
nou akadémiou, na ktorej 
ich pozdravil aj predseda 
PSK Milan Majerský. OA 
je jednou z  najstarších 
škôl s maturitou v Popra-
de. Ale duchom a  celým 
dianím v škole je mladá.

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

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

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

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

vej stránke a ukázať všetky 
danosti, ktoré majú.

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

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

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

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

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

Obchodná akadémia slávi osemdesiatku
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Športová olympiáda pr iniesla deťom radosť

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

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

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

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

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

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

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

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

Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom
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•   Zo všetkých predplatiteľov vyžrebujeme 31. 1. 2020 troch výhercov kníh 
Česká stopa v Tatrách a Buchholtzove Tatry - Rieka Augustiniho. 
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Čardáš, rock i klasika. Presne toto všetko prinieslo jedinečné vystúpe-
nie slovenského speváka Roba Grigorova s orchestrom Cigánski Diabli 
koncom novembra na Štrbskom Plese. Hostia Grand Hotela Kempinski 
High Tatras tak zažili nefalšovanú zábavu so špičkovými muzikantmi, 
ktorí dali za tohtoročnými koncertmi v hoteli pomyselnú bodku. Na kon-
certe si poslucháči  vypočuli skladby ako Pocta Majakovskému, Spoveď 
chuligána, Povedzme, Madonna, Kým ťa mám a mnohé ďalšie. Cigán-
ski diabli zahrali od Franza Liszta Uhorskú rapsódiu B dur. č. 3, Chave 
romane, Cigánka, Oči čierne či Židovské melódie. Tatranský hotel pri 
Štrbskom plese poslednú novembrovú sobotu pripravil tiež premiéru via-
nočného filmu Šťastný Nový rok, ktorý v týchto dňoch zapĺňa kinosály 
v slovenských mestách. Dej filmu sa odohráva vo Vysokých Tatrách a 
aj priamo v tomto hoteli.                                           FOTO – Silvia Šifrová   

Knihu vyhrala
V  minulom vydaní novín 

Poprad bola uverejnená súťaž 
o  knihu s  názvom Sama za seba. 
Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže 
zapojili bola vyžrebovaná Janka 
Gočálová, Tolstého ul., Poprad. 
Knihu si môže prevziať v  redakcii 
(Podtatranská 149/7) v  pracovné 
dni do 15. hod.       (ppš)
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Začínali v  priestoroch 
súčasného okresného 
úradu, škole patrila jed-
na trieda s  54 študentmi. 
Odvtedy prešlo veľa ro-
kov. Obchodná akadémia 
(OA) Poprad si minulý 
štvrtok v  Dome kultúry 
pripomenula 80. výročie 
svojho založenia slávnost-
nou akadémiou, na ktorej 
ich pozdravil aj predseda 
PSK Milan Majerský. OA 
je jednou z  najstarších 
škôl s maturitou v Popra-
de. Ale duchom a  celým 
dianím v škole je mladá.

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

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

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

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

vej stránke a ukázať všetky 
danosti, ktoré majú.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom
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Ž e n -
ský tím 
B A M 
P o p r a d 
odohral 

v sobotu 7. decem-
bra na domácej 
palubovke telo-
cvične ZŠ Komen-
ského posledný 
zápas roka proti 
tretiemu tímu ta-
buľky zo Žiliny.

Zverenkyne Petra 
Stavěla mali od za-
čiatku zápas pevne 
v  rukách a  zvíťazi-
li 78:62. „Boli sme 
konečne v  komplet-
nom zložení a  preto sme 
si na súpera verili. Som 
dokonca rád, že sme hrali 
v  telocvični a  nie v  Aréne, 
pretože diváci vytvorili 
skvelú atmosféru. Nasa-
dením v  obrane sme zápas 
zlomili hneď v úvode. Prvý 
polčas bol z našej strany asi 
najlepší za celú dobu, čo 
som v  Poprade. Na začiat-
ku druhého polčasu sme 

však trochu podľahli tlaku 
a  prestali sme hrať to, čo 
sme chceli. Pomohol oddy-
chový čas a súper už nemal 
síl zápas zvrátiť,“ hodno-
til tréner BAM Poprad P. 
Stavěl. Ten bude dievčatá 
počas sviatkov pripravovať 
spoločne s kondičným tré-
nerom, aby ich udržal vo 
forme. Popradčanky totiž 
odohrajú najbližší zápas až 
po novom roku a opäť doma. 

V  sobotu 11. januára budú 
hostiť Starú Turú a o deň ne-
skôr Trnavu.       (mav)

Hokejisti HK 
Poprad v  mi-
nulom týždni 
natiahli víťaznú 
sériu už na se-
dem zápasov. 
Postupne zdo-

lali Zvolen, Detvu i  Banskú 
Bystricu. Počas reprezentač-
nej prestávky si tak oddých-
nu na piatej priečke.

Len málokto čakal body 
zo Zvolena, kam cestovali 
Popradčania minulý týždeň 
v  utorok. Bolo z  toho napo-
kon víťazstvo v  pomere 5:3. 
Po tomto zápase opustil ká-
der francúzsky reprezentačný 
útočník Guillaume Leclerc, 
ktorý nebol spokojný s vyťaže-
nosťou v tíme. Úlohu favorita, 
ktorý je momentálne vo for-
me, potvrdili „kamzíci“ aj na 
Mikuláša. V piatok doma zdo-
lali Detvu 3:0. Prispel k tomu 
aj Marek Zagrapan (na foto) 
narodeninovým gólom, keď 
zvyšoval v  31. minúte na 2:0. 

„Nedávam veľa gólov a tak som 
šťastný, že som mohol pomôcť 
tímu. Ešte nikdy sa mi nestalo, 
aby som skóroval na svoje na-
rodeniny. Asi budem musieť 
do klubovej kasy zaplatiť o čosi 
viac,“ pousmial sa teraz už 
33-ročný center Popradu.

Popradskí hokejisti mieri-
li s  dobrou náladou v  nedeľu 
do Banskej Bystrice, odkiaľ sa 
body nezbierajú ľahko. Podtat-
ranci však ukázali, že na „bara-

nov“ to dlhodobo vedia a zví-
ťazili aj po siedmykrát v rade, 
tentoraz 2:1.

Všetky tímy si počas repre-
zentačnej prestávky oddých-
nu. Trénerovi reprezentácie 
Craigovi Ramsaymu sú však 
pre blížiaci sa Švajčiarsky po-
hár vo Vispe k  dispozícii Po-
pradčania Michael Vandas 
a  Lukáš Kozák. „Kamzíci“ 
budú hrať po pauze až tri zápa-
sy za sebou doma. Od 18. do 

22. decembra postupne priví-
tajú Michalovce, bratislavský 
Slovan a Košice.

Výsledky Tipsport Ligy: 
28. kolo v  utorok 3. decem-
bra Zvolen – Poprad 3:5 (1:2, 
1:1, 1:2), góly Popradu: 2. 
Colin Jacobs (L. Paukovček, 
G. Leclerc), 6. Lukáš Handlov-
ský (C. Jacobs, M. Vandas), 
30. Patrik Svitana (M. Za-
grapan, L. Kozák), 47. Lukáš 
Handlovský (L. Kozák) a  60. 
Michael Vandas (J. Erving, P. 
Nechvátal). 29. kolo v  piatok 
6. decembra Poprad – Detva 
3:0 (0:0, 2:0, 1:0), góly Popra-
du: 22. Lukáš Paukovček (J. 
Ťavoda, C. Jacobs), 31. Marek 
Zagrapan (P. Bjalončík, P. Svi-
tana) a 47. Patrik Svitana (ts). 
30. kolo v nedeľu 8. decembra 

B. Bystrica – Poprad 1:2 (1:1, 
0:1, 0:0), góly Popradu: 15. 
Lukáš Handlovský (M. Van-
das, P. Ulrych) a  27. Jørgen 
Karterud (J. Erving).         (mav)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (nadstavba A): v sobotu 7. decembra Trenčín - Poprad 
5:2 a v nedeľu 8. decembra Trenčín - Poprad 3:1.
Dorast: v sobotu 7. decembra Poprad – Martin 6:1 a v nedeľu 8. 
decembra Poprad – Martin 1:0sn.

Kamzíci sú vo forme a oddychujú na piatom mieste

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Slovan BA 29 17 5 2 5 100:55 63

2. B. Bystrica 28 15 5 2 6 80:51 57

3. Košice 27 14 6 2 5 82:53 56

4. Trenčín 27 13 3 3 8 82:62 48

5. HK Poprad 28 13 2 4 9 79:64 47

6. Zvolen 27 15 0 1 11 83:72 46

7. Miškovec 28 11 4 2 11 82:68 43

8. Michalovce 28 11 1 5 11 71:78 40

9. Nitra 28 10 1 5 12 67:76 37

10. Budapešť 28 8 1 3 16 79:106 29

11. Detva 28 8 2 1 17 66:95 29

12. N. Zámky 28 6 2 1 19 69:102 23

13. L. Mikuláš 26 5 2 3 16 42:100 22

Tabuľka Tipsport ligy

Popradskí kickboxeri na MS 
v Turecku

Basketbalistky ukončili 
rok víťazstvom

Z kuchyne BAM Poprad
St. žiačky: v sobotu 7. decembra Poprad – Rožňava 75:44 a v nedeľu 
8. decembra Poprad – CBK KE 53:83.
Ml. žiačky: v sobotu 7. decembra Poprad – YA KE U13 21:68 a 
33:74.
Ml. mini žiačky: v sobotu 7. decembra TYDAM KE – Poprad 1:51.

FOTO – Marek Vaščura

  Z  V  P B

1. YA U19 KE  9 8 1 17

2. CBK Košice  10 7 3 17

3. St. Turá  9 7 2 16

4. Slovan BA  9 6 3 15

5. BAM Poprad  9 5 4 14

6. Žilina  9 5 4 14

7. UMB B. Bystrica  8 5 3 13

8. ZŠ ZV-ŠKP BB  8 5 3 13

9. TYDAM Košice  9 4 5 13

10. Prešov  9 3 6 12

11. Trnava  9 3 6 12

12. Sp. N. Ves  9 2 7 11

13. Slovan BA (J)  9 1 8 10

14. Rožňava  6 0 6 6

Tabuľka 1. ligy

FOTO – Marek Vaščura

Druhá časť Majstrovstiev 
sveta v kickboxe sa odohrala 
v tureckej dovolenkovej 
destinácii Antalya. Celkový 
počet pretekárov bol 696 zo 
63 krajín. V dvanásťčlennej 
slovenskej výprave boli aj 
dvaja členovia popradského 
klubu PAGA GYM a to 
Pavol Garaj a Barbora 
Mayerová.

Slovenskej reprezentácii sa 
podarilo získať jednu zlatú, 
jednu striebornú a dve bron-
zové medaily. Keď sa priráta-
jú aj medaile z prvej časti MS 
v Sarajeve, tak ide o vôbec 
najúspešnejší svetový šampi-
onát v doterajšej histórii slo-
venského kickboxu (2 x zlatá, 
1 x strieborná, 3 x bronzová 
medaila).

Barbore Mayerovej sa v 
Turecku nepodarilo dostať 
cez svoj prvý zápas proti 
o takmer 12 rokov staršej 
Angličanke s poľ-
skými koreňmi 
Monike Markow-
skej. Je to skúsená 
pretekárka, ktorá 
má na konte dve 
strieborné medaily 
z Majstrovstiev Eu-
rópy v roku 2016 a 
roku 2018. Barbora 
predviedla veľmi 
bojovný výkon, s 
ktorým môže byť 
spokojná. Navy-
še sa jej podarilo 
doniesť bronzovú 

medailu z prvej časti MS zo 
Sarajeva, čo je pre 19-ročnú 
pretekárku obrovský úspech.

Pavol Garaj, ktorý pri-
šiel obhajovať striebro z MS 
spred dvoch rokov,  taktiež 
prehral svoj úvodný zápas 
proti Maročanovi a šampio-
nát sa pre neho skončil. Jeho 
súper Soufiane Marzaq pre-
kvapivo zdolal každého, kto 
sa mu postavil do cesty a stal 
sa majstrom sveta.

Pre P. Garaja sa sezóna ešte 
nekončí, pretože sa 21. de-
cembra predstaví spoločne so 
svojím klubovým  kolegom 
Samuelom Hadzimom na 
akcii pod názvom PCF NEW 
ERA v popradskej Aréne. Do 
cesty sa mu postaví dosiaľ 
neporazený Poliak Krzysz-
tof Marianczyk.  S. Hadzima 
bude mať za súpera taktiež 
skúseného poliaka Michala 
Królika.           (pag)

FOTO – archív PAGA GYM
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Minulý týždeň v  stredu 
a vo štvrtok sa v Matejov-
ciach uskutočnili kvalifi-
kácia a  následne aj maj-
strovstvá okresu vo futsale 
starších žiakov základných 
škôl. Do finále sa prebojo-
valo päť škôl. Na krajské 
kolo, ktoré bude vo febru-
ári v Prešove sa prebojovali 
chlapci zo ZŠ s  MŠ A. V. 
Scherfela vo Veľkej. O po-
stupujúcom napokon roz-
hodlo iba skóre aj napriek tomu, že Veľčania prehrali zápas s konkurentom 
zo ZŠ s MŠ Jarná Poprad. Tú obrala o postup prehra so ZŠ s MŠ Komenského 
Svit. Sviťania obsadili konečné tretie miesto. Na štvrtej priečke sa umiestnil 
Spišský Štiavnik a na piatom mieste skončili Vikartovce.    
                FOTO – Marek Vaščura

Volejbalis-
ti VK Junior 
2012 Poprad 
odohrali v  so-
botu 7. decem-

bra prvoligový dvojzápas 
proti lídrovi z Humenného.

Popradčania sa postavili 
pod domácu vysokú sieť 
proti bývalému extraligis-
tovi, ktorý sa vrátil na vo-
lejbalovú mapu a  doteraz 
kraľuje 1. lige. V  prvom 
zápase nezačali domáci 
najlepšie, ale z 0:2 dokázali 
vyrovnať na 2:2 a v tajbrej-
ku im neostali sily na zvrat. 
Prehrali 2:3, no zanechali 
veľmi dobrý dojem. „Odo-
hrali sme vynikajúci prvý 
zápas. Podať taký výkon 
proti prvému tímu v tabuľke 
je fantastický pocit. Chlapci 
odovzdali na ihrisku všetko. 
Škoda piateho setu, keď sme 
nezachytili úvod, ale aj tak 
sme spokojní. Minulý týždeň 
sa nám podarilo v  Prešove 
uchmatnúť dve víťazstvá 
a už nie sme poslední. Tým-
to výkonom sme sa od dna 
ešte viac odpútali,“ povedal 

po prvom zápase tréner VK 
Junior 2012 Poprad Lukáš 
Javorský. V  druhom zápase 
už ťahali popradskí volejba-
listi za kratší koniec v  kaž-
dom sete a prehrali 0:3.

V sobotu 14. decembra po-
cestujú Popradčania na dvoj-
zápas 10. kola 1. ligy Východ 
proti B-tímu Svidníka.  (mav) 

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
Kadeti: v nedeľu 8. decembra Poprad – Svidník 3:1 a 1:3.
Kadetky: v nedeľu 8. decembra Prešov – Poprad 0:3 a 0:3.
Ml. žiaci 6-ky: v sobotu 7. decembra Prešov – Poprad 2:1, Po-
prad – Svidník 0:2 a St. Ľubovňa – Poprad 1:2.
Ml. žiačky 3-ky (sk. 1-6): v nedeľu 8. decembra Poprad – Ko-
menského Svidník A 0:2, Stropkov – Poprad 2:1, Poprad – 
ZŠ 8. mája Svidník A 2:0, Poprad – Sp. N. Ves A 0:2 a Vranov 
n. T. – Poprad 2:0.

Volejbalisti uchmatli bod favoritovi

 POPRADSKÉ líšky odohrali 
v  rámci 13. kola ženskej hokejovej 
Extraligy domáci zápas proti Spiš-
skej Novej Vsi a vyhrali 4:0. Zveren-
kyne Ivana Bednára budú oddycho-
vať na prvom mieste tabuľky až do 
4. januára, keď privítajú na svojom 
ľade v rámci dohrávky 12. kola Šari-
šanku Prešov. O dva dni neskôr po-
cestujú do Zvolena.

 BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit minulý týždeň v  stredu vyso-
ko zvíťazili doma nad Komárnom 

126:68 v  rámci 15. kola SBL. V  so-
botu 7. decembra však už nestačili 
v  Leviciach na domácich Patrio-
tov a  prehrali 75:80. Už dnes, t. j. 
v stredu 11. decembra budú Sviťania 
hostiť v  Iskra Aréne o  18. hodine 
Lučenec a až v utorok 17. decembra 
pocestujú do Prievidze.

 V SOBOTU 14. decembra sa 
v Aréne Poprad od 7.45 hod. usku-
toční už 9. ročník charitatívneho 
futsalového turnaja zložiek integro-
vaného záchranného systému, ktorý 
pravidelne organizuje OZ Záchrana. 
Záchranári budú tentokrát pomáhať 
dcérke svojho kolegu Tamarke, kto-
rej poputuje výťažok z turnaja. (ppv)

Krátko zo 
športu

 Z  V  P B

1. Humenné 18 16 2 48

2. Revúca 18 16 2 46

3. Svidník B 18 10 8 31

4. St. Ľubovňa 18 7 11 19

5. VK Junior 2012 Poprad 18 3 15 11

6. Prešov B 18 2 16 7

Tabuľka 1. ligy
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FOTO – TVP

GY-TA na stupni víťazov
Cez víkend sa vo Frýdlante 

nad Ostravicí v Českej repub-
like konala súťaž v športovej 
gymnastike žien s  medziná-
rodnou účasťou, kde dievčatá 
z  klubu GY–TA opäť domi-
novali.

V kategórii začínajúce žiač-
ky si striebornú medailu od-
niesla Lilien Šimková. V  ka-
tegórii mladšie žiačky si zo 47 
pretekárok zlato vybojovala 
Diana Šavelová a  bronzovú 
medailu Silvia Bírová. Sára Sa-
xová skončila na 7. mieste, Ni-

kola Kolačkovská na 9. mieste. 
V kategórii juniorky a ženy si 
pekné 5. miesto doniesla Lu-
cia Lišková. „Pre dievčatá to 
bola posledná súťaž v  tejto se-
zóne s  krásnymi úspechmi. Aj 
napriek veľkej únave odsúťa-
žili najlepšie ako vedeli. Veľmi 
sa tešíme z  ich dosiahnutých 
výsledkov, lebo majú za sebou 
naozaj náročný rok. Momen-
tálne ich čaká príprava na 
ďalšiu sezónu,“ uviedla Valéria 
Laskovičová zo ŠK ŠG GY-TA 
Poprad.            (ppp)

FOTO – archív klubu

FOTO – archív klubu
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