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Vážení Popradčania,
prajem Vám
a Vašim najbližším krásne,
pokojné a štedré
vianočné sviatky.
Zároveň Vám do nového roku
prajem veľa šťastia, zdravia,
vzájomného porozumenia
a množstvo osobných
aj pracovných úspechov.
Anton Danko
primátor mesta Poprad

Poslanci schválili na rok
2014 vyrovnaný rozpočet
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade minulý týždeň schválili rozpočet mesta na
rok 2014, ktorý bude vyrovnaný a v celkovej výške 38 285 460
eur. Oproti tomuto roku dosiahne nárast o 9,7 mil. eur, na
čom sa podieľa predovšetkým
použitie
nazhromaždených
prostriedkov z Rezervného
fondu Mesta Poprad vo výške
5,5 mil. eur a z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške
takmer 881 tisíc eur.
Bežné príjmy majú v budúcom roku dosiahnuť výšku
29 897 000 eur, bežné výdavky 29 333 910 eur. Prebytok
bežného rozpočtu je v celkovej
výške 563 090 eur. Kapitálové

príjmy sú rozpočtované vo výške 1 948 650 eur a kapitálové
výdavky vo výške 8 816 500 eur.
Primátor mesta Poprad
Anton Danko po schválení
rozpočtu povedal: „Najväčšia čiastka - dva milióny eur
z kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2014 pôjde
na rekonštrukciu dvoch častí
námestia – fontánu a jej okolie
a medzikostolie. Ďalšia časť finančných prostriedkov pôjde na
rekonštrukciu mestských komunikácií, na výstavbu sociálnych
bytov na Levočskej ulici, na dokončenie rekonštrukcie Futbalového štadióna vo Veľkej a tiež na
revitalizáciu zelene.“
(Pokračovanie na str. 3)

Davy Popradčanov a návštevníkov mesta využilo uplynulý víkend na Tradičný
vianočný jarmok, ktorý už jedenásty rok
organizuje mesto Poprad. Užívali si kultúrny program, nakupovanie rôznych remeselných výrobkov, vianočného tovaru,
ale aj stretávanie sa pri dobrom punči či
zabíjačkových špecialitách. Deti sa tešili
z rozprávkových bytostí na chodúľoch, vodníka i vianočnej rozprávky. Mnohých lákal
predaj pstruhov, vianočných stromčekov
a imela. Možnosť nakupovania v jarmočných stánkoch trvá do konca týždňa.
FOTO – Marta Marová, Marek Vaščura

Našim čitateľom!

Pripravili sme pre vás vianočné dvojčíslo, ktorého prílohou je Téma. Obsahuje vianočné recepty,
horoskop na rok 2014, články o zdraví, bývaní i financiách. V dvojčísle
našich novín prinášame najaktuálnejšie informácie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Poprade, prečítate si, ako slávia Vianoce v Peru, Taliansku či Holandsku, ako budú bohoslužby v popradských chrámoch počas
sviatkov, aké programy pripravilo mesto Poprad počas sviatočných dní
a mnohé ďalšie. Prvé číslo v roku 2014 vyjde v stredu 8. januára.
Vážení čitatelia, ďakujeme vám za priazeň prejavenú našim a predovšetkým vašim novinám Poprad a prajeme Vám radostné Vianoce
Redakcia
a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov.
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VIANOČNÉ prázdniny sa
školákom začínajú 21. decembra
a potrvajú do 7. januára 2014.
MESTO Poprad organizuje na
Štedrý deň o 12. hod. slávnostný
obed pre bezdomovcov v Zariadení sociálnych služieb pre občanov
bez prístrešia na Levočskej ulici.
VIANOČNÉ balíčky rozdá
dnes 18. decembra mesto Poprad
prostredníctvom svojho sociálneho odboru, ktorý ich zabezpečil v spolupráci s Apoštolskou
cirkvou na Slovensku. Štyristo
balíčkov dostanú deti zo sociálne
slabších rodín.
OD 24. decembra do 2. januára
2014 Televízia Poprad nebude vysielať Aktuality regiónu.
DO polovice januára bude vo
foyeri Domu kultúry v Poprade
inštalovaná výstava prác žiakov
výtvarného odboru ZUŠ Spojenej
školy na Letnej ulici v Poprade
s názvom O tom ako sme vyčarovali zimu, privolali Vianoce
a čakali na prekvapenia.
POSLEDNÝM dňom, kedy
budú môcť občania vymeniť slovenské obehové mince za eurá je 2.
január 2014. Po tomto termíne už
nebude výmena možná. Mince sa
dajú vymeniť aj na expozitúre Národnej banky Slovenska v Poprade
v pracovné dní od 7.30 do 12. hod.
STOPY na hrebeni je názov
dokumentárneho filmu Pavla Barabáša, ktorý sa bude premietať
v sobotu 28. decembra od 19. hod.
v kongresovej sále Grandhotela
Bellevue v Hornom Smokovci.
Premietanie bude spojené s prednáškou a diskusiou k seriálu Príbehy tatranských štítov.
VIANOČNÝ koncert spevokolu Bratskej jednoty baptistov
bude v nedeľu 22. decembra
2013 o 17. hod. v Modlitebni
v Poprade - Veľkej.
DRUHÝ ročník benefičného
vianočného koncertu vo Vysokých
Tatrách, ktorého výťažok bude venovaný detskému onkologickému
oddeleniu Nemocnice v Poprade
sa uskutoční v pondelok 30. decembra o 19. hod. v Grandhotel
Bellevue v Hornom Smokovci.
Účinkovať budú American Divas
a ich hostia.
VIANOČNÉ trhy sa uskutočnia v sobotu 21. decembra od 15.
hod. aj v Štrbe na Štrbskom námestí. V programe budú vystupovať kapely Noxcuse a Closed Shuter a ďalších.
MIESTNY odbor Matice slovenskej v Batizovciach organizuje
v sobotu 4. januára 2014 v sále Kultúrneho domu v Batizovciach hudobno - slovné pásmo o zvykoch
v kúdeľnej izbe.
(ppš)
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Prvá etapa je hotová, ale ešte má nedostatky
Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna vo Veľkej, ktorá sa
začala v apríli tohto roku, postúpila do záverečnej fázy. Minulú stredu sa uskutočnil kontrolný deň za
účasti primátora Popradu Antona
Danka. Vzhľadom na nutnosť odstrániť nedostatky hlavne na tribúne, ale aj v interiéri, sa v týchto
dňoch bude konať ďalšie stretnutie
so zástupcami projektanta a zhotoviteľa.
Podľa projektanta Branislava Ivana je tribúna zrealizovaná v rozpore
s projektovou dokumentáciou: „V
projektovej dokumentácii bola navrhnutá iná, dodávateľ si zvolil iné
riešenie. My sme to hneď na začiatku spochybnili
a požiadali sme o technické detaily nového riešenia,
či je zrovnateľné svojimi parametrami s pôvodným
návrhom. Nikto nám nič nedodal.“ Predstaviteľ
dodávateľa – firmy PKB Invest z Prešova sa však
bránil: „Boli dodržané všetky postupnosti, ktoré
mali byť. Tribúnu robila subdodávateľská firma.
Predložili sme to na posúdenie projektantovi.
V stavebnom denníku do dnešného dňa nebol zápis, že nevyhovuje. Myslím si, že sme dodržali všetko v súlade s projektovou dokumentáciou.“
Marián Galajda, komunikačný manažér popradskej radnice povedal: „Stavba nebude prevzatá
až do momentu, kým nedostatky nebudú odstránené.“ Celá rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu
mesta a prvá etapa dosiahla sumu 616 tisíc eur s

DPH. Prestavba dvojpodlažného objektu futbalového štadióna zahŕňa šatne hostí a domácich, 4
šatne pre žiakov a dorast, vrátane hygienického
zázemia, administratívnych priestorov, šatne rozhodcov, miestnosti delegáta, technické miestnosti, miestnosť pre lekára a ďalšie priestory. Inštalovaná bola nová technológia kotolne, kompletná
vzduchotechnika, vykurovanie, meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie.
Zrenovovaná tribúna má kapacitu 417 sedadiel.
V rozpočte mesta je schválená druhá etapa rekonštrukcie, ktorá by sa mala po procese verejného
obstarávania začať na jar. Bude obsahovať prestavbu areálu štadióna, tréningové ihrisko, osvetlenie,
oplotenie, novú vstupnú časť vrátane pokladní
(mar)
a sklenených plôch okolo ihriska.

Mestské zastupiteľstvo bude vo februári

Posledné tohtoročné zasadanie Mestského zastupiteľstva
v Poprade, ktoré sa konalo
v utorok minulý týždeň, otvoril primátor mesta Anton
Danko. Po procedurálnych
otázkach a kontrole plnenia
uznesení poslanci prerokovali plat primátora. Patrí mu
minimálne plat podľa zákona
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest vo výške 3,19 násobku priemernej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá bola
v minulom roku 805 eur. MZ
môže tento plat zvýšiť až o 70
perc. Pre rok 2013 primátorovi MZ ešte v januári schválilo
zvýšenie o 53 perc. a toto zvýšenie ponechalo.
Poslanci postupne prerokovali
návrhy na prenájmy nebytových
priestorov v niektorých základných školách, v objekte zimného štadióna, divotvornej scény
v Dome kultúry, návrh na prenájom útulku pre túlavých psov,
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o financovaní základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských

zariadení, ktoré sú zriadené na
území mesta Poprad, návrh na
zmenu výšky ročného členského
príspevku mesta Poprad v oblastnej organizácii cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry. Bez väčších
pripomienok ich schválili. Takisto prešli bez pripomienok návrhy
na prenájom nehnuteľností, návrhy na vyhlásenie obchodných
verejných súťaží, medziiným na
predaj maštalí a stavieb v jazdeckom areáli, návrhy na zriadenie
vecných bremien i návrhy na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, okrem iného aj pre pripravovanú stavbu Rekonštrukcia
miestnej komunikácie na Hviezdoslavovej ulici. MZ tiež schválilo zmeny a doplnky ÚPN – SÚ
v lokalite Matejovská ulica – Poprad a Priemyselný areál Východ.
Vzalo na vedomie správu o zistených priestupkoch a ich riešení
Mestskou políciou Poprad za III.
štvrťrok 2013. Hlavná kontrolórka Zita Kozlerová predložila
správu o vykonaných kontrolách
a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2014.
Odznela i informatívna správa
o organizačných zmenách k Or-

ganizačnému poriadku MsÚ, kde
poslancov zaujímalo personálne
vedenie nového odboru školstva,
mládeže, športu, prezentácie
mesta a kultúry. V bode Rôzne
poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta na rok 2013, v ktorom je
najmä zvýšenie bežných výdavkov o 5 tisíc eur pre oddelenie
informatiky MsÚ z dôvodu potreby konverzie údajov do nového údajového modelu v module
názvoslovie a orientácia – mapa
adresných bodov mesta. Tiež
bola zvýšená dotácia na činnosť
TV Poprad o 11 tisíc eur na kapitálové výdavky a zakúpenie novej
vysielacej techniky. Poslanci ešte
vzali na vedomie plán zasadnutí
MZ a Mestskej rady mesta Poprad na 1. polrok 2014. Prvé zasadanie MZ v budúcom roku bude
12. februára. S interpeláciou
vystúpil iba poslanec Slavomír
Božoň.
Najdôležitejším bodom programu decembrového MZ bol
však návrh rozpočtu Mesta
Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-16. Viac
na str. 1 a 3 v článku Poslanci
schválili na rok 2014 vyrovnaný rozpočet.
(mar)
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Obetavo zachránil ľudský život

Popradčan Vladimír Matejka v lete tohto roku zachránil
muža topiaceho sa v rybníku
pri Spišskej Sobote. Skromne
svoj skutok verejne nerozhlasoval, ale predsa vyšiel najavo.
Minulý piatok ho v obradnej
sieni mesta Poprad prijal prvý
viceprimátor Adrián Kromka
a poďakoval mu za tento obetavý čin.
V. Matejka pracuje ako zamestnanec Slovenského futbalového zväzu v Národnom
tréningovom centre. V osudný
augustový deň sa vracal z práce
a keďže bol štadión pri Spišskej
Sobote práve rozostavaný, neparkoval v jeho blízkosti, ale pri
rybníku. Idúcky k autu zbadal,
že niekto pláva vo vode. Bolo
však teplo, tak si myslel, že sa
išiel schladiť. Pri druhom pohľade uvidel, že neznámy muž
už nepláva, ale sa topí. Okamžite
zhodnotil, z ktorej strany je bližšie k topiacemu sa, medzitým
stihol zatelefonovať na číslo 112
a snažil sa zo seba čo najrýchlejšie zhodiť oblečenie a ísť do
vody. Keď doplával k neznámemu, ten sa už ponáral. Prehodil

si ho cez ruku a doplával k asi
15 metrov vzdialenému brehu.
Z linky 112 mu radili, ako má
poskytnúť prvú pomoc a umelé
dýchanie. Zakrátko prišla záchranka, policajti a hasiči. „V
prvom rade treba poďakovať im,
že poskytli profesionálnu pomoc.
Záchranári, ktorí túto prácu robia
denno-denne, majú môj obdiv.

Svoj čin necítim ako mimoriadny,
ide len o trochu ľudskosti. Cením
si hlavne pocit, že som zostal čistý sám pred sebou. Keďže som
oblastný futbalový rozhodca,
rozhodcovskou terminológiou by
som povedal, že som sa zachoval

tak, aby som si nemusel dať červenú kartu,“ povedal V. Matejka.
Nevedel, čo sa so zachráneným
človekom stalo a s udalosťou sa
vyrovnával pár dní. Priznal sa
mame – lekárke, lebo vo svojom
vnútri potreboval všetko uzavrieť. Podarilo sa jej dozvedieť,
že zachránený žije, čo ho veľmi
potešilo. MUDr. Klára Matejková môže byť na syna hrdá.
Prezradila: „Som šťastná mama,
lebo vidím, že môj syn nie je na
svete márne, a keď mohol, tak
pomohol. Na svete je veľmi veľa
ľudí, ktorí vo svojej skromnosti
robia veci, za ktoré by si zaslúžili
ocenenie. Len my o nich nevieme.
Takýmto skromným hrdinom
chcem vysloviť úctu, obdiv a poďakovanie.“
A. Kromka vyzdvihol: „Som
rád, že máme v našom meste
takýchto hrdinov a zároveň ďakujem v mene zachráneného,
v mene mesta a Popradčanov za
tento krásny ľudský čin.“ Cení
si tiež, že aj mestskí policajti
v priebehu roka niekoľkokrát
zachránili ľudský život a v meste je veľa ľudí, ktorí neváhajú
pomôcť.		
(mar)

V sobotu príde Betlehemské svetlo aj do Popradu
Betlehemské svetlo priviezli na naše územie slovenskí skauti minulú sobotu 14. decembra z Rakúska.
Do Viedne ho z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme prinieslo rakúske dieťa, ktoré toto vyznamenanie získalo za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Skauti z našej Podtatranskej
skautskej oblasti svetlo ďalej odovzdali poľským
harcerom v Zakopanom.
Po Slovensku budú svetlo skautské posádky roznášať vlakmi 21. a 22. decembra. Doručia ho do
300 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa dostane
aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie. Do Popradu zavíta svetlo v sobotu 21. decembra rýchlikom

Dargov. „Svetlo budeme roznášať po celom Slovensku už po dvadsiaty štvrtýkrát ako symbol pokoja
a lásky a sme hrdí, že sa nám podarilo vybudovať
takúto tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí,“ povedala riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu
Dáša Cingálková.
Skauti budú svetlo až do Štedrého dňa roznášať
aj do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho
odpaľovať veriacim na predvianočných svätých
omšiach a pobožnostiach, doručia k ľuďom priamo domov a zavítajú aj na Lomnický štít už po
20-krát v nedeľu 22. decembra.
(ppš)

Poslanci schválili na rok 2014 vyrovnaný rozpočet

(Dokončenie zo str. 1)
Do programu vzdelávania
chce mesto na budúci rok investovať ďalších takmer 600 tisíc eur.
Schvaľovanie rozpočtu sa
nezaobišlo bez rozsiahlej rozpravy, do ktorej sa zapojili
viacerí poslanci. V hlasovaní
nepodporili dva návrhy k rozpočtu - poslanca Igora Wzoša,
ktorý za prioritu pokladá skôr
investovanie do vzdelania
a školstva, než do rekonštrukcie námestia a Slavomíra Božoňa, ktorý takisto chcel dať
viac prostriedkov na školstvo
– najmä zateplenie a opravu

škôl v meste. Primátor uviedol:
„Námestie je srdcom každého
mesta a ak sa hlásime k tomu,
že chceme zvýšiť návštevnosť
Popradu, je našou povinnosťou
zrekonštruovať v prvom rade
námestie.“
Poslanci rozpočet schválili 15
hlasmi za, 1 proti a 3 sa zdržali.
Vedúca ekonomického odboru Jitka Púčiková podotkla: „Mesto Poprad je jedným
z mála miest, ktoré má rezervný fond vybudovaný na vysokej
úrovni. Po minulé roky sme šetrili a prebytky rozpočtov z jednotlivých rokov sa dostávali
do rezervného fondu. Mesto

Poprad aj napriek naplánovaným väčším investíciám v roku
2014 zachová výšku rezervného fondu po vysporiadaní
roku 2013 minimálne vo výške
3,2 milióna eur.“ J. Púčiková
poznamenala, že v budúcom
roku predpokladajú lepší výber podielových daní a
zároveň aj miestnych daní
a poplatkov. Podčiarkla, že
rozpočet mesta na rok 2014
s výhľadom na roky 2015
a 2016 zabezpečuje v plnom
rozsahu financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových
(mar)
programov.

•

Krátke správy

KONCERT Vianočné srdce,
na ktorom bude účinkovať Lenka
Loudová (spev), Peter Drozd (klavír) a La Speranza z Popradu sa
uskutoční v sobotu 21. decembra
o 18.30 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka vo Svite.
V SOBOTU 14. decembra bola
v Tatranskej Lomnici slávnostné spustená do prevádzky nová
15-miestna lanovka zo Štartu na
Skalnaté Pleso, spĺňajúca najmodernejšie požiadavky, ktoré si vyžaduje takáto horská oblasť. Trasa
novej lanovky kopíruje terén v minimálnej potrebnej výške, čím sa
zvyšuje jej odolnosť vo veternom
počasí. Lanovka vyvezie turistov za
sedem minút.
UŽ 12 rokov udeľuje Prešovské
dobrovoľnícke centrum ocenenia
Krajské srdce na dlani. Laureátmi sa tentokrát stali dobrovoľníci, ktorí pomáhajú vo svojom
okolí deťom, hendikepovaným či
chudobným ľuďom bez toho, aby
za to dostávali odmenu. Cenu si
v sobotu 14. decembra prevzala aj
Popradčanka Katarína Liptáková,
ktorá vedie 20-člennú skupinu animátorov strediska Dom v Poprade.
VÝSTAVA prác žiakov špeciálnej základnej školy v Spišskom
Štiavniku je inštalovaná vo výstavnej sieni Podtatranského osvetového strediska na Sobotskom námestí
1729/4 v Spišskej Sobote.
VIANOČNÝ koncert, na ktorom bude účinkovať Natascha Wright a Alfred McCrary sa uskutoční
v nedeľu 29. decembra o 19.30 hod.
v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku.
Repertoár budú tvoriť najväčšie
svetové hity, svetoznáme balady, vianočné piesne, koledy a gospelové
songy.
PRVÝ vnútroštátny autovlak z
Bratislavy na východné Slovensko
začal jazdiť v nedeľu 15. decembra.
Železničná spoločnosť Slovensko
spustila službu v spolupráci s Wagon Slovakia Košice ako nočnú
prepravu auta s cestujúcimi vo vlaku Zemplín s lôžkovými a ležadlovými vozňami.
SLOVENSKÝ spisovateľ Ján
Marton, ktorý je rodákom z neďalekého Svitu, vydal prozaickú prvotinu s názvom Nultý ston. Podľa
autora ide o avantgardné dielo, v
ktorom sa prelínajú dva deje. Na
konte má zbierky poézie Život nie
je pes, je to suka, Eskimák na korze, Blues pre masy, Láskoslovník a
Atentát na tmu.
VIANOČNÁ slávnosť s názvom
Otváranie dverí Vianoc podtatranských, na ktorej budú vystupovať
cirkevné spevokoly, zaznejú pozdravné slová kňazov, tradičné zvyky, koledy a vinše bude v nedeľu 22.
decembra v Štrbe na priestranstve
pri obecnom úrade.
(ppš)
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•

•
•
•
•

•
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V tomto čase
Mám rada
ten čas vianočný,
na ktorý snežia detské sny
a nie sme na ne vôbec starí
v schopnosti dávať
a prijímať dary
lásky a stíšenia
v pozlátku ilúzie,
čo v čase bielom
len krátko žije,
no dobíja nás
žiť svoj údel
od svojho prameňa
ísť po prúde
a zjednotiť sa v Jeho mene.
Tu v tichu pri jasliach
v pokoji múdro zrieme.
Ľudmila Hrehorčáková
(Zo zbierky Volanie srdca)

Ocenili osobnosti
Prešovský samosprávny kraj
v tomto roku už po 10-ty raz ocenil
významné osobnosti nášho regiónu. Slávnostné odovzdávanie cien
sa uskutočnilo 13. decembra v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Ocenenie získal podpredseda
vlády a minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák
za osobné zásluhy pri zviditeľňovaní a pozitívnej prezentácii SR
v európskom a svetovom priestore. Ďalším oceneným bol dramatik, spisovateľ, teatrológ a pedagóg
Karol Horák, ktorému bola cena
udelená pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za dlhoročný
a mimoriadny prínos pre rozvoj
dramatickej tvorby. Cenu PSK
získal aj Peter Šperka, príslušník
HZS, in memoriam, za dlhoročnú obetavosť a zanietenosť pri
záchrane ľudských životov a zdravia a prácu v radoch horských
záchranárov.
(ppš)

V

ýdobytky ľudstva nám
umožňujú poznávať veci
i udalosti, ktoré sa odohrávajú
na našej Zemi. Poznávame, kde
je utrpenie i kde je pokoj. Vyspelá
technika nám to umožňuje. Tak
k nám prichádzajú informácie
o udalostiach, ale aj o slovách.
Veľmi rýchlo sa dozvieme, kde
sa čo stalo, kde kto a čo povedal.
Po stáročia k nám prichádza stále jedno posolstvo, ktoré je nám
blízke práve v čase,
ktorý prežívame. Je
to posolstvo o príchode Ježiša Krista. Posolstvo
stále aktuálne, lebo je pravdivé.
Hlása ho Cirkev. Práve pravdivosťou sa líši od všetkých ostatných posolstiev.
Druhý príchod Ježiša je spojený s koncom ľudských dejín.
Téma konca sveta človeka odjakživa zaujímala. Preto sa právom
pýtame, kedy to bude. Je mnoho
takých posolstiev, ktoré ten dátum i hodinu približujú. Všetko
je nepravda, lebo je napísané:
„Ale o tom dni a tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani
Syn, iba sám Otec.“ (Mt 24,36)
Myšlienku očakávania konca
sveta, ako k nám prichádza od
rôznych vizionárov, by sme mali
rýchlo opustiť ako zbytočný ča-

sový prepych. Služba lásky k Bohu
i k blížnemu je najlepšia príprava.
To je aktívny spôsob očakávania
konca, najmä toho vlastného.
Všetko, čo potrebujeme k tomu
vedieť, máme v Biblii napísané.
Každý má svoju cestu k spáse, ale
každá ide cez Krista, cez Cirkev.
Doba i čas, ktorý teraz prežívame, nás usmerňuje na túto cestu. Je veľká duchovná sila adventu,
ktorá dáva vyniknúť Božej láske

týchto Vianoc by sme nemali
krásne piesne a koledy, ktoré
prinášajú ľuďom veľa radosti.
Bez Vianoc by sme boli bez lásky a milosrdenstva. Bez Vianoc
by sme boli bez Spasiteľa, bez
nádeje. Preto Vianoce nie sú len
jedlo a krásna idylka, ale predovšetkým sa tešíme z narodenia
Božieho Syna. Otvorme jaskyňu
svojho srdca, aby aj tam mohol prísť Ježiš a uzdraviť nás od
sebectva, ľahostajnosti i bezduchého
živorenia. V našom osobnom živote sa nemôže opakovať história z Betlehema, kde nemali pre Ježiša
miesto v ľudských príbytkoch.
Boh má pre nás posolstvo.
Posolstvo, ktoré premenilo svet
a stále ho premieňa. Nedáva
termín, ale dáva spôsob, ako sa
na termín pripraviť. To je dôležité. Prijmime posolstvo týchto
dní a pocítime zmenu. Láska
totiž premenila svet, zmenila
ľudské srdcia a dáva silu i odvahu. To potrebujeme. Prajem
všetkým nám, aby sme mali
miesto pre túto lásku a jej posolstvo niesli týmto svetom.
Anton Oparty,
dekan Rímskokatolíckej farnosti
Poprad

Posolstvo týchto dní
smerom k nám. My chceme Bohu
odpovedať práve svojou túžbou
i svojou vierou v túto skutočnosť
veľkej Božej lásky. S touto láskou
chceme žiť svoju večnosť. Práve tá
istá láska sa zhmotnila a prišla na
svet v čase, aby ľudstvo poznalo
pravdu o sebe i o Bohu. V tomto
posolstve je aj druhý príchod tejto
lásky, ktorý čakáme. Preto znovu
a znovu slávime prvý príchod Ježiša na túto zem. To sú Vianoce.
Advent je pokojná, ale radostná
príprava na Vianoce, ktorými si
pripomíname skutočnosť, ktorá sa
stala, a zároveň sa pripravujeme
na „Vianoce“, ktoré budú na konci
sveta. Druhý príchod Ježiša. Aby
sme to nezmeškali, sme preto tu
pri jasliach, kde je malý Ježiš. Bez

V piatok podvečer otvorili
v Galérii Scherfelov dom vo Veľkej výstavu obrazov zo zbierky
Jána Simkaniča pod názvom ...
do ticha domova. Rodák z Veľkej,
ktorý sa po dlhých rokoch života
a pracovného pôsobenia v Prahe,
vrátil v lete natrvalo do Popradu,
vybral najvzácnejšie kusy zo svojej
zbierky obsahujúcej približne dvesto diel. Výstava potrvá do konca
marca a takmer všetky obrazy sa
venujú téme Vysokých Tatier. Veď
pre J. Simkaniča boli, aj počas bývania v Prahe, stále symbolom domova. FOTO – Marta Marová
Už po 16-ty krát sa v evanjelickom kostole vo Veľkej
uskutočnilo minulú nedeľu tradičné podujatie Posolstvo
Vianoc. V programe vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Veľká,
zo Súkromnej MŠ Slniečko, spevokoly Bratskej jednoty
baptistov, rímskokatolíckeho mládežníckeho speváckeho zboru, rímskokatolíckeho kostolného speváckeho
zboru, evanjelického spevokolu z Veľkej, gréckokatolícky spevácky zbor z Popradu a hudobné zoskupenie La
Speranza. Slávnostné podujatie, ktoré už dýchlo čarom
blížiacich sa Vianoc, usporiadal Klub Veličanov a mesto Poprad. Duchovné slová kňazov jednotlivých cirkví
umocnili v prítomných pokoj a radosť, ktoré prinášajú
najkrajšie sviatky roka. Podujatie sa skončilo spoločným zaspievaním Tichej noci s organovým sprievodom
Dominika Kojša ml.
FOTO – Marta Marová
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Francesco Anastasio
žije na Slovensku už
viac ako šesť rokov a na tunajšie vianočné zvyky si stále len
zvyká. Pochádza z Talianska,
kde sa zvyky od tých našich
v mnohých bodoch líšia.
„Taliansko je rozdelené na tri
oblasti. Ja pochádzam z juhu,
kde zvyky ovplyvnili Francúzi
i Španieli. Vianočné obdobie
začína 8. decembra, kedy sa
zdobia stromčeky a príbytky,“
rozhovoril sa Francesco Anastasio, ktorý sa oženil v Poprade a s manželkou vychovávajú
jednu dcérku.
U nás sa všetko sústreďuje
okolo štedrej večere, v Taliansku je ceremónií o čosi viac.
„Šiesteho decembra nechodí

čo by nebolo až také
zvláštne.
Zaujímavé je však to, že si ho rodiny
špeciálne vyrábajú. „Vyrába
sa z korkového dreva. Postaví
sa 8. decembra do rohu miestnosti a 24. decembra sa doň
vloží Ježiško. Rád by som si
taký betlehem vyrobil aj na
Slovensku, ale ťažko na to zoženiem materiál. Rovnako je
problém zohnať v obchodoch
suroviny na prípravu talianskeho sviatočného menu a tak
som sa začal prispôsobovať
slovenským jedlám. Nikdy mi
nechutila kapusta a tým pádom ani kapustnica. Prvýkrát
som ju ochutnal až minulý rok,“ priznáva Francesco
(mav)
Anastasio.

Talianskym Vianociam vládnu dary mora
Mikuláš, aj keď San Nicola je
kresťanským sviatkom. S darmi
prichádza v noci 24. decembra Babbo Natale, čo je vlastne
Santa Claus. Od rána držíme
pôst až do večere. Všetky jedlá
sú z rýb a morských živočíchov.
Ako predjedlo sa podáva šalát
z tresky s olivami, cesnakom
a petržlenom. Na stole nesmie
chýbať vyprážaná treska, ale
najmä anguilla, čo je dlhá čierna ryba žijúca v mori, ktorá vyzerá ako had. Robievame ju na
grile a konzumuje sa pre šťastie.
Typický je aj šalát z chobotnice
s olivami. Hlavným jedlom sú
špagety s morskými vongolami,
alebo rybacie rizoto. Medové

šišky alebo struffoli sú dezertom, rovnako ako Panettone,
čo je koláč so sušeným hroznom
alebo kandizovaným ovocím,“
opísal viacchodové vianočné
menu F. Anastasio.
Samotné Vianoce sú v Taliansku
25. decembra a volajú sa Natale.
Vtedy sa už rodiny preorientujú
na jedlá výlučne z mäsa a cestovín. „Darčeky si rozdávame ráno,
ale nie je to jediné obdobie, kedy
si dávame dary. Na Troch kráľov,
6. januára, prichádza čarodejnica Befana, ktorá nosí zlým deťom
uhlie a dobrým sladkosti,“ povedal Talian, žijúci v Poprade.
Všetky talianske príbytky
zdobí na Vianoce betlehem,

Peruánci oslavujú Vianoce hlučne

V Poprade našiel svoj domov
Miguel Choquehuanca Apaza,
ktorý pochádza z druhého najväčšieho mesta juhoamerickej
krajiny Peru, Arequipa. Je potomkom Inkov, no vianočné
zvyky prepojené s tradíciami
tohto indiánskeho kmeňa by
ste hľadali márne.
„V Peru som žil do svojich sedemnástich rokov a potom som
sa presťahoval do Európy. Spomínam si na peruánske Vianoce rád.
U nás je vždy teplo a tak sme sa aj
na Vianoce stretávali skôr vonku
s kamarátmi a do noci sme sa hrali. Vianoce sú v Peru kolektívnym
sviatkom a je to oveľa živšie ako
na Slovensku. Ľudia sú v uliciach
až do polnoci a potom sa schádzajú doma pri večeri. Zvláštne je to,

že po večeri vychádzajú opäť von,
otvárajú šampanské a púšťajú petardy. Typickým nápojom pre deti
je rozpustená čokoláda miešaná
s mliekom,“ zaspomínal si na
sviatky v rodnej krajine M. Ch.
Apaza.
Z rozhovoru vyplynulo, že
obrovské rozdiely medzi Slovenskom a Peru vo vianočných
zvyklostiach nie je. Avšak tak
ako mnohé iné krajiny, aj Peruánci čo-to okukali od Spojených štátov. „Hlavným jedlom
štedrej večere je moriak alebo
pečené prasa. Ako príloha sa
podáva studený zeleninový šalát s typickou bielou peruánskou
fazuľou. Ako dezert mávame
bábovku s hrozienkami alebo
ovocím nazývanú Paneton. Po

večeri a oslavách sa rozdávajú
darčeky,“ doplnil Peruánec, ktorý prešiel kus Európy a aj na Slovensku okúsil zvyky niekoľkých
regiónov. „Doma som už nebol
viac ako dvadsať rokov. Najskôr
som žil v Nemecku a tam nebol
problém udržiavať naše rušné
peruánske zvyky. Mali sme dobrých susedov, ktorí boli radi, že
sme priniesli inú kultúru. Po pár
rokoch som sa presťahoval na
Slovensko. Býval som v Prievidzi, ale aj v Trnave. V Poprade
som od minulého roka. Všade je
to na mňa až príliš tiché. Vždy
som sa pýtal, prečo, keď oslavujeme narodenie Ježiša Krista? Veď
aj doma, keď sa narodí dieťa, tak
sa hlučne oslavuje. Postupne som
si na to ale zvykol. Páči sa mi,

Miguel Choquehuanca Apaza
zažije popradské Vianoce prvýkrát. FOTO – Marek Vaščura
že vonku je sneh a keď prídem
domov, sadnem si k televízoru
a pozerám rozprávky. Pod Tatrami zažijem Vianoce prvýkrát
a som plný očakávania. Keďže
v Peru je trh samozrejmosťou,
vianočné trhy v Poprade nie sú
pre mňa novinkou,“ dodal M.
(mav)
Ch. Apaza.

Najviac darčekov nosí Sinterklaas

Z Holandska pod Tatry sa pred sedem
a pol rokom presťahoval s manželkou
a dvoma deťmi Iwan Hofmans, ktorý tu
začal podnikať. V súčasnosti vlastní dve
firmy, ktoré vyrábajú chladiace a mraziarenské boxy pre logistiku. Pán Hofmans
pred troma rokmi dostal na Slovensku cenu v oblasti sociálneho podnikania
Via Bona Nadácie Pontis. Pre naše noviny
si zaspomínal na vianočné sviatky v Holandsku.
Uviedol: „Pre väčšinu detí v Holandsku
je najdôležitejším dňom 5. december, kedy
im Sinterklaas – Mikuláš prináša darčeky.
Cestuje po Holandsku so svojím sluhom
Zwarte Pietom – Čiernym Petrom. Keď
prichádzajú na lodi do niektorého holandského prístavu, všetky zvony na kostoloch
začnú zvoniť a keď Mikuláš zíde z lode,
ide v procesii cez mesto na bielom koni.
Navštevuje rôzne holandské mestá a v Amsterdame zavíta i ku kráľovnej do paláca.
Dobré deti dostávajú 5. decembra darčeky,

tie, ktoré neposlúchali vezme Čierny Peter.
Holandská tradícia hovorí, že Mikuláš žije
v Madride v Španielsku, kam sa zase vráti. Každé mesto v Holandsku má niekoľko
mikulášskych pomocníkov, ktoré mu pomáhajú rozdávať darčeky. Počas Mikuláša sa
takisto dávajú darčekové predmety väčšinou v školách. Do klobúka sa hodia mená,
každé dieťa si jedno vytiahne a musí pre
danú osobu vyrobiť nejaký darček. Tiež sa
chodí do kostola a rozprávajú sa vianočné
príbehy a tradície.“
Vianoce v Holandsku sa predsa len v niečom líšia od slovenských. Vianočné slávnosti sa v krajine tulipánov začínajú poslednou sobotou v novembri a pokračujú až
do 6. januára. Keďže darčeky si Holanďania
dávajú väčšinou na Sinterklaasa, zvyčajne sa
už na Vianoce neobdarovávajú. I. Hofmans
priblížil: „Vianoce sa v Holandsku oslavujú
dva dni – 25. a 26. decembra. 25. december
je nazývaný ako prvý deň Vianoc a 26. ako
darčekový deň. Vianočné oslavy zahŕňajú

tradičné obrady v kostoloch a tradičné jedlá,
ktoré pozostávajú zo zajaca, husi, moriaka,
vianočného bochníka a koláča. V prvý deň
Vianoc sa spievajú koledy a slávi sa narodenie Krista. Druhý vianočný deň ľudia trávia
voľný čas pri svojich záľubách, usporadúvajú párty, hry, chodia na koncerty, večeru
s priateľmi... Deti majú zvyčajne dva týždne
prázdnin, aby si mohli tieto sviatky užiť. Počas Vianoc sú najväčšie holandské mestá ako
Amsterdam, Rotterdam, Haag či Eindhoven
zaplnené. V južnejších holandských krajoch
sa väčšinou venujú náboženským obradom a
kostoly sú preplnené ľuďmi.“
(mar)
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5. január o 10. hod. - divadelná sála Domu kultúry v
Poprade

JANKO HRAŠKO
- Commedia Poprad

Janko Hraško prišiel na svet,
aby pomohol svojim chudobným rodičom. A aj keď
je síce malý a drobný ako
hrášok, poľahky si poradí so
zlými zbojníkmi, s pyšným
grófom Vilányim, ako aj s
jeho pokladom, ktorý stráži
kohút na veži kaštieľa.
Vstupné: 1,50 €

Vianočná kvapka
Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v Poprade organizuje Vianočnú kvapku krvi.
Začala sa na Mikuláša a potrvá až
do 6. januára 2014. Krv môže darovať každý zdravý človek od 18
rokov na Národnej transfúznej
službe v Poprade (budova Nemocnice Poprad) v pracovné
dni od 6. do 14. hod a v utorok
(ppp)
až do 17. hod.

Starí Germáni slávili zimný slnovrat

Do Podtatranského múzea v Poprade minulú sobotu a nedeľu
zavítalo veľmi veľa návštevníkov.
Prilákala ich prezentácia zvykov
starých Germánov počas zimného
slnovratu. Múzeum vybralo tému,
ktorá priamo súvisí s významným
nálezom hrobky germánskeho
kniežaťa v Poprade – Matejovciach. Vzácnosti z nej sú vystavené v priestoroch múzea.
„V hrobke sa napríklad našiel aj
kus údeného mäsa – šunka, takže
vieme, ako sa starí Germáni stravovali. Využívali aj prírodné dary
– ovocie, zeleninu, jedli strukoviny, robili si múku. Doteraz varíme
šošovicové, hrachové či krupicové
kaše, prívarky a pod. Návštevníci
videli ukážky sieťovania, mohli si
vyskúšať i tkanie prastarými technikami – tkanie na hrebeni alebo
na karetkách – kartičkách, s čím
tiež súvisí aj nález z hrobky. Našiel
sa tam kus karetkovej látky, ktorý
bol takouto technikou zhotovený,“
povedala etnologička Podtatranského múzea Elena Bekešová.
Inšpiráciu pre prípravu starých
jedál si vzali z kuchárskej knihy
zostavenej z receptov pravekej –

starovekej kuchyne.
Na podujatí priblížili históriu,
mytológiu a náboženské obrady z čias slávenia germánskeho
zimného slnovratu, čo zodpovedá
času našich Vianoc. Za tradíciu,
ktorá k nám prišla z Nemecka,
hoci nie až tak časovo vzdialenú,
sa dodnes považuje vianočný
stromček. „Z mytológie sa dozvedáme, aké zvyky dodržiavali
starí Germáni v rámci zimného
slnovratu, ktorý volali Yule. Počas
týchto sviatkov, ktoré u nich trvali

10 – 12 dní, sa zdržiavali v príbytkoch, hodovali, pili, oslavovali,
rozprávali si dávne príbehy,“ dodala E. Bekešová. Zimný slnovrat
pokladali za veľký sviatok, zasvätený bohovi Thorovi, pretože sa
už začal predlžovať deň a všetko
sa začalo obracať k lepšiemu.
Vzývali božstvá, aby im pomáhali, mali svoje svätyne a obetovali
im rôzne obety. V múzeu predstavili deťom aj dospelým staré
germánske mýty, ktoré sa do(mar)
dnes zachovali.

Prezentovali školu v predvianočnom čase

Súkromná stredná odborná
škola (SSOŠ) vo Veľkej využila predvianočný čas na to, aby
predstavila svoju školu širokej
verejnosti. Nechýbali prezentačné stánky študijných odborov,
ukážky prác žiakov, chutné jedlo
a zaujímavý kultúrny program.
„Deň otvorených dverí bol u nás
sviatkom, kedy sa celá škola za-

bávala. O program sa postarali
samotní študenti. Venujeme sa autoprofesiám, elektrotechnike, kaderníctvu, ale aj gastronómii. To všetko si mohli návštevníci vyskúšať,
ochutnať a vzhliadnuť,“ povedala
zástupkyňa pre odborný výcvik
SSOŠ Gabriela Takáčová.
Škola, v ktorej momentálne študuje približne 514 žiakov vznikla

POPRADSKÉ VIANOCE
2013
20., 21. a 22. december - kostoly v Poprade
OTVOR SVOJE SRDCE ...
Priblížiť vianočnú atmosféru a navodiť pokoj v
duši sa rozhodlo mesto Poprad aj vianočnými
koncertmi v jednotlivých kostoloch Popradu.
Známe vianočné melódie zaznejú v podaní hudobných popradských zoskupení – CIMBALOVÁ ĽUDOVÁ HUDBA POPRADČAN, TATRA
GIPSY a LA SPERENZA. O podrobnostiach bude
informovať plagát k podujatiu. Vstup: voľný
Podujatie realizované v spolupráci s OOCR region Vysoké Tatry
22. december o 10. hod. - Klub Zóna Domu
kultúry v Poprade
DARČEK POD VIANOČNÝ STROMČEK
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej.
Nutné doniesť nožnice, pastelky, fixky. Vstupné: 1 €
22. december o 10. hod. - Divotvorná scéna
Domu kultúry v Poprade
Malá detská BURZA HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH
Vstup: voľný

presne pred deväťdesiatimi rokmi a tak aj
piatkové predpoludnie
sa nieslo v slávnostnom
duchu. Zvlášť pred Vianocami. „Oslavy plánujeme v marci 2014 na
deň učiteľov. Teraz sme podujatie
poňali viac sviatočne, keďže sa
blížia Vianoce. Mali sme výstavku

22. december o 18. hod. - Námestie sv. Egídia
IV. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert Dychovej hudby POPRADČANKA spojený s rozsvietením štvrtého adventného svetla.
24. december o 23.30 hod. - Námestie sv. Egídia
ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ KONCERT
V podaní dychovej hudby POPRADČANKA.
25. december o 18. hod. - Námestie sv. Egídia
ŽIVÝ BETLEHEM
Už tradičné divadelné predstavenie hercov divadla zo Spišskej Novej Vsi.
26. december o 18. hod. - Kostol sv. Egídia
VIANOČNÝ KONCERT - ŠTEDRÉ SRDCE S
KATKOU KOŠČOVOU
Originálny koncert predstaví tradičné slovenské
koledy a svetové vianočné hity. V rámci koncertu vystúpi K. Koščová – spev, D. Špiner – klavír,
M. Szirmai – perkusie, V. Cicoň – basgitara a V.
Husovská – spev. Vstup: voľný
27. december o 14. hod. - útulok pre psov, Poprad - Veľká
VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY

chutných jedál, sviatočného stolovania, a výrobkov našich žiakov,“
(mav)
doplnila G. Takáčová.

Aj štvornohí kamaráti si zaslúžia dobroty zo
štedrovečerného stola.
27. december o 18. hod. - divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
COUNTRY VIANOCE so skupinami Tymián a Fox
Koncert známych popradských country skupín.
Vstupné: 2 €
29. december o 10. hod. - divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
PETRÍK A MIKULÁŠ - Ujo Ľubo z Košíc
Vstupné: 1,50 €
29. december o 16. hod. - koncertná sála ZUŠ
Domu kultúry v Poprade
PREDSILVESTROVSKÁ DETSKÁ SHOW
Diskotéka obohatená o zaujímavú tombolu a o
ukážky rôznych tanečných štýlov pod vedením
uja Ľuba z Košíc a s tanečníkmi TK Trend a TŠ
Super. Vstupné: 1 €
6. január o 18. hod. - Kostol sv. Egídia
NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Vstupné: dobrovoľné
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Čarovné ostrohy ako krásny vianočný darček
Popradčanov v predvianočnom čase
ohúrili tanečníci, ktorí spojili moderný
tanec a hudbu s folklórom. Čarovné ostrohy boli pre mnohých tým najkrajším
darčekom.
Vo štvrtok sa Aréna Poprad roztancovala.
Tanečno-umelecká skupina Čarovné ostrohy a orchester pod vedení primáša Viliama
Didiáša priniesli pod Tatry svoj najdlhší

program. „Hlavným cieľom bolo pritiahnuť
mladých ľudí k folklóru. Ľudia sa nemajú čas
nudiť. Na začiatku sa stihnú nadýchnuť a na
konci vydýchnuť,“ povedal tanečník Peter
Živner.
Skupina vystupuje po celom svete pomerne často. V Poprade to bolo presne sté
vystúpenie v tomto roku. „Chceli sme byť
darčekom pre všetkých Popradčanov. Priniesli

Nemocnicu Poprad podporila nadácia
Nemocnica Poprad v tomto
roku opäť uspela v grantovej
podpore Nadácie VÚB. Prijímateľom finančnej podpory
sa stala už po štvrtýkrát.
Tento rok ide o grant na projekt Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia
interného oddelenia, gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a detského oddelenia
Nemocnice Poprad.
„Projekt v hodnote 40 300 eur
sa realizoval v období od 1. septembra 2013 do 30. novembra
2013. V minulosti boli finančné
prostriedky z grantu využité na
modernizáciu interného, chirurgického, gynekologicko-pôrodníckeho, ortopedického, očného,
detského, či novorodeneckého
oddelenia a oddelenia patologických novorodencov,“ uviedla
hovorkyňa Nemocnice Poprad
Sylvia Galajda.
Interné oddelenie získalo
nový EKG prístroj Schiller,
zdravotnícky nábytok pre potreby vyšetrovní gastroenterologickej ambulancie a interného oddelenia. Rovnako aj
výpočtovú techniku pre potreby gastroenterologickej ambulancie a interného oddelenia.
„Vďaka získaným prostriedkom
sme dokázali vytvoriť kultúrne
prostredie na vykonávanie, pre
pacientov, náročných endoskopických vyšetrení. Použitie
kvalitných materiálov zároveň

umožní dodržiavať všetky zásady dezinfekcie a sterilizácie nevyhnutné pre tieto typy vyšetrení,“ dodala primárka oddelenia
Sylvia Dražilová.
Na detskom oddelení vďaka
Nadácii VÚB pribudli nové
keramické vaničky a prebaľovacie stoly do izieb pre matky
s deťmi. „Oddelenie tiež získalo
novorodenecké polohovateľné
postieľky, ktoré uľahčili prácu predovšetkým odbornému
personálu. Na neonatologické
pracovisko je určená špeciálna lampa na liečbu žltačky u novorodencov,“ doplnila
S. Galajda
Gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie si zabezpečilo bezkontaktnú neutrálnu elektródu
pre elektrochirurgiu, ktorú lekári využívajú najmä pre malé
i veľké chirurgické zákroky s
použitím elektrochirurgických
techník. Ďalšie prostriedky oddelenie využilo na vybavenie
izieb pacientov, príjmovej ambulancie a pracovne sestier.
„Vedenie Nemocnice Poprad
touto cestou v mene odborného
personálu a najmä pacientov
nemocnice ďakuje za poskytnuté
finančné dary a verí, že modernizácia vybavenia a zveľadenie
prostredia budú výraznou pomocou pri zvyšovaní kvality poskytnutých služieb na dotknutých
oddeleniach,“ zdôraznila hovorkyňa nemocnice.
(ppv)

sme ten najdlhší program, aký máme,“ dodala tanečníčka Jana Nýblová.
A naozaj. Hala síce nebola zaplnená do posledného miesta, ale tí ktorí prišli, sa nestačili
čudovať. Perfektné tanečné kreácie v sprievode
chytľavej muziky a akrobatické kúsky dvíhali
divákov zo sedadiel. „Bol to ten najkrajší vianočný darček. Takýto kultúrny zážitok som ešte ne(mav)
mala,“ uviedla jedna z diváčok.

Potešili malých pacientov

Detské
oddelenie Nemocnice
Poprad
dostalo
v pondelok predvianočný dar. Spoločnosť Whirlpool
obdarovala malých
pacientov práčkou
a sušičkou. Zástupkyňa primárky
MUDr. Anna Antalíková za dar poďakovala a uviedla:
„Máme tu veľa vecí,
ktoré nemôžeme prať centrálne, a tak práčka a najmä sušička, ktorú sme
doteraz nemali, veľmi urýchlia celý proces starostlivosti o deti. Budeme
ich používať hlavne na detské oblečenie a umelé ruky slúžiace na opateru nezrelých bábätiek.“ Michal Major zo závodu Whirlpool Poprad
podčiarkol: „Rozhodovanie, koho obdarovať bolo veľmi jednoduché,
veď komu máme pomáhať, ak nie v prvom rade deťom!?“. Whirlpool
ročne daruje viac než 60 automatických práčok neziskovým a iným
organizáciám, detským domovom a sociálne znevýhodneným jednotlivcom. Generálny riaditeľ Nemocnice Poprad MUDr. Jozef Tekáč
dodal: „Bolo to príjemné prekvapenie na záver roka, ktoré nám pomôže pri našich postupných krokoch systémovej modernizácie a skvalitňovania poskytovaných služieb.“ Detské oddelenie potešili v týchto
dňoch i dve darované apnoe lôžka od nadácie Križovatka, ktoré zostanú na oddelení patologických novorodencov.
(mar)

Obdarovali Nádej pre vaše zdravie
Občianske združenie Záchrana
odovzdalo 566 eur nadácii Nádej
pre vaše zdravie. Vyzbieralo ich od
účastníkov 2. ročníka futsalového
turnaja záchranných, hasičských
a policajných zložiek, ktorý sa
konal uplynulý víkend. Čiastku
navýšenú o potrebnú sumu nadácia daruje Otorinolaryngolo-

gickému oddeleniu Nemocnice
Poprad. Oddelenie zakúpi operačné zväčšovacie lupové okuliare,
využívané pri operáciách, kde je
nutnosť identifikácie nervových
štruktúr. Vybavenie zvyšuje bezpečnosť operačných výkonov a pomôže ďalšiemu zvyšovaniu kvality
(sga)
v prospech pacienta.
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Klzisko na Juhu je plné škôlkarov
Kurzy korčuľovania pre deti z popradských materských škôl sú v plnom prúde.
Už skôr začali korčuľovať škôlkari, ktorí
to majú najbližšie na zimný štadión. Vo
veľkom sa však začalo s výcvikom aj na ľadovej ploche pri Aréne Poprad.
Pod dozorom skúsených hokejových trénerov sa najmenší Popradčania zo sídliska
Juh zoznamujú s ľadom od minulého týždňa. „Budujeme u detí vzťah k športu v takých
podmienkach, aké mesto má. Na ľadovej
ploche sme mohli uspokojiť záujem takmer
dvesto detí v ôsmich skupinách,“ povedal
Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade.
Dve materské školy trénujú na zimnom
štadióne už dlhšie. Zvyšné prihlásené skupiny sa dostali na ľad minulý týždeň. „Strieda-

jú sa v utorky, štvrtky a piatky po dve skupiny.
Materské školy, ani rodičia tento kurz nehradia. Finančné náklady znáša mesto Poprad.
Potrebné sú iba korčule a prilba. Na rozdiel
od zimného štadióna majú tieto deti výhodu
v tom, že sú na čerstvom vzduchu. V prípade
veľmi nepriaznivých podmienok rozhoduje
o konaní kurzu zástupkyňa pre materskú
školu,“ vysvetľoval J. Pavlík a dodal: „Veľká
vďaka za obetavosť patrí učiteľkám, pretože
dá námahu deti na kurz pripraviť a venovať
sa im počas kurzu. Vďační sme aj rodičom,
ktorí majú čas a prídu pomôcť.“
V Materskej škole na Záborského ulici nie
je korčuľovanie novinkou, ale takýto kurz
jej vedenie privítalo. „Korčuľovaniu sa venujeme odkedy je plocha na Juhu postavená.
Boli sme radi, že sa deťom budú venovať pro-

Dvaja zranení horolezci
V nedeľu poobede požiadali
dvaja českí horolezci záchranárov HZS o pomoc. Dvojica
vystupovala do Vyšného baštového sedla z Mengusovskej
doliny, keď prvolezec vypadol
zo steny a po dvadsaťmetrovom
páde si poranil chrbticu a druhému horolezcovi, ktorý ho
istil, poranil dolnú končatinu.
Prvý horolezec svojpomocne

dokázal kolegovi zafixovať poranenú nohu a následne s ním
zostúpiť pod stenu. Odtiaľ telefonicky informoval záchranárov
HZS. Tí požiadali o súčinnosť
leteckých záchranárov. Muža
s poranenou končatinou previezli vrtuľníkom do Starého
Smokovca. Druhý muž bol s vážnejším poranením transportovaný do Popradu.
(hzs, ztu)

Popradské 19. storočie

Žiaci Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade pripravili sympózium venované 200. výročiu narodenia Dávida Husza.
Program s názvom Popradské 19. storočie a jeho osobnosti
sa koná dnes od 9. hodiny v budove gymnázia v učebni č. 131.
Cieľom je uctiť si pamiatku významných osobností histórie mesta
Poprad, zhromaždiť odborné poznatky pre vytvorenie programu výučby regionálnych dejín v základných a stredných školách, a tiež umožniť študentom získanie praktických skúseností
s vedeckou činnosťou.				 (ppv)

Pozor na krádeže pred Vianocami
Zo štatistík kriminálnej činnosti v Poprade bol za posledné roky zaznamenaný zvýšený
počet krádeží a podvodov práve v predvianočnom období.
Páchatelia využívajú nepozornosť, roztržitosť, neopatrnosť
a veľakrát aj ľahkovážnosť občanov počas predvianočných
nákupov a to najmä na miestach výskytu väčšieho počtu
ľudí.
Z uvedeného dôvodu chce
riaditeľstvo OR PZ v Poprade upozorniť všetkých občanov na takúto trestnú činnosť
a požiadať ich o maximálnu
opatrnosť a obozretnosť pri
manipulácii s cennými vecami. „Vyzývame občanov, aby
cenné a osobné veci nenechávali

voľne položené v nákupných vozíkoch, v otvorených a odzipsovaných kabelkách, aby ich
neodkladali mimo svoj dosah,
aby ich nenechávali voľne položené v motorových vozidlách
zaparkovaných na parkoviskách
a podobne. Taktiež chceme upozorniť občanov na podvodné
konania osôb v súvislosti s predajom rôzneho elektronického
a elektrotechnického tovaru, či
predmetov zo vzácnych a drahých kovov, ktoré sú vydávané
za originálne alebo značkové
aj keď ide veľakrát o nefunkčné a nekvalitné napodobeniny
výrobkov renomovaných značiek s ochrannou známkou,“
zdôraznil riaditeľ OR PZ v Po(ppv)
prade Peter Benko.

fesionálni tréneri a neváhali sme ani chvíľu.
Je to pre nás blízko, a tak sme dali deťom
možnosť zoznámiť sa s týmto športom. Nevychovávame z detí profesionálnych športovcov,
ale prebúdzame ich záujem o športovanie.
Vekom sa rozhodnú, čo chcú robiť, základy
však dostanú u nás,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu na Záborského
(mav)
ulici Mária Rybková.

Ľadová svadba na Hrebienku
Vysoké Tatry dnes zažijú
sobáš viac ako len zvláštny.
Plzenský sochár František
Bálek postavil na Hrebienku
spolu s ďalšími sochármi ľadový chrám pre svoju nevestu.
Zamilovaný pár v Tatranskom
ľadovom dóme túto stredu oddajú. Ľad a chlad, tak vyváži
horúca láska.
Ženích a ľadový sochár
v jednom František Bálek si
vo svojich 59 rokoch plní svoj
veľký sen, navrhnúť a postaviť obrovskú ľadovú katedrálu, v ktorej povie áno svojej
dlhoročnej slovenskej partnerke. Obrúčky sú tiež dielom
všestranného umelca, tie však
s pominuteľným ľadom nebudú mať nič spoločné.
Zo Starého Smokovca sa snúbenci presunú na Hrebienok lanovkou, ktorá bude po prvýkrát
vo svojej histórii vyzdobená
v svadobnom „šate“. Šaty nevesty budú tiež originálne
a netradičné – ručne maľované

MESTO

v modro-tyrkysovej farbe, aby
sa vynímali v ľadovom chráme
a kytica bude umelá, doplnená
krištáľom. „Na tento sobáš som
veľmi zvedavý. Už som oddával
množstvo párov, ale toto bude
jedinečné. Teším sa zároveň,
že Tatranský ľadový dóm si po
sobáši zaľúbenci nezoberú so sebou, ale bude atrakciou pre všetkých návštevníkov Tatier,“ povedal primátor Vysokých Tatier
Ján Mokoš.
Okrem lásky bude svadobčanov zohrievať koberec z ovčej
vlny, sedadlá dekorované kožušinou, netradičný prípitok
„Tatranský balzam“ a skladby
hudobných velikánov v podaní
Stanislava Salanciho na elektrických husliach.
Tatranský ľadový dóm bude
od zajtra 19. decembra novou
dominantou Tatier prístupnou
denne a bezplatne. Treba len
veriť, že chrám z ľadu neroztopí už prvý mladomanželský
bozk.		
(lma)

POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad časť pozemku
parc. č. KN-C 3009/569 o výmere 10 m2
Výška nájmu za pozemok je minimálne 25,- €/m2/rok.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ
č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. 12. 2013 o 12. hod.
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-122
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Intes, s.r.o., Poprad, Nám. sv. Egídia 95, Poprad

Ďakujeme Vám za spoluprácu v tomto roku

INTES, s.r.o. - držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008

a prajeme radostiplné Vianoce
a v novom roku, lásku, šťastie

Prajeme všetkým obchodným partnerom,
spolupracujúcim organizáciám,
orgánom mesta a všetkým občanom Popradu
šťastné a pokojné Vianoce,
veľa zdravia, úspechov
a porozumenia v novom roku 2014.

na každom kroku, úspechov, zdravia veľa
a načerpanie nových síl,
dobrú pohodu a relax
v prostredí mestských lesov.
Mestské lesy Poprad

Zároveň ponúkame obchodným partnerom
možnosti ubytovania a stravovania
v našom zariadení
Parkhotel Centrál na námestí
v Spišskej Novej Vsi a v Kaštieli Lučivná
PP-128

Na okno nám mrázik kreslí
Vianoce k nám pokoj vniesli,
pod stromček darček malý,
nech Vám úsmev stále žiari.

BYTOVÝ PODNIK Poprad, s.r.o.
ďakuje za spoluprácu v tomto roku,
praje príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
po celý rok 2014 pevné zdravie
a veľa osobných a pracovných úspechov.

vedenie firmy Intes
PP-129

ďakuje svojim
zákazníkom za prejavenú dôveru
v roku 2013,
želá príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a v novom roku pevné zdravie,
šťastie a veľa osobných
i pracovných úspechov.

PF 2014

Bytový podnik Poprad, s.r.o. oznamuje, že bude mať
od 23.12.2013 do 2.1.2014 celopodnikovú dovolenku.
V prípade poruchy volajte na tel. číslo 0903 649 369

PP-130

PP-131
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PF 2014

Ďakujeme všetkým zamestnancom našej spoločnosti
za celoročný svedomitý prístup k pracovným povinnostiam.
Želáme im, ich rodinám a blízkym pokojné Vianoce,
veľa zdravia a osobných i pracovných
úspechov v Novom roku 2014.

PP-120

Zvončeky už zvonia, ihličie nám vonia,
svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.
Príjemné Vianoce a pevné zdravie, šťastie a lásku v novom roku
občanom mesta Poprad a
obchodným partnerom praje spoločnosť

PP-127
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‚
Veselé Vianoce a stastny‚ Novy‚ rok 2014 praje

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
Medicínske lety do zahraničia
Prenájom Private Jet
Špeciálne letecké práce
Vrtuľníkové servisné stredisko
www.ate.sk
PP-134
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Operačný program životného prostredia venoval k Vianociam

aglomerácii Stará Ľubovňa plne funkčnú kanalizáciu

V posledný mesiac tohto kalendárneho roku Podtatranská vodárenská spo- (EO), nadobudlo cez 12,32 km novovybudovanej stokovej siete (z toho pre
ločnosť, a.s. Poprad (ďalej len „PVS“) obdržala kolaudačné rozhodnutie pre Starú Ľubovňu 2,22 km a 133 ks prípojok, Novú Ľubovňu 2,25 km a 253 ks
trvalé užívanie dobudovanej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) Sta- prípojok a pre Jakubany 7,85 km a 365 ks prípojok) s celkovým počtom novo
rá Ľubovňa vrátane novovybudovanej verejnej kanalizácie slúžiacej pre aglo- napojených obyvateľov oproti stavu v roku 2010 (začiatok realizácie projektu)
meráciu Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva okrem už uvedeného mesta aj z obcí 4 445 resp. 4 742 EO. Z uvedeného vyplýva, že už v súčasnosti je vyťaženie
Nová Ľubovňa a Jakubany. Skúšobná prevádzka tejto novej environmentá- kapacity ČOV na 96,22 %, čo predstavuje podľa EO 23 976 obyvateľov.
Plánované oprávnené náklady prolnej infraštruktúry, ktorá prebiehala počas
uplynulých 12 mesiacov, jednoznačne
jektu, podľa predmetu podpory nenávratného finančného príspevku (ďalej
preukázala, že všetky návrhové parametre
len „NFP“), boli pôvodne stanovené na
ako ČOV, tak aj kanalizácie boli naplnené
resp. v prípade ČOV sa trvale dosahujú
viac ako 17,41 mil. EUR bez DPH. Počas
hodnoty odtokových ukazovateľov znečisrealizácie projektu sa efektívnymi opatreniami podarilo PVS znížiť skutočne
tenia vo vyčistených odpadových vodách
vynaložené oprávnené výdavky projektu
výrazne nižšie. Je teda možné konštatovať,
že projekt „Dobudovanie kanalizácií a čisna výšku 16,16 mil. EUR, pričom podiel
uhradených výdavkov zo zdrojov NFP
tiarne odpadových vôd pre aglomeráciu
tvorí 15,35 EUR.
Stará Ľubovňa“, ktorý sa začal realizovať v
PVS je si vedomá, že ciele projektu
októbri 2010 a je spolufinancovaný z Koa jeho merateľné ukazovatele by neboli
hézneho fondu Európskej únie a štátneho
efektívne naplnené bez aktívnej účasti,
rozpočtu Slovenskej republiky v rámci
Operačného programu Životné prostre- Novovybudovaná dosadzovacia nádrž na ČOV Stará spolupráci i podpore rozhodujúcich aktérov uvedeného projektu, medzi ktorých
die, bol úspešne ukončený v súlade s jeho Ľubovňa (v pozadí staroľubovniansky hrad).
patria, okrem hlavných zhotoviteľov stavby (ZIPP Bratislava, s.r.o. a Arprog,
časovým harmonogramom koncom tohto roku.
Merateľné ukazovatele projektu ako je počet napojených obyvateľov, pre- a.s.), stavebného dozoru (Gas Oil engineering, a.s. a AP Investing SK, s.r.o.)
vádzkovanie ČOV s účinnosťou čistenia v súlade s Rámcovou smernicou o a projektového manažmentu (AD Consult, a.s.), najmä predstavitelia minisvodách 2000/60/EC, Smernicou 91/271/EHS a národnou legislatívou či cel- terstva životného prostredia SR, mesta Stará Ľubovňa, obcí Nová Ľubovňa a
ková dĺžka vybudovanej kanalizácie v aglomerácii Stará Ľubovňa sú už dnes Jakubany, ako aj zástupcov krajského úradu životného prostredia Stará Ľusplnené prakticky na 100 %. Projektové územie predmetnej aglomerácie, bovňa a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Všetkým hore meokrem dobudovanej ČOV s kapacitou pre 24 917 ekvivalentných obyvateľov novaným sa investor a prijímateľ projektu chce poďakovať aj touto cestou.

Budovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

pre obce Hôrka, Švábovce a Gánovce
Realizácia projektu „Dobudovanie kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) v
aglomerácii Hôrka a Švábovce“, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu v rámci implementácie operačného programu životné prostredie, sa
úspešne realizuje a už dnes možno konštatovať, že
výstavba tejto verejnej kanalizácie bude ukončená
v súlade s plánovaným časovým harmonogramom. Investorom predmetného projektu je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Výstavba kanalizácie v obciach Hôrka a Švábovce je realizovaná na 90 %. Ostáva predovšetkým dobudovať kanalizačný zberač medzi Gánovcami a obcou Hôrka s napojením na povodie
rozširovanej existujúcej ČOV Hôrka. Z celkovej
plánovanej dĺžky novovybudovanej kanalizácie
bolo už vo Švábovciach a v Hôrke vybudovaných
viac ako 3,2 km a z celkovej dĺžky zberača medzi
Gánovcami a Hôrkou cez 2,8 km.

V rámci ČOV Hôrka, ktorá je rozširovaná na
kapacitu o celkovom počte ekvivalentných obyvateľov (ďalej len EO) 2 871, je väčšina objektov už dnes stavebne pripravená na inštaláciu
technologických zariadení. Dobudovanie ČOV
Hôrka prebieha za plnej prevádzky jestvujúcej
čistiarne tak, aby sa aj počas výstavby zabezpečila ochrana kvality vôd miestneho recipientu
v súlade s národnou legislatívou. I v prípade tohto
stavebne i technologicky náročného diela sa plní
plánovaný časový harmonogram, a pokiaľ nenastanú nepredvídateľné klimatické pomery, očakáva sa, že celá realizácia projektu bude včas alebo
dokonca i skôr ukončená.
O pozitívnom postupe implementácii projektu
svedčí aj podiel uhradených investičných prostriedkov, ktoré predstavujú ku koncu tohto kalendárneho roku viac ako 70 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Tento nesporne kladný vývoj implementácie
projektu by nebol možný bez príkladnej koordinácie všetkých stavebných prác, ktoré zabezpečuje hlavný zhotoviteľ (Arprog, a.s.) v súčinnosti
so stavebným dozorom (Inpro Poprad, s.r.o.)
a projektovým manažmentom (AD Consult,
a.s.) ako aj bez spolupráce i ústretovosti ostatných dotknutých aktérov projektu, a to najmä:
predstaviteľov ministerstva životného prostredia
SR, miestnej samosprávy dotknutých obcí, úradu životného prostredia i Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Všetkým hore uvedeným patrí vďaka za doteraz bezproblémový priebeh implementácie
projektu. Podtatranská vodárenská spoločnosť,
a.s. verí, že v priebehu budúceho roku bude
môcť pozvať zástupcov dotknutých organizácií
na slávnostné otvorenie skúšobnej prevádzky
realizovaného diela.
PP-132

Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s.,

Montáž flokulačného valca
v radiálnej dosadzovacej
nádrži na ČOV Hôrka.

Budovanie pretlaku kanalizácie pod štátnou
cestou v obci Švábovce.

želá svojim
dodávateľom
a spolupracovníkom
príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v novom roku.
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Bohoslužby v popradských chrámoch

počas vianočných a novoročných sviatkov

RÍMSKOKATOLÍCKE
SVÄTÉ OMŠE
Poprad, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie:
24. december – Štedrý deň, svätá
omša o 7. hod., detská vigílna omša
o 16.hod., polnočná sv. omša k sviatku Narodenia Pána o 24. hod.
25. december – Prvý sviatok vianočný, Božie narodenie, sväté omše
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
26. december – Druhý sviatok
vianočný, sv. Štefan, sväté omše
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
31. december – Silvester, svätá
omša o 6. a o 17. hod. s poďakovaním.
1. január 2014 – Nový rok, sv.
omše o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
6. január – Zjavenie Pána, sv. omše
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda:
24. december – svätá omša o 7. hod.,
detská vigílna sv. omša o 16. hod.,
polnočná svätá omša o 24. hod.
25. a 26. december – sv. omše o 7.,
9. a 11. hod.
31. december – sv. omša o 7. hod.,
o 17. hod. s poďakovaním
1. a 6. január 2014 – sv. omše o 7.,
9. a 11. hod.

Kostol. Sv. Egídia:
24. december – polnočná sv. omša
o 22. hod.
25. a 26. december – sv. omše o 6.
a 17. hod.
31. december – sv. omša o 16. hod.
1. a 6. január 2014 – sv. omše o 6.
a 17. hod.
Kostol sv. Heleny v Kvetnici:
24. december – polnočná sv. omša
o 22. hod.
25. december – sv. omša o 10. hod.
31. december – sv. omša o 16. hod.
s poďakovaním.
1. a 6. január 2014 – sv. omša o 10.
hod.
Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja:
24. december – polnočná svätá
omša o 24. hod.
25. a 26. december – sväté omše
o 8. a 10. hod.
31. december – svätá omša s poďakovaním o 16. hod.
1. január 2014 – sväté omše o 8.
a 10. hod.
6. január – sväté omše o 8. a 10. hod.
Veľká, Kostol sv. Jána Evanjelistu:
24. december – sväté omše o 7.
hod., o 16. hod., polnočná svätá
omša o 24. hod.
25. december – sväté omše o 7 ,
9.30, 11. a 18. hod.
26. december – sväté omše o 7.,
10. a 18. hod.
31. december – sv. omša o 17. hod.
1. január 2014 – sväté omše o 7.,

10. a 18. hod.
6. január – sväté omše 7., 10. a 18. hod.
Matejovce, Kostol sv. Štefana
Kráľa:
24. december – polnočná svätá
omša o 24. hod.
25. december – sväté omše o 8.
a 10. hod., jasličková pobožnosť
o 16.30 hod.
26. december – sväté omše o 8.
a 10. hod.
31. december – svätá omša o 16.30
hod.
1. január 2014 – sväté omše o 8.
a 10. hod.
6. január – sväté omše o 8. a 10. hod.

Krista, o 8. hod. Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho, myrovanie.
26. december – zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke, o 8. hod.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
29. december – nedeľa po Kristovom narodení – o 8. hod. Liturgia
sv. Jána Zlatoústeho.
1. január 2014 – Obrezanie Pána,
sv. Bazil Veľký, občiansky Nový
rok, o 8. hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie.
6. január – Bohozjavenie, o 8. hod.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Jordánske svätenie vody, myrovanie.

Stráže, Kostol sv. Jána Krstiteľa:
24. december – svätá omša o 7.30
hod., polnočná svätá omša o 24. hod.
25. a 26. december – sv. omše
o 11. hod.
31. december – svätá omša s poďakovaním o 17. hod.
1. január 2014 – svätá omša o 11.
hod.
6. január – svätá omša o 11. hod.
LITURGICKÝ PROGRAM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
FARNOSTI POPRAD
Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade:
24. december – Predvečer narodenia Pána - o 15. hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, o 17.30
hod. začiatok štedrovečernej večere v rodinách farnosti, o 22. hod.
Veľké povečerie s litiou.
25. december – Narodenie Ježiša
Krista – o 8.30 a o 10.30 hod. Sv.
liturgia, myrovanie.
26. december – Zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke – o 8.30
a 10.30 hod. Sv. liturgia.
27. december – Sv. prvomučeník
Štefan – o 7.30 a 17. h Sv. liturgia.
29. decembra – Nedeľa po Kristovom narodení – o 8.30, 10.30
a 18.30 hod. – Sv. liturgia.
31. december – Zakončenie sviatku narodenia Ježiša Krista – o 15.
hod. ďakovná sv. liturgia za rok
2013, o 23.15 hod. ďakovný akatist,
privítanie Nového roka 2014.
1. január 2014 – Obrezanie Pána,
Sv. Bazil Veľký, občiansky Nový
rok – o 8.30, 10.30 a 18.30 hod. Sv.
liturgia, myrovanie.
5. január – Predvečer Bohozjavenia – o 8.30, 10.30 a 18.30 hod. Sv.
liturgia.
6. január – Bohozjavenie – o 8.30
hod. Sv. liturgia, myrovanie, o 10.30
hod. Sv. liturgia, Jordánske svätenie
vody, myrovanie.
7. január – Zbor sv. Jána Krstiteľa
– o 7.30 a 17. hod. Sv. liturgia.
Veľká:
25. december – Narodenie Ježiša

SLUŽBY BOŽIE
EVANJELICKEJ CIRKVI, A.V.
Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december – štedrovečerné
služby Božie o 17. hod.
25. december – prvá slávnosť vianočná o 9. hod.
26. december – druhá slávnosť vianočná o 9. hod., Večera Pánova po
službách Božích o 10. hod.
31. december – silvestrovské služby Božie o 18. hod.
1. január 2014 – novoročné služby
Božie o 9. hod.
6. január – služby Božie o 9. hod.
Spišská Sobota:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 15. hod.
31. december – silvestrovské služby Božie o 16. hod.
Stráže:
25. december – prvá slávnosť vianočná o 10.30 hod.
1. január 2014 – novoročné služby
Božie o 10.30 hod.
6. január – služby Božie o 10.30 hod.
Veľká:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 17. hod.
25. december – prvá slávnosť vianočná o 10. hod.
26. december – o 9. hod. Večera
Pánova so spoveďou, o 10. hod.
Služby Božie a o 14. hod. Večera
Pánova so spoveďou pre starších
a nemocných vo fare na Ul. F. Kráľa

vo Veľkej.
31. december – o 17. hod.
1. január 2014 – novoročné služby
Božie o 10. hod.
6. január – služby Božie o 10. hod.
Matejovce:
24. december – štedrovečerné služby Božie o 17. hod.
25. december – služby Božie o 9.
hod.
26. december – služby Božie o 9.
hod.
31. december – služby Božie o 17. hod.
1. január 2014 – služby Božie o 9.
hod.
6. januára – služby Božie o 9. hod.
SVÄTÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
V pravoslávnom chráme na Popradskom nábreží:
24. december – Predvečer sviatku Narodenia, Cárske časy a svätá
liturgia o 8. hod., Veľké Povečerie
o 19. hod.
25. december – Narodenie nášho
Spasiteľa Isusa Christa, svätá liturgia o 9. hod., Večerňa o 17. hod.,
26. december – Zbor presvätej Bohorodičky, svätá liturgia o 9. hod.,
Večerňa o 17. hod.
27. december – Sv. prvomučeníka
Štefana, sv. liturgia o 9. hod., Večerňa o 17. hod.
1. január 2014 – Obrezanie Hospodina a sv. Vasiľa Veľkého, sv. liturgia o 9. hod.
5. január – Predvečer sviatku Bohozjavenia, Veľké Povečerie o 19.
hod.
6. január – Sviatok Bohozjavenia,
sv. liturgia o 9. hod., veľké posvätenie vody.
BRATSKÁ JEDNOTA
BAPTISTOV
Modlitebňa vo Veľkej, Jahodná ul.:
24. december – štedrovečerná bohoslužba o 16. hod.
25. december – Prvý sviatok vianočný – bohoslužba o 10. hod.
26. december – Druhý sviatok vianočný – bohoslužba o 10. hod.
31. december – Silvester, ďakovná
bohoslužba o 18. hod.
1. január 2014 – novoročná bohoslužba s privítaním Nového roka
o 10. hod.

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
NA SLOVENSKU,
zbor Poprad
V posluchárni Okresného úradu
Poprad, Nábrežie Jána Pavla II:
24. december – bohoslužby s detským vianočným programom o 16.
hod.
25. december – vianočné bohoslužby o 10. hod.
1. január 2014 – novoročné modlitebné stretnutie o 10. hod.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Obrň sa spokojnosťou - je to nedobytná pevnosť.

EPICTETU

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 5. decembra 2013 – Timea Jágriková,
Poprad, 6. decembra – Samuel Ján, Batizovce, Sabinna Baselidesová, Poprad, 9. decembra – Theo Karas, Poprad, Tibor Mucha, Svit, Eliška Fábryová, Spišské Bystré.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre v Spišskej Sobote oslavujú svoje narodeniny v 4. štvrťroku 2013 títo členovia: 70 rokov Helena Antalová a Štefan Slavkovský, 65
rokov Danica Alexová a Mária Čenščáková, ostatní jubilanti Ondrej Čulík,
Mikolaj Daňo, Michal Dunajský, Anna Kubusová, Gizela Nitschová, Milan Ratkoš, Ladislav Roško, Vlasta Poláková, Ján Ševc, Antonín Rusnák,
Mária Bobovská, Agnesa Dunajská, Ľudovít Fedor, Žofia Oravcová, Štefan
Zahoranský, Alojz Vagaš, Katarína Hoššová, Dávid Alexa, Marta Čulíková, Veronika Džurná, Katarína Girgašová, Ružena Hvalčáková, Eva Hvilová, Katarína Kornajová, Žofia Kubusová, Anna Lásková, Jozef Ratkoš,
Alžbeta Šulíková, Mária Tajbliková, Mikuláš Vojtovič.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 12. decembra 2013
vo Veľkej s

Máriou Hosťanskou,
87-ročnou

Vo štvrtok 12. decembra 2013
v Spišskej Teplici s

Annou Puchalovou,
87-ročnou

V piatok 13. decembra 2013
vo Veľkej s

Petrom Lajšom,
60-ročným

V piatok 13. decembra 2013
vo Veľkej s

Jánom Krupom,
90-ročným

V utorok 17. decembra 2013
v Spišskej Sobote s

Romanom Smikom,
42-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 18. decembra 2013
vo Veľkej o 13. hod. s
V piatok 20. decembra 2013
vo Veľkej o 12.30 hod. s
V piatok 20. decembra 2013
vo Veľkej o 14. hod. s

Jánom Teplickým,
63-ročným
PaedDr. Annou Spišiakovou,
55-ročnou
Alenou Želonkovou,
72-ročnou

SPOMIENKA
Po bolestiach odpočívam v pokoji a nerušene,
s tieňom ruží prelína sa moje večné snenie.
Či si na mňa zaspomína pokolenie a či zapomenie?
Nezhynie ten v srdciach, kto žil láskou pre ne.
V nedeľu 22. decembra 2013 bude tomu 9 rokov,
čo odišiel do večnosti manžel, otec, starký, brat, svokor a príbuzný
TOMÁŠ TOBÁK.
S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku tým,
ktorí ho poznali, ďakuje rodina Tobáková

SPOMIENKA
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme mu dať.
V našich srdciach bude žiť naďalej.
V pondelok 23. decembra uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
FRANTIŠEK MALIČKÝ z Popradu.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéra Helena a syn František s rodinami

Minulý týždeň v stredu sa seniori z Denného centra Limba zišli
pri vianočnej jedličke, pohostení a kultúrnom programe. Okrem
chutného jedla nechýbala hudba a spev. Ako prekvapenie vystúpili
deti z MŠ na Podtatranskej ulici.
Foto - Marek Vaščura

Viceprimátor zablahoželal jubilantom
V sobotu 14. decembra v obradnej sieni mesta Poprad prijal viceprimátor mesta Poprad Adrián
Kromka jubilantov, ktorí oslavujú
svoje narodeniny v decembri. Ku
krásnym 90 rokom zablahoželal
Anne Michalkovej, k 85 rokom
Anne Marušinovej, Anne Mlynárovej, Márii Stoličnej, Bedřichovi
Vrbovi, k 80 rokom Eve Lopušekovej, Gizele Štefkovej, Antónii
Šulikovej, Božene Vencelovej,
Johane Bednarčíkovej, Zite Černej, Anne Gáborčíkovej, Ružene
Lesňákovej, Jozefovi Houskovi,

Eduardovi Bednárovi, k 75 rokom
Emílii Klembarovej, Andrejovi
Lisníkovi, Márii Petránovej, Anne
Tóthovej, Margite Valigurovej,
Sidónii Ziburovej, Terézii Babiašovej, Ondrejovi Davidovi, Dušanovi Jurisovi, k 70 rokom Márii
Repčakovej, Štefanovi Slavkovskému, Františkovi Stoličnému,
Emílii Madáčovej, Márii Balentovej, Valérii Hamrákovej, Agnese
Krajčovej, Vladimírovi Jakubekovi, Viliamovi Lazarovi, Milanovi
Macurovi, Štefanovi Bakalovi
a Jánovi Mindokovi.
(ppš)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 18. decembra - Altea, zajtra 19. decembra - Dr. Max - ZOC
Max, v piatok 20. decembra
- Altea, v sobotu 21. decembra - Sunpharma, v nedeľu 22.
decembra - Tília, v pondelok
23. decembra - Styrax, v utorok
24. decembra - Cyprián, v stredu
25. decembra - Styrax, vo štvrtok
26. decembra - Viktoria, v piatok
27.decembra - Lekáreň Nemocnice Poprad, v sobotu 28. decembra
- Avena, v nedeľu 29. decembra Dr. Max - trhovisko, v pondelok
30. decembra - Včela, v utorok 31.
decembra - Medovka, v stredu 1.
januára - Adus, vo štvrtok 2. januára - Sunpharma Tesco, v piatok
3. januára - Medovka, v sobotu 4.
januára - Altea, v nedeľu 5. januára
- Dr. Max - ZOC Max, v pondelok
6. januára - Altea, v utorok 7. janu-

ára - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Altea: Nám. sv. Egídia 25, č.
t. 772 42 22, Dr. Max - ZOC
Max: Dlhé hony 1, Sunpharma: Moyzesova 3, č. t. 788 03
36, Tília: Banícka 28, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka
28, Cyprián: L. Svobodu 2689, č.
t. 773 22 40, Styrax: L. Svobodu
3782, č. t. 773 22 78, Victoria:
Drevárska 1, č. t. 772 14 77, Avena: Karpatská 11, Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája 30, Včela:
Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67,
Medovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34..
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 19. decembra do 25. decembra

Hobit: Smaugova pustatina 3D
HFR - o 20.20 hod., Hobit: Smaugova pustatina 3D HFR ČD o 13.40 hod. (nehrá sa 19. a 20. 12.)
a o 17. hod., Ľadové kráľovstvo
2D - o 18. hod., Prechádzky s dinosaurami 3D - o 14. hod. (nehrá
sa 19. a 20. 12.) a o 16. hod., Fraje-

ri vo Vegas – o 20.30 hod., Detské
kino - Vtáči úlet - o 13. hod. (nehrá
sa 19. a 20. 12.), Ľadové kráľovstvo 2D - o 15. hod., Prechádzky s dinosaurami 2D - o 17.20
hod., Hobit: Smaugova pustatina 2D - o 19.20 hod. 24. a 25.
decembra sa nepremieta. (ppp)
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Múzeum TANAPu bude zatvorené

INZERCIA

Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici je od pondelka 16. decembra do stredy 25. decembra 2013 zatvorené z technicko - organizačných dôvodov. Vystavené exponáty budú môcť návštevníci
Tatier opätovne vidieť vo štvrtok 26. decembra. Múzeum bude za(ppp)
tvorené aj počas Silvestra a 1. januára 2014.		

PREDAJ

MESTO

POPRAD

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

na prenájom nehnuteľnosti
nebytového priestoru v budove Reduty na Námestí sv. Egídia , súp.
č. 44 v Poprade o celkovej výmere 260,84 m2, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie
Poprad na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 19 669,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18. decembra 2013 do
12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72
82, 0910890244
PP-123

MESTO

POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Svit časť pozemku
parc. č. KN-E 2232/1 o výmere 131 m2
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ
č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. 12. 2013 o 12. hod.
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-121

•

Predám leštený smrekový obklad - perodrážku, 3 €/m2, zrubový
obklad, hranoly a dlážku na podlahu. Inf.: č. t. 0908 234 866. 27/13-P
Predám
stavebný
pozemok 25 min. od Popradu.
13 500 €/1800 m2. Inf.: č. t. 0904
079 234.		
191/13-P
Predám 3-izb. slnečný byt
v Poprade na starom Juhu
s balkónom, 5. posch. Inf.: č. t.
0903 901 723.
211/13-P
Predám vysporiadanú garáž
3,5x6 m, za hotelom Olympia na
sídl. Západ, cena 6 100 €. Inf.: č. t.
213/13-P
0948 264 969.
Predám šteňatá nemeckého ovčiaka. Inf. č. t.: 0902
634 441.		
214/13-P

•
•
•
•
•

RÔZNE

DOSTUPNÉ POŽIČKY pre
živnostníkov, firmy, zamestnaných aj dôchodcov. Inf.: č. t. 0907
968 209, 0911 946 470. 180/13-R

•

MAĽBY BYTOV – tel. číslo 0905 858 632.
210/13-R

Čokoláda XOÇAI pomáha predchádzať srdcovo-cievnym ochoreniam, Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe, poškodeniu zažívacích
systémov, obličkovým ochoreniam,
cukrovke, reumatizmu, rakovi-

ne, ochoreniam očí, zápalovým
a alergickým ochoreniam, dodáva
energiu, zaháňa únavu, vyrovnáva
prekyslenie organizmu a má ďalšie
množstvo priaznivých účinkov na
ľudský organizmus.

•
•
•
•
•
•

KÚPA

Kúpim zánovnú detskú cestovnú postieľku s matracom. Inf.:
č. t. 0908 254 433.
29/13-K

Rekonštrukcia už v budúcom roku
V novinách Poprad č. 44 občianka mesta poukázala na „stratený“
chodník na Hviezdoslavovej ulici,
ktorý spôsobuje problémy chodcom. Predsedníčka volebného obvodu č. 1, poslankyňa MZ v Poprade Anna Schlosserová na jej podnet
reagovala a zaslala odpoveď: „Nakoľko na Hviezdoslavovej ulici je
plánovaná v roku 2014 celková rekonštrukcia, boli v roku 2013 „len“
zaplátané výtlky, ktoré spôsobovali
problém vodičom. Na zasadaní

XOÇAI – výnimočný produkt z kakaového bôbu a ovocia Açai
Spoločnosť MXI sa zaoberá
výrobou takzvanej zdravej čokolády XOÇAI. Na jej vzniku
päť rokov pracoval tím vedcov,
ktorí prišli na to, ako vyrobiť
čokoládu prospešnú pre zdravie.
Má vysoký obsah antioxidantov
a ide o čistý prírodný produkt
z tepelne nespracovaného kakaa
s ovocím Açai.
Čokoláda XOÇAI sa skladá zo
4 základných ingrediencií: kakový
bôb, ovocie Açai, čučoriedky a prírodný sirup z cukrovej trstiny. Vyrába sa tzv. chladiacim procesom,
pri ktorom sa zachová množstvo
látok obsiahnutých v týchto ingredienciách.
Čokoláda XOÇAI obsahuje
toľko jednotiek ORAC, ktorými sa
meria schopnosť pohlcovať voľné
radikály v potravinách, že stačí denne zjesť 2-3 štvorce podľa druhu.

•

Dáme do prenájmu kancelárske priestory v Poprade, Teplická
ul. č. 34, bývalá AB Stavomontáže. Jeden mesačný nájom grátis.
Inf.: č. t. 0905 563 836. 213/13-R
Prijmeme kaderníčky so ŽL,
výhodné platobné podmienky.
Inf.: č. t. 052/42 82 159. 219/13-R
Hľadám si podnájom v Poprade, pre 1 osobu až 2 osoby.
Najlepšie sídlisko. Inf.: cmuk01@
centrum.sk
222/13-R
Doučujem matematiku II.
stupeň ZŠ, príprava na monitor,
prijímacie pohovory. Inf.: č. t.
0948 277 467.
223/13-R
Prijmeme distribútorov letákov do schránok. Inf.: č. t.
0911 623 572 alebo e-mail: poprad@redpost.sk
225/13-R
Dám do prenájmu garážové
miesto v suteréne objektu Meander v centre Popradu. Inf.: č. t.
0905 370 254.
226/13-R

Čokoláda XOÇAI je vhodná
pre diabetikov a alergikov, vegetariánov a vegánov, ľudí na redukčnej diéte i ľudí, ktorí jednoducho
majú radi čokoládu a záleží im na
svojom zdraví.
Na európskom trhu je momentálne k dispozícii niekoľko druhov
čokolády XOÇAI.
Skúsenosti s touto čokoládou:
„Som 40 rokov chorá, mám množstvo diagnóz. Brala som množstvo
liekov, ktoré na jednej strane utlmili
problémy, ale na druhej strane mali
veľa vedľajších účinkov. Ale teraz,
keď už rok jem čokoládu Xoçai, som
úplne iný, zdravší človek a vravím –
v živote som nemala lepší produkt pre
zdravie“, uviedla Marta Meľuchová.
Chcete sa dozvedieť viac? Opýtajte sa na mobilnom čísle 0908
215 303 alebo na marta.meluchova@gmail.com.
PP-93

Ohlas na článok
Mestského zastupiteľstva v Poprade
10. decembra 2013 bol schválený
rozpočet na rok 2014 a táto komunikácia je v pláne celkových rekonštrukcií. Verím, že pisateľku poteší,
že jej podnet bude zo strany mesta
Poprad vybavený k spokojnosti vodičov, chodcov aj Popradčanov vôbec.
V súvislosti s plánovanou a schválenou rekonštrukciou bude na tejto
komunikácii riešené aj vodorovné
dopravné značenie na tomu príslušných miestach a v prípade potreby
zabezpečené aj osadenie statického dopravného značenia.“ (ppp)

Napísali ste nám

Úcta k seniorom

nevyhasla

V plnej miere to prejavili žiaci ZŠ s MŠ na Komenského ulici
a ZUŠ pri Spojenej škole na Letnej ulici. S pekným programom
prišli pozdraviť seniorov Denného centra v Spišskej Sobote.
Predvianočné slávnostné stretnutie sa konalo v stredu 11. decembra v Kultúrnom dome v Spišskej
Sobote. Seniori sa mimoriadne
tešia z každej pozornosti, ale stretnutie s deťmi dokáže dojať každé
suché oko. Ďakujeme, že na nás
nezabúdate.
Seniori DC Spišská Sobota
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Aktuálne výsledky po šiestom kole

EXTRALIGA - Celkové poradie družstiev

P.č. Družstvo
1 Rozor
2 Liptona
3 Gerlach
4 Hurricanes
5 Avan
6 Terichem
7 Bankbrooker
8 Radiana

Výhry
31
27
28
26
25
15
13
3

Remízy
0
0
0
0
0
0
0
0

Prehry
11
15
14
16
17
27
29
39

Zápasy
42
42
42
42
42
42
42
42

Kolky
23487
23584
23571
23024
22900
21394
21860
18745

EXTRALIGA - Celkové poradie jednotlivcov
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Meno hráča
Lukáš Andrássy
René Blažek ml.
Tomáš Majerčák
Ján Petras
Igor Novotný
Rudolf Zoričák
Ľubomír Kožik
Vladimír Pavlikovský
Ľudovít Jurinyi
Matúš Svitanek
Anton Paločko
Igor Lendácky
František Kuziel
Martin Staš
Anton Zoričák
Marek Petras
Tomáš Szabó
Alena Baluchová
Anton Baláži
Michaela Blažeková
Lukáš Celušák
Karol Ganz
Patrik Krul
Stanislav Zeleňák
Kristína Koseková
Mária Kovalčíkova
Filip Švarc
Edmund Kováč
Milan Palider
Ján Kuboši
Andrea Zborovjanová
Martin Sivák
Patrik Baluch
Lýdia Siváková
Marian Sivák

Družstvo
Avan
Gerlach
Gerlach
Liptona
Rozor
Rozor
Hurricanes
Rozor
Avan
Hurricanes
Hurricanes
Avan
Bankbrooker
Terichem
Rozor
Liptona
Gerlach
Radiana
Hurricanes
Liptona
Bankbrooker
Terichem
Avan
Terichem
Avan
Bankbrooker
Terichem
Bankbrooker
Radiana
Gerlach
Radiana
Radiana
Radiana
Radiana
Radiana

Hry
7
35
35
42
21
42
28
42
21
30
36
38
37
38
21
42
42
28
32
42
37
27
27
32
33
35
29
17
6
14
32
9
13
23
15

Kolky
1566
7092
6900
8179
4015
7902
5264
7828
3902
5567
6652
6961
6774
6854
3742
7477
7385
4912
5541
7256
6346
4584
4538
5323
5453
5762
4633
2698
946
2194
4603
1268
1710
2809
1729

I. liga – Celkové poradie družstiev

P.č. Družstvo
1 Autodiely
2 Aquacity
3 Vega Zakopane
4 Evita Caffe
5 Advokáti
6 Belagio
7 Three Beatles
8 Expoteam

Výhry
32
28
24
21
21
15
14
12

Remízy
0
0
0
0
0
1
0
1

Prehry
10
14
18
21
21
26
28
29

Zápasy
42
42
42
42
42
42
42
42

Body
7
25
25
33
11
30
17
27,5
9
19,5
19
20
14
23,5
9,5
21
23,5
15
18
26
16
11
13
14
13
18
4,5
7
0
3,5
5
0,5
2
3
0

Kolky
20600
20235
19609
19677
19331
18954
18657
18686

Body
140
134
133
125,5
112
83
81
31,5

Priemer
223,7
202,6
197,1
194,7
191,1
188,1
188
186,3
185,8
185,5
184,7
183,1
183
180,3
178,1
178
175,8
175,4
173,1
172,7
171,5
169,7
168
166,3
165,2
164,6
159,7
158,7
157,6
156,7
143,8
140,8
131,5
122,1
115,2

Body
143
138
113
107,5
96,5
94
77,5
70,5

I. liga – Celkové poradie jednotlivcov
P.č. Meno hráča
1 Jaroslav Pěč
2 Jozef Valachovič
3 Pavel Svitanek
4 Miroslav Mendroš
5 Radovan Tyliščák

Družstvo
Advokáti
Autodiely
Autodiely
Advokáti
Aquacity

Hry
12
37
18
26
38

Kolky
2111
6464
3112
4489
6411

Body
10
25
12,5
15
30

Priemer
175,9
174,7
172,8
172,6
168,7

Miroslav Korenko
Ján Matejbus
Tomáš Prokopy
Pawel Kolaciak
Martin Černák
Juraj Dubaj
Tomaš Kukliš
Ľubomír Kuruc
Roman Vaščura
Stanislav Beňo
Grzegorz Bucki
Karol Kato
Štefan Harabin
Emil Pačin
Michal Janik
Marcel Valluš
Michaela Voščeková
Monika Karolčíková
Ladislav Čontoš
Pawel Gaj
Iseni Remus
Peter Gurčík
Miroslav Vaščura
Milan Mešťan
Eva Mešťanová
Július Karolčík
Jozef Rindoš
Milan Suranovský
Dominik Snášel
Frantisek Ohalek
Peter Vernarec
Jano Diabelko
Radomír Messerschmidt
Vladimír Mendroš
Miro Bilšak
Peter Dovala
Slavomír Čisty
Valéria Messerschmidtová
Monika Tomašková
Alexander Kalina
Martin Otčenáš

Evita Caffe
Aquacity
Belagio
Vega Zakopane
Belagio
Evita Caffe
Advokáti
Aquacity
Three Beatles
Advokáti
Vega Zakopane
Advokáti
Autodiely
Autodiely
Vega Zakopane
Advokáti
Aquacity
Expoteam
Three Beatles
Vega Zakopane
Expoteam
Aquacity
Three Beatles
Evita Caffe
Evita Caffe
Expoteam
Expoteam
Aquacity
Belagio
Advokáti
Aquacity
Belagio
Advokáti
Advokáti
Three Beatles
Advokáti
Belagio
Advokáti
Belagio
Three Beatles
Aquacity

35
31
42
32
34
33
3
28
40
22
34
8
33
38
28
21
15
41
38
32
42
8
40
27
31
41
2
3
35
5
1
7
18
5
4
4
7
2
2
5
2

5854
5126
6904
5163
5427
5253
477
4451
6357
3473
5367
1257
5128
5896
4332
3149
2248
6099
5645
4747
6156
1162
5801
3912
4410
5820
283
414
4787
673
133
924
2346
626
499
497
837
233
228
534
170

II. liga – Celkové poradie družstiev

P.č. Družstvo
1 Scame
2 Ekoclim
3 Lunys Team
4 Jabras
5 SportRysy
6 Property
7 Slovanet

Výhry
26
21
18
17
15
14
14

Remízy
1
1
0
0
0
0
0

Prehry
9
14
18
19
21
22
22

Zápasy
36
36
36
36
36
36
36

20,5
20,5
27
21
24
17,5
1
17
22
11
18
3
17
24,5
15
9
10
17
16,5
11
17
3
11
8
17,5
10,5
1
1,5
8
0,5
0
3
4
1
1
2
0
0
1
0
0

Kolky
16174
15815
15555
15265
15142
15098
14358

167,2
165,3
164,3
161,3
159,6
159,1
159
158,9
158,9
157,8
157,8
157,1
155,3
155,1
154,7
149,9
149,8
148,7
148,5
148,3
146,5
145,2
145
144,8
142,2
141,9
141,5
138
136,7
134,6
133
132
130,3
125,2
124,7
124,2
119,5
116,5
114
106,8
85

Body
53
43
36
34
30
28
28

II. liga – Celkové poradie jednotlivcov
P.č. Meno hráča
1 Štefan Kňurovský
2 Milan Šifra
3 Miroslav Filaga
4 Lukáš Hybler
5 Vladimír Varga
6 Rado Pavlíčko
7 Pavol Šlosár
8 Rastislav Slovjak
9 Tomáš Barilla
10 Branislav Sroka
11 Ján Pelach
12 Jozef Skokan
13 Peter Kaňuk
14 Roman Kosek
15 Peter Gancarčík
16 Peter Juščák
17 Jozef Haľama
18 Ladislav Zimerman
19 Tibor Oravec
20 Matúš Gajdoš
21 Mária Koseková
22 Lukáš Urban
23 Slavomír Raček
24 Róbert Sroka
25 Martin Bašista

Družstvo
Ekoclim
Scame
Slovanet
SportRysy
Ekoclim
Lunys Team
Scame
Scame
SportRysy
Jabras
Jabras
SportRysy
Lunys Team
Property
Lunys Team
Scame
Ekoclim
Slovanet
Scame
Slovanet
Property
Slovanet
Property
Jabras
Lunys Team

Hry
27
19
15
22
20
30
26
32
21
31
35
21
30
36
30
3
22
25
28
17
32
20
19
19
18

Kolky
4712
3174
2377
3464
3120
4606
3956
4758
3114
4559
5100
3047
4321
5143
4235
423
3045
3457
3863
2340
4386
2741
2601
2549
2393

Body
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Priemer
174,5
167
158,4
157,4
156
153,5
152,1
148,6
148,2
147
145,7
145
144
142,8
141,1
141
138,4
138,2
137,9
137,6
137
137
136,8
134,1
132,9

PP-130

viac informácii nájdete na www.bkcitybowling.sk

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Pavol Hurajt
Igor Kosek
Anna Vitková
Tomáš Kovalčik
Tomáš Malatin
Tomáš Skokan
Jozefína Gildeinová
Diana Švagerková
Ľubomír Tužák
Mária Dudjaková
Lukáš Kocúr
Martina Gavalierova
Marcela Kovaľová
Monika Repčáková

Jabras
Property
Ekoclim
Slovanet
SportRysy
SportRysy
SportRysy
Ekoclim
Slovanet
Ekoclim
Slovanet
Slovanet
Slovanet
Ekoclim

23
21
23
3
19
9
16
11
20
2
1
1
6
3

3057
2712
2890
376
2334
1103
1952
1298
2341
193
92
84
502
245

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

132,9
129,1
125,6
125,3
122,8
122,5
122
118
117
96,5
92
84
83,6
81,6

III. liga – Celkové poradie družstiev
P.č. Družstvo
1 Whirpool
2 Spolbyt
3 BMT
4 Profesta
5 Bapomed
6 Tv - Poprad
7 Astana

Výhry
30
25
19
18
14
10
9

Remízy
0
0
0
0
1
1
0

Prehry
6
11
17
18
21
25
27

Zápasy
36
36
36
36
36
36
36

Kolky
16607
16368
15362
14448
14844
13866
13733

Body
60
50
38
36
29
21
18

III. liga – Celkové poradie jednotlivcov
P.č. Meno hráča
1 Stanislav Jacák
2 František Lompart
3 Jaroslav Olečko
4 Jozef Bordač
5 František Geci
6 Branislav Vajdík
7 Berco Fiolek
8 Jozef Košický
9 Miroslav Horničák
10 Ľubomír Živčák
11 Igor Kras
12 Vlado Bobovsky
13 Vladimír Zavacký
14 Martin Kuruc
15 Marián Gad
16 Jaroslav Marušin
17 Peter Lauf
18 Daniel Beck
19 Miťo Šimko
20 Jozef Beck
21 Lucia Rusnáková
22 Vladimír Skokan
23 Ngo Tien
24 Miroslav Krafčík
25 Radoslav Kečka
26 Vladimír Kaprál
27 Juraj Gancarčík
28 Lukáš Haberajter
29 Dušan Mlynár
30 Gejza Skokan
31 František Vajdík
32 Zuzana Švantnerová
33 Milan Droppa
34 Peter Dubec
35 Radka Novotná
36 Vladimír Martinko
37 Táňa Vajdíkova
38 Pavel Šico
39 Katka Korenková
40 Zuzana Skokanová
41 Miriam Hozzová
42 Lucia Pavličková

Družstvo
Whirpool
Spolbyt
Spolbyt
Spolbyt
Whirpool
BMT
BMT
Bapomed
Whirpool
Bapomed
Bapomed
Spolbyt
Whirpool
Whirpool
Profesta
Bapomed
Astana
Spolbyt
BMT
Spolbyt
Tv - Poprad
Tv - Poprad
BMT
Profesta
Astana
Profesta
Profesta
Astana
Whirpool
Tv - Poprad
BMT
Bapomed
Bapomed
Astana
Tv - Poprad
Bapomed
BMT
Astana
Bapomed
Tv - Poprad
Tv - Poprad
Astana

Hry
30
18
23
6
20
29
33
11
29
15
18
11
7
13
33
32
20
30
27
20
34
30
2
27
30
29
19
31
9
18
16
8
5
22
4
4
1
4
15
15
7
1

Kolky
5193
3062
3769
932
3057
4369
4919
1633
4305
2219
2659
1613
1022
1898
4783
4625
2879
4239
3769
2753
4639
4066
265
3542
3871
3706
2417
3912
1132
2168
1922
956
593
2573
465
451
110
410
1524
1408
640
80

Body
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Priemer
173,1
170,1
163,8
155,3
152,8
150,6
149
148,4
148,4
147,9
147,7
146,6
146
146
144,9
144,5
143,9
141,3
139,5
137,6
136,4
135,5
132,5
131,1
129
127,7
127,2
126,1
125,7
120,4
120,1
119,5
118,6
116,9
116,2
112,7
110
102,5
101,6
93,8
91,4
80

LIGA STREDNÝCH ŠKOL 2013/2014
Aktuálne výsledky po treťom kole

Celkové poradie družstiev

P.č. Družstvo
1 Obchodná Akadémia
2 SSOŠ Veľká
3 Spojená škola D.Tatarku
4 Stredná zdravot. škola

Výhry
8
6
4
0

Remízy
0
0
0
0

Prehry
1
3
5
9

Zápasy
9
9
9
9

Kolky
3087
2789
2675
2246

Body
16
12
8
0

Celkové poradie jednotlivcov
P.č. Meno hráča
1 Kristína Koseková
2 Daniela Kaššová
3 Marek Zavacký
4 Juraj Slavkovský
5 Dávid Macho
6 Michal Sýkora
7 Pavol Orolín
8 Sára Vyhnalová
9 Michael Fathalipour
10 Filip Lipták
11 Marek Kuchta
12 Klára Ficová
13 Veronika Gildeinová
14 Marián Žmijovský
15 Alica Sroková
16 Marek Štefko
17 Katarína Šelengová
18 Kristína Gerčáková
19 Matúš Kopkaš
20 Karina Pitoňáková
21 Alica Stanková
22 Dominika Kunová
23 Veronika Polovková
24 Adriana Hudáková

Družstvo
OA
OA
OA
SšDT
SSOŠ Veľká
SSOŠ Veľká
SSOŠ Veľká
SšDT
SSOŠ Veľká
SšDT
SZŠ
SšDT
SZŠ
OA
SšDT
SZŠ
SšDT
SZŠ
SSOŠ Veľká
SšDT
OA
SZŠ
SZŠ
SZŠ

Hry
9
9
1
6
1
8
8
3
8
6
5
3
4
1
3
3
3
6
2
3
7
4
4
1

Kolky
1205
1166
120
702
115
872
826
309
820
611
507
296
391
95
277
269
264
518
156
216
501
283
244
34

Body
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Priemer
133,8
129,5
120
117
115
109
103,2
103
102,5
101,8
101,4
98,6
97,7
95
92,3
89,6
88
86,3
78
72
71,5
70,7
61
34

LIGA ZÁKLADNÝCH ŠKOL 2013/2014
Aktuálne výsledky po treťom kole

Celkové poradie družstiev
P.č. Družstvo
1 ZŠ Tajovského
2 ZŠ Jarná
3 Komenáčik B
4 Komeňáčik A
5 ZŠ Dostojevského B
6 ZŠ Dostojevského A

Výhry
12
10
7
6
6
3

Remízy
0
1
0
1
0
0

Celkové poradie jednotlivcov

P.č. Meno hráča
1 František Skokan
2 Jakub Riegelský
3 Lukáš Labuda
4 Martin Turčan
5 Maroš Kupčo
6 Lukáš Božoň
7 Patrik Tompoš
8 Patrícia Krakovská
9 Tomáš Uličný
10 Dominika Paráňová
11 Kristián Furcoň
12 Boris Ščavnický
13 Timotei Skokan
14 Dominika Marková
15 Marek Rušin
16 Tomáš Majerník
17 Adam Zavacký
18 Marko Kornajčík
19 Dominik Mýtnik
20 Miriam Kováčová
21 David Herich
22 Matej Lang
23 Ondrej Kurunczi
24 Alexandra Luptáková
25 Sýkora Samuel
26 Christian Jakubčák
27 Bruno Zajac
28 Alžbeta Kašická
29 Natália Ďuríková
30 Andrej Friedman
31 Samuel Ivančák
32 Samuel Turan
33 Kristína Jakubišinová
34 Viktória Kredatusová

Družstvo
ZŠ Jarná
ZŠ Tajovského
ZŠ Tajovského
ZŠ Jarná
ZŠ Dostojevského B
ZŠ Jarná
Komenáčik B
ZŠ Dostojevského A
ZŠ Dostojevského A
ZŠ Dostojevského A
ZŠ Tajovského
Komenáčik B
Komeňáčik A
ZŠ Dostojevského B
ZŠ Tajovského
ZŠ Dostojevského A
ZŠ Jarná
ZŠ Jarná
Komenáčik B
ZŠ Dostojevského A
Komeňáčik A
Komeňáčik A
ZŠ Dostojevského B
ZŠ Dostojevského A
Komeňáčik A
Komenáčik B
ZŠ Dostojevského A
ZŠ Dostojevského A
ZŠ Dostojevského B
Komeňáčik A
ZŠ Dostojevského B
ZŠ Dostojevského B
ZŠ Dostojevského B
ZŠ Dostojevského A

Prehry
3
4
8
8
9
12
Hry
15
15
10
13
9
10
12
4
9
6
12
7
4
6
8
6
2
5
13
4
6
14
9
2
15
13
6
6
6
6
7
4
4
2

Zápasy
15
15
15
15
15
15
Kolky
1831
1772
1173
1431
960
1064
1231
399
893
588
1139
662
376
563
740
554
182
455
1173
349
517
1203
761
169
1260
1057
462
439
425
417
484
267
255
80

Pevné zdravie, šťastie a lásku v novom roku
občanom mesta Poprad
a obchodným partnerom praje

Kolky
4824
4963
4123
3773
3715
3933
Body
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Body
24
21
14
13
12
6

Priemer
122,1
118,1
117,3
110,1
106,6
106,4
102,5
99,7
99,2
98
94,9
94,5
94
93,8
92,5
92,3
91
91
90,2
87,2
86,1
85,9
84,5
84,5
84
81,3
77
73,1
70,8
69,5
69,1
66,7
63,7
40
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Krátko zo športu

•

Po vysokom víťazstve 10:0
nad Zvolenom uštedrili popradské hokejistky ďalší debakel aj Topoľčanom. Na ľade
súperiek vyhrali 8:1 a v tabuľke sa dostali na prvé miesto
o skóre pred najväčšieho favorita súťaže zo Spišskej Novej
Vsi. Najbližšie sa Popradčanky
predstavia doma v sobotu 28.
decembra o 18. hod. proti HC
Petržalka 2010 a o týždeň na
to, v sobotu 4. januára o 18.
hod. privítajú ŽHK 2000 Šarišanka Prešov.
Popradské basketbalistky
klubu BAM Poprad odohrajú
cez víkend 21. a 22. decembra dvojzápas v Prešove s domácim BK Eilat PU Prešov.
Po cestách do Starej Ľubovne
a Košíc sa doma predstavia
v odvetnej časti 1. ligy Východ
až v polovici februára, kedy
privítajú doma v dvojzápase
tím MBK Región Rožňava.
V piatok 13. decembra
pokračovala večer v Aréne
Poprad Podtatranská futsalová liga 4. kolom. Výsledky:
Veľký Slavkov – Futsal Team
Union Poprad 2:10, FK Levoča – Orságh Veľká team 7:3,
FK Poprad U19 – Neo Poprad
1:4, Stará škola – Slovanet Poprad 2:0, Do počtu! – OV SZM
1983 2:2. Piate kolo je na programe v piatok 20. decembra.
Minulý týždeň v stredu sa
v Matejovciach konalo finále
jedenásteho ročníka Žiackej
ligy mesta Poprad v stolnom
tenise. Medzi dievčatami sa
najviac darilo ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade,
medzi chlapcami bolo najlepšie domáce družstvo zo ZŠ
s MŠ na Koperníkovej ulici
v Matejovciach.
Basketbalisti BK Iskra Svit
nastúpia v najbližších kolách
v sobotu 21. decembra o 18.
hod. doma proti MBK Handlová, v sobotu 28. decembra o 18. hod. na palubovke
BK Inter Incheba Bratislava
a v sobotu 4. januára o 18. hod.
v Iskra Aréne proti BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves.
V Tatranskej Lomnici sa
na lezeckej stene kaviarne
Singing Rock Caffe uskutoční
v piatok 20. decembra o 17.
hod. 4. kolo 5. ročníka pretekov v lezení na umelej lezeckej stene pod názvom Tatranský lezúň 2013.
(ppv)

Gymnasti súťažili o vianočnú guľu
Tradičná predvianočná gymnastická súťaž O vianočnú guľu
sa konala v sobotu 14. decembra v telocvični ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade.
Organizátorom gymnastickým pretekov pred Vianocami

je gymnastický klub ŠŠS GYTA Poprad. Domáci pretekári ovládli všetky disciplíny vo
všetkých kategóriách.
V kategórii mladšej prípravky
súťažili len gymnastky z Popradu. Zo siedmich účastníčok sa

•

•

•

•

•

najviac darilo Gréte Jurčíkovej.
Rovnaká situácia bola aj v kategórii staršej prípravky, kde dominovala Paulína Chudíková.
Medzi mladšími žiačkami sa už
predstavili aj pretekári z Košíc,
či Liptovského Mikuláša, no do
prvej trojky sa nedostali. Zvíťazili dve pretekárky GY-TA Poprad s rovnakým súčtom bodov,
Zdenka Havlová a Michaela Kromková. Medzi staršími žiačkami
patrili prvé dve priečky opäť
pretekárkam z Popradu. Zvíťazila Katarína Krupičková.
Najstaršiu kategóriu junioriek
a žien ovládla Valéria Laskovičová, za ňou skončila Sandra
Povazsayová, obe z GY-TA Pop(ppv)
rad.

Kamzíci v riadnom hracom čase nevyhrali

Popradskí hokejisti odohrali v uplynulom týždni tri zápasy, v ktorých nazbierali
štyri body. Vyhrali v Martine i doma s Banskou Bystricou, no šesťdesiat minút čistého času im na to neVýsledky: 30. kolo v utorok 10.
decembra MHC Martin – HK Poprad 1:2 po s. n. (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
góly Popradu: 21. Juris Štals (A.
Lapšanský, T. Sýkora), rozhodujúci
nájazd premenil Peter Hrehorčák.
31. kolo v piatok 13. decembra HK Poprad – HC ´05 Banská
Bystrica 6:5 pp (0:3, 4:1, 1:1 – 1:0)
góly Popradu: 21. Tomáš Sýkora
(A. Lapšanský, J. Štals), 21. Matúš
Paločko (S. Takáč, M. Jáchym),

stačilo. Naposledy im sedem gólov pred Vianocami
uštedrili v nedeľu vojaci z Trenčína. Poprad si aj napriek oklieštenému kádru udržal pred reprezentačnou prestávkou štvrtú pozíciu so ziskom 53 bodov.

26. Tomáš Sýkora (R. Suchý, A.
Kroták), 30. Arne Kroták (S. Mlynarovič, S. Takáč), 48. Adam Lapšanský (J. Štals), 64. Juris Štals (A.
Lapšanský).
32. kolo v nedeľu 15. decembra
HK Dukla Trenčín – HK Poprad
7:4 (4:0, 1:1, 2:3) góly Popradu:
29. Arne Kroták (M. Paločko, S.
Takáč), 49. Adam Lapšanský (T.
Sýkora, J. Drábek), 56. Adam Lapšanský (J. Štals, D. Gáborčík), 58.

Tomáš Sýkora (J. Štals).
Program: 33. kolo v sobotu 28.
decembra o 17. hod. HK Poprad
– ŠHK 37 Piešťany, 34. kolo v pondelok 30. decembra o 17. hod. HK
36 Skalica – HK Poprad, 35. kolo
v piatok 3. januára o 17. hod. HK
Poprad – HKM Zvolen, 36. kolo
v nedeľu 5. januára o 17. hod. MsHK
Žilina – HK Poprad, 37. kolo
v utorok 7. januára o 17. hod. HK
Poprad – HC Košice.
(ppv)

Bežecké lyžovanie sa hlási o slovo

V časoch voľna, či dovoleniek
mnohí ľudia hľadajú možnosti
spoločenského, ale i športového vyžitia. Zvlášť pod Tatrami a v zime, kedy sa nám naše
veľhory doslova núkajú. Už tri
roky tu existuje škola bežeckého lyžovania, ktorá sa snaží
oprášiť lesk tohto klasického
zimného športu.
Pod Tatry prišiel s touto myšlienkou bývalý aktívny športovec Juraj Sedlačko spoločne
s kamarátom Petrom Žiškom.
„V minulosti som behával, ale
i skákal na lyžiach. Tento nápad
som dostal pred pár rokmi, keďže
bežecké lyžovanie je dlho v závese
za alpským. Mám známeho, ktorý
robí kurzy v Čechách. Bavili sme sa
o tom, ako podporiť záujem o tento
šport,“ povedal manažér školy bežeckého lyžovania.
A tak sa pred tromi rokmi
spustil na Slovensku projekt,
ktorý sa prispôsobuje potrebám
záujemcov. „Prioritne robievame

kurzy na Štrbskom plese a na
Skalke, vieme však vyhovieť aj
ľuďom, ktorí si objednajú kurzy niekde inde. Máme šiestich
inštruktorov, ktorí sa venujú
všetkým vekovým kategóriám.
Začíname v polovici decembra
a potom mávame pravidelne buď
jednodňové alebo víkendové kurzy. Jednodňový kurz sa začína

teóriou, pokračuje dopoludňajším
blokom a končí sa popoludňajším
blokom. Víkendový kurz sa začína v piatok večer prípravou lyží.
V soboty a v nedele sú samotné
kurzy doplnené o zábavné hry,
ako jazda na jednej lyži, či súťaž
o najdlhší skok na bežkách,“ opísal priebeh kurzov J. Sedlačko.
Podľa neho to však jedným kurzom nekončí. „Tí, čo
sa chcú bežeckému lyžovaniu
viac venovať, sa väčšinou vrátia niekoľkokrát. Po skončení
kurzu posielame absolventom
fotografie alebo filmy, aby vedeli, na čo sa majú v budúcnosti zamerať. Je potom už len na
nich, či sa chcú tomuto športu
viac venovať. Hlásia sa k nám
aj celé rodiny, ktoré sú v Tatrách
na dovolenke a chcú si spestriť
pobyt niečím novým. Kurzy sú
väčšinou v skupinách a tak tu
vznikajú nové priateľstvá a ľudia
sa navzájom spoznávajú,“ dodal
(mav)
manažér školy.
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Vážení obchodní partneri,

ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2013.
Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných

2014

PP-133

a pracovných úspechov v nadchádzajúcom roku

Prvý operný titul
v popradskom kine

PP-30

PENIAZE
DO 24 HODÍN
NA VAŠOM ÚČTE

Eugen Onegin bol inšpiratívnym nástrojom pre prvú
produkciu Kaspera Holtena
pre Royal Opera House. Pri
spracovaní tejto opery spolupracoval s dánskou architektkou Miou Stensgaard, pre
ktorú sú typické čisté, silné
obrazy plné emócií a s brilantným obsadením (vrátane
Simona Keenlysidea v hlavnej
úlohe). Holten dal klasickej
opere svieži nádych. Opisuje
ju ako plnú poézie a melanchólie, krehkých a neustále sa
meniacich emócií mladosti,
sebarealizácie, ale aj túžbu ísť
späť a vrátiť, čo sa vrátiť nedá.
Operu Eugen Onegin uvidia
diváci v kine Cinemax v ZOC
Max v Poprade v utorok 14. ja(ppš)
nuára 2014.

POPRAD

rýchle pôžičky pre vás
už od 600 EUR

( 0905 489 826, 0910 606 877

POPRAD, Levočská 212/4 (oproti zdravotnej škole)
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Ďakujeme všetkým našim zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2013.
Do nového roku prajeme všetkým
veľa zdravia, šťastia, lásky,
osobných a pracovných úspechov!

PP-125

