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Vážení Popradčania,
želám Vám požehnané,
pokojné a milostiplné
vianočné sviatky v kruhu rodiny.
Zároveň Vám do nového roka
prajem veľa zdravia,
šťastia, radosti a pracovných
aj osobných úspechov.
Jozef Švagerko
primátor mesta Poprad

Našim
čitateľom!

Ďakujeme vám za Vašu priazeň počas celého roka. Budeme sa aj naďalej usilovať, aby
ste z novín Poprad získavali
aktuálne a zaujímavé informácie. Zároveň oznamujeme, že
prvé číslo v roku 2015 vyjde
v stredu 7. januára. Želáme
Vám krásne sviatky a úspešný
nový rok 2015.
(red)

Prvé pracovné rokovanie
bolo konšruktívne

Na úvod tohtoročného posledného Mestského zastupiteľstva
v Poprade zložila sľub nová poslankyňa Anna Ondrušeková
(nezávislá), ktorá zasadla do poslaneckých lavíc po uvoľnenom
poslaneckom mieste zvoleného
primátora Jozefa Švagerka. Primátor zároveň oznámil, že posty viceprimátorov zaujmú Igor
Wzoš a Pavol Gašper.
Poslanci sa na niekoľkohodinovom rokovaní podrobne venovali
programu, v ktorom patrilo k najdôležitejším bodom schválenie
rozpočtu na rok 2015 (viac na 2.
str.). Viaceré body vyvolali diskusiu, ktorej cieľom bolo dospieť k

čo najlepšiemu rozhodnutiu.
Okrem iného schválili plán investícií výrobcu tepla Dalkia Poprad. Igor Kras zo spoločnosti
Dalkia potešil Popradčanov informáciou, že 9. decembra prišlo
rozhodnutie potvrdené Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví o
znížení ceny tepla pre rok 2015 o
5,5 perc. V budúcom roku investuje mesto do teplovodného prepoja
kotolní na Šrobárovej ulici, rekonštrukcie prípravy teplej úžitkovej
vody v kotolni pri Xenóne a do
výmeny kotla v centrálnej kotolni v
Matejovciach. Poslanci sa oboznámili aj s informatívnou správou o
už po deviatykrát neúspešnej obchodnej verejnej súťaži na predaj
nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Poprad - areálu, chatiek a pozemku
rekreačného zariadenia Mlynčeky.
(Pokračovanie na str. 3)

Jarmok opäť plný tradícií
Tradičný vianočný jarmok
napísal v Poprade už svoju
12. kapitolu. Víkend patril
remeslám, voňavej atmosfére
Vianoc, spevu a tancu. Mesto
Poprad v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry
pripravili Popradčanom jedinečný zážitok.
„Na námestí bolo približne 200
predajcov, ktorí ponúkali rôzne
remeselné výrobky, ale aj iný,
prevažne vianočný sortiment.
V kultúrnom programe, ktorý
vznikol s finančnou podporou
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, sa
predstavili rôzne folklórne súbory a populárna Eva Máziková.
Pripravili sme tiež program pre
najmenších návštevníkov,“ povedala vedúca oddelenia kultúry,
cestovného ruchu a prezentácie

mesta MsÚ v Poprade Zuzana
Švantnerová.
Aj podľa nej bola tradične
najväčším lákadlom pravá dedinská zabíjačka v spolupráci
s folklórnou skupinou Vikartovčan. „Všetko išlo ako po masle.
Prasiatko bolo veľké, malo okolo
235 kg. Ľudia si pochutnali na
jaterniciach, oškvarkoch, klobáse
i polievke,“ vymenúval vedúci FS
Vikartovčan Jozef Švagerko. Ten
mal pre popradského primátora rovnakého mena pripravený darček v podobe publikácie
o obci Vikartovce s venovaním
starostu, ktorú v mene hlavy
radnice prevzal prvý viceprimátor Igor Wzoš.
Námestie počas víkendu
doslova praskalo vo švíkoch.
Kam sa človek otočil zazrel
niečo tradičné.
(Pokračovanie na str. 16)
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Stručne

MESTO Poprad už stanovilo
okrsky pre referendum o ochrane rodiny, ktoré bude 7. februára
2014. V našom meste ich bude 26.
VIANOČNÉ prázdniny začnú
školákom v pondelok 22. decembra a potrvajú až do stredy 7. januára 2015. Školské vyučovanie
sa opäť začne vo štvrtok 8. januára. Na ďalšie prázdniny sa školáci
môžu tešiť na konci prvého polroku - v pondelok 2. februára.
EXKLUZÍVNA módna prehliadka popradskej rodáčky Jany
Pištejovej sa uskutoční dnes 17.
decembra o 19. hod. v AquaCity
Poprad. Výťažok bude venovaný
na dobročinné účely a pre Nadáciu Markíza. Prehliadky sa zúčastní aj modelka Andrea Verešová.
V kultúrnom programe vystúpi
speváčka Mária Čírová a tanečná
skupina The Pastels.
V NEDEĽU 21. decembra
o 17. hod. sa v motlitebni Bratskej jednoty Baptistov na Jahodnej
ul. v Poprade uskutoční vianočný
koncert zborového spevokolu.
V PONDELOK 15. decembra
sa vo Vysokých Tatrách a vo Svite konali ustanovujúce zasadnutia mestského zastupiteľstva, na
ktorých zložili sľub novozvolení
poslanci a primátori. Vysoké Tatry povedie Ján Mokoš a Svit Miroslav Škvarek. Nový primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák zložil
sľub minulý týždeň vo štvrtok.
NA HLAVNOM námestí v
Kežmarku sa dnes 17. decembra
koná 24. kežmarský vianočný trh.
PODTATRANSKÉ osvetové stredisko pripravilo vianočné
programy domácich folklórnych
súborov, ktoré sa uskutočnia dnes
17. decembra v Matejovciach,
v sobotu 20. decembra v Levoči
a v nedeľu 21. decembra vo Veľkej
Lomnici.
V PIATOK 19. decembra sa
v reštaurácii RestartBurger vo
Veľkej (oproti kinu Máj) uskutoční koncert popradskej speváčky
Júlie Janoščíkovej.
OD NEDELE 14. decembra
vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok vlakov Železničnej
spoločnosti Slovensko. Na koľajniciach pribudne 105 nových
vlakových spojení. Celkovo tak
budú železnice prevádzkovať vyše
1600 vlakov. Železničná spoločnosti Slovensko a České dráhy
budú prevádzkovať denne nový
vlak SuperCity Pendolino z Košíc do Prahy. Na tejto trati bude
štátnym železniciam konkurovať
RegioJet a ďalší privátny dopravca
Leo Express.
(ppš)
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Rozpočet na budúci rok je vyrovnaný

Poslanci popradského mestského zastupiteľstva schválili
na decembrovom rokovaní minulú stredu rozpočet mesta na
rok 2015 ako vyrovnaný v celkovej výške 34 714 tisíc eur.
Oproti
predchádzajúcemu
roku je nižší o 3,5 mil. eur., čo
sa však týka len investícií. Bežné
príjmy sú navrhnuté vo výške
31 908 tisíc eur, bežné výdavky
vo výške 31 407 110 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo
výške 250 tisíc eur a kapitálové
výdavky vo výške 3 170 790 eur.
„Z kapitálových výdavkov vo
výške 3 170 790 eur boli do jednotlivých programov rozpísané
len výdavky do výšky 1 370 tisíc
eur. Ide o výdavky, ktoré súvisia
s neukončenými stavbami z roku
2014, so „zádržkami“ z roku
2014 a investíciami, ktoré sa každoročne opakujú - výkup pozem-

kov vo výške 100 tisíc eur a pod.
Na generel zelene pôjde 55 tisíc
eur atď. Investície vo výške 1 800
tisíc eur neboli rozpísané - nechávame ich na prerozdelenie pre
nových poslancov a nové vedenie
mesta Poprad, aby v ňom zohľadnili svoje priority a plány na rok
2015,“ uviedla vedúca ekonomického odboru Jitka Púčiková.
Prebytok bežného rozpočtu je v
celkovej výške 500 890 eur. Vo
výške 136 100 eur je použitý na
splácanie istiny z úverov a vo
výške 364 790 eur na krytie kapitálových výdavkov. Súčasťou
rozpočtu príjmov a výdavkov sú
transakcie s finančnými aktívami a pasívami. V príjmovej časti
sú to prostriedky Rezervného
fondu vo výške 2 516 570 eur a
vo výške 39 430 eur Mestského
fondu rozvoja bývania na krytie
kapitálových výdavkov, vo vý-

Noví viceprimátori

Primátor Popradu Jozef Švagerko vymenoval
dvoch viceprimátorov. Prvým zástupcom primátora - viceprimátorom je Igor Wzoš, druhým
Pavol Gašper.
I. Wzoš uviedol: „Mojou prioritnou oblasťou, ktorej som sa venoval aj v minulosti a budem sa v nej
i ďalej angažovať, je školstvo, a to nielen základné
školy, ale celý proces, ktorý sa týka škôl a školských
zariadení.“ V tomto smere mieni využiť možnosti
eurofondov. Verí, že vo vzdelaných a múdrych deťoch v meste je veľký potenciál jeho rozvoja.
P. Gašper sa predovšetkým chce priblížiť k ľuďom: „Prioritne sa chcem venovať ľuďom, hovoriť a stretávať sa s nimi, bez ohľadu na to, v akej
oblasti to bude.“ S radosťou privítal možnosť byť

viceprimátorom a je vďačný primátorovi, že takto ocenil jeho gesto vzdania sa svojej pôvodnej
primátorskej kandidatúry v jeho prospech. Dodal: „Mám tak väčšiu možnosť dostať sa bližšie k
ľuďom a lepšie im slúžiť.“		
(mar)
Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!
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davkovej časti sú to splátky istín
z úverov.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko dodal, že minulé
vedenie deklarovalo dobrú finančnú kondíciu mesta, čo sa
bude snažiť ustrážiť. Rozpočet
považuje za živý organizmus:
„Rozpočet je na jednej strane
len balíkový, takže sa k nemu
budeme musieť vrátiť a detailne rozobrať jednotlivé kapitoly.
Na druhej strane som v ňom
nič nové nečakal, bývalé vedenie nastavilo veci tak, ako boli
doposiaľ.“ Súčasne kvitoval, že
prvé pracovné zasadanie nového zastupiteľstva bolo veľmi
dobré, hlavne konštruktívne
a poslanci boli aktívni: „Som
milo prekvapený aj z nových
poslancov, ktorí dokázali zaujímať stanoviská a riešenia k
daným návrhom.“
(mar)

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynamický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
SEAT – člen skupiny Volkswagen.
VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

130x90_coool koncept cena.indd 1

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Prvé pracovné rokovanie bolo ...

(Dokončenie zo str. 1)
Ako dodal primátor, vedenie
mesta mieni vstúpiť do rokovania so starostom obce a bude sa
zaoberať aj návrhom na predaj po
častiach. MZ ďalej schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Poprad všeobecne i pre jednotlivé
trhoviská či príležitostné trhy.
Školy s rovnakou
dotáciou
Väčšiu rozpravu vyvolal návrh
VZN, ktorým sa mení VZN o
financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení, ktoré
sú zriadené na území mesta
Poprad v súlade s platnou legislatívou. Výška finančných
prostriedkov na dieťa/žiaka
na mzdy a prevádzku školy a
školského zariadenia na kalendárny rok 2015 pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad sa zvyšuje a
u neštátneho zriaďovateľa (štátom
uznaná cirkev, iná právnická alebo
fyzická osoba) sa dorovnáva na
rovnakú výšku. Doteraz mesto poskytovalo neštátnym školám dotáciu na mzdy a prevádzku podľa
svojich finančných možností, a to
vo výške 88 perc., od roku 2014 vo
výške 90 perc. zo sumy, ktorú dostávajú školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad. Teraz budú obe skupiny
škôl a školských zariadení zrovnoprávnené. Poslanec Vladimír
Lajčák sa pozastavil nad takýmto
financovaním škôl a domnieva sa,
že súkromné a cirkevné majú zvýhodnené podmienky. Poslankyňa
Alena Madzinová situáciu vysvetlila, s tým, že sú alternatívou a
doplnkovou službou pre občanov
mesta a mesto vlastne zvýšenie
dotácie nebude stáť nič, pretože

ide o vyrovnanie výšky dotácie pre
verejné i neverejné školy a školské
zariadenia, čo je možné vďaka lepšiemu vývoju podielových daní.
Pri správe o zistených priestupkoch a ich riešení Mestskou
políciou Poprad za III. štvrťrok
2014, ktorú predložil náčelník
MP Jaroslav Marušin, sa poslanec Bohumil Košický zaujímal
o stav v oblasti požívania alkoholických nápojov na verejnosti, najmä mládežou. Pridal sa k
nemu i poslanec Milan Baran,
ktorý má poznatky o pití v niek-

torých lokalitách na sídlisku Juh
III a diskutovali i ďalší poslanci.
Parkovisko pre
obyvateľov bloku
Centrum
Rozprava neobišla ani schvaľovanie odkúpenia parkoviska centrum od spoločnosti Multi
Veste Slovakia 2. Nachádza sa vo
vnútrobloku medzi polyfunkčným bytovým domom Centrum
a bývalým Pavilónom služieb na
Francisciho ul. Parkovisko má kapacitu 61 miest, pribudlo tiež detské ihrisko, sadové úpravy a preložky inžinierskych sietí. Vedúca
odboru výstavby MsÚ Kristína
Horáková uviedla: „Na základe
požiadaviek obyvateľov sme sa
dohodli s investorom, že vybuduje toto parkovisko, ktoré ponúkol
mestu na odkúpenie za polovicu
nákladov (teda za 90 840 eur).“
Poslanec Ondrej Kavka podotkol,
že v bytovom dome je 111 bytov a
parkovanie je tým pádom nepo-

stačujúce. V meste však nikde nie
je toľko parkovacích miest, ako
je počet priľahlých bytov, pretože
chýba dostatok voľných plôch a
mesto chce zachovať i dostatok zelene. V zlom stave sú aj prístupové
lávky k jednotlivým vchodom do
bytovky Centrum. Diskutovali i
ďalší poslanci. Poslanec Adrián
Kromka dodal, že v prípade lávok
k bytovke ide o špecifický prípad,
ktorý bude treba riešiť.
Diskusia sa rozprúdila takisto v
prípade návrhu na zmenu rozpočtu mesta Poprad ešte na rok 2014.
Vyvolala ju najmä grantová
podpora športu s navýšením o
35 tisíc eur. Poslanec V. Lajčák
sa pozastavil nad tým, komu a
prečo sa dáva či nedáva finančná podpora. Pridali sa aj ďalší
poslanci. Primátor J. Švagerko
konštatoval, že bude hľadať
spôsoby
stransparentnenia
dotácií do športu a nastavenie
určitých pravidiel podpory.
Poslanci ďalej schválili VZN o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Vedúca ekonomického odboru
Jitka Púčiková dodala: „Išlo v
podstate len o zosúladenie s novou
legislatívou. Nikde nedochádza
k zmenám základných sadzieb,
čiže obyvateľom nášho mesta sa
nezvýši daňové zaťaženie.“ VZN
o miestnych daniach bolo doplnené iba o pozmeňovací návrh
poslankyne Anny Schlosserovej,
ktorý sa týkal oslobodenia od
platenia dane za psa pre chorých
a hendikepovaných ľudí.
Poslanci ďalej schválili vecnú
náplň použitia Mestského fondu rozvoja bývania a Rezervného fondu mesta v roku 2015
a ďalšie body. V interpeláciách
vystúpili poslanci Štefan Pčola, Slavomír Božoň a Vladimír Lajčák.
(mar)

Plat primátora a odmeny poslancov

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili okrem iného aj plat primátora. 1.
viceprimátor Igor Wzoš predložil poslancom návrh
v súlade so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Podľa toho sa plat primátora prepočítava a upravuje každoročne po zverejnení
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve Štatistickým úradom SR. Za rok 2013
predstavovala 824 eur. Primátorovi Popradu patrí
podľa zákona minimálne plat vo výške 3,19 násobku
priemernej mzdy, teda zaokrúhlene 2 629 eur. MZ
mohlo tento plat zvýšiť až o 70 perc. I. Wzoš uviedol,
že novému primátorovi navrhuje zvýšiť plat o 25 perc.
Poslanec Ondrej Kavka navrhol 30 perc., čo poslanci
schválili. Plat J. Švagerka tak bude 3 418 eur. Pred-

chádzajúci primátor mal plat zvýšený o 53 perc.
MZ schválilo aj zásady odmeňovania poslancov
MZ Poprad na funkčné obdobie 2014-2018 s pozmeňujúcim návrhom poslankyne A. Madzinovej.
Podľa toho bude výška odmeny poslancov MZ v
Poprade za plnenie úloh na zasadnutí MZ vo výške
400 eur najviac 6-krát za rok. Za plnenie úloh na
zasadnutí mestskej rady bude odmena 150 eur, najviac 6-krát za rok. Za vykonanie sobášneho obradu
a ostatných občianskych obradov a slávností bude
odmena vo výške 15 eur za obrad. MZ schválilo aj
poverenie poslancov na výkon funkcie sobášiacich
a výkon ostatných občianskych obradov a slávností. Budú to E. Bohunická, P. Gapa. A. Kromka, A.
Madzinová, Š. Pčola, A. Schlosserová, R. Kubus, A.
Ondrušeková, I. Wzoš a P. Gašper.
(mar)
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Krátke správy

VIANOČNÝ koncert slovenského speváckeho zboru Adoremus sa uskutoční v nedeľu 21.
decembra o 8.30 hod. v kostole
sv. Jozefa Robotníka vo Svite. Na
koncerte odznie vianočná hudba
starých majstrov a koledy.
VIANOCE s ľudovou hudbou
Kollárovci je názov koncertu, ktorý
sa uskutoční v piatok 26. decembra
o 17. hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku v Kežmarku.
NA DRUHÝ sviatok vianočný,
28. decembra a na Silvestra bude
na trati TEŽ premávať historická električka Kométa. Zo stanice
v Poprade vyrazí o 10.45 hod. Konečnú zastávku bude mať v Tatranskej Lomnici odkiaľ vyrazí späť do
nášho mesta o 14.20 hod.
FOLKLÓRNY súbor Magura
z Kežmarku pripravil v minulých
dňoch slávnostný premiérový program pod názvom Povesti spod
Magury pri príležitosti 60. výročia
vzniku súboru.
DETI z Vysokých Tatier priblížia udalosti narodenia Ježiša
v Betleheme v nedeľu 28. novembra o 18. hod. v rímskokatolíckom
Kostole sv. Petra a Pavla v Novom
Smokovci.
BEZODPLATNÉ odovzdanie zásob potravín Potravinovej
banke Slovenska sa bude od 1. januára 2015 považovať za daňový
výdavok. A to bez ohľadu na to, či
sa cena týchto potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala. S touto zmenou
prichádza novela zákona o dani
z príjmov. Daňovník musí mať
doklad o tom, že zásoby potravín
odovzdal bezodplatne na základe
zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska.
NOVOU prednostkou Okresného úradu v Kežmarku sa stala
Anna Tkačiková, ktorá vo funkcii
vystriedala Jána Ferenčáka. Ten sa
sám vzdal funkcie, pretože uspel
v komunálnych voľbách a stal sa
primátorom Kežmarku.
NA internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja
www.po-kraj.sk prebieha hlasovanie o najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Hlasovať sa
dá za NAJ ubytovacie a reštauračné zariadenia, NAJ kaviareň/bar/
čajovňu a NAJ kultúrne zariadenie.
Vyberať sa dá aj NAJ zamestnanec cestovného ruchu v kategóriách NAJ barista/barman/someliér/
-ka a NAJ kuchár/-ka.
DNES 17. decembra o 19. hod.
sa v art Café Groteska uskutoční ďalšie cestovateľské stretnutie.
Predstavená bude 30 dňová cesta okolo Kaspiku na legendárnej
Lade 2105.		
(ppš)

•
•
•
•
•

•
•

•
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Správy z Tatier

•

MÚZEUM TANAPu v Tatranskej Lomnici mení počas blížiacich sa vianočných sviatkov otváracie hodiny. Od pondelka 15.
decembra je na desať dní zatvorené. Návštevníkom bude prístupné
od 26. do 30. decembra od 8.30
do 12. hod. a od 13. do 16.hod.
Na Silvestra a na Nový rok bude
múzeum zatvorené. Od druhého
januárového dňa roku 2015 bude
opätovne otvorené v riadnych otváracích hodinách.

•

KOLEDNÍCKE hudobné pásmo v podaní folklórnej skupiny
Bystrianka môžu záujemcovia
vidieť vo štvrtok 25. decembra od
19.30 hod. v Grandhoteli Bellevue
v Hornom Smokovci. V sobotu
27. decembra o 19.30 hod. tam
bude
účinkovať mládežnícky
orchester Virtuoso so známymi
osobnosťami hudobného života.

•

TRETÍ ročník benefičného
vianočného koncertu s podtitulom Hviezdy hudobného neba sa
uskutoční v utorok 30. decembra
o 19. hod. v Grandhoteli Bellevue
v Hornom Smokovci. Účinkovať
bude Leona Machálková, Mirka
Partlová, Katka Koščová a ďalší
hostia. Výťažok z predaja vstupeniek v hodnote 10 eur bude
venovaný detskému oddeleniu
popradskej nemocnice a Katolíckej charite v Dolnom Smokovci.
Vstupenky sa dajú zakúpiť v informačných kanceláriách v Poprade,
v St. Smokovci a v T. Lomnici.

Svetoznáma britská kapela Morcheeba odohrala v sobotu 13.
decembra svoj prvý koncert vo
Vysokých Tatrách. Charizmatická
speváčka Skye Edwards s hudobníkom Rossom Godfrey a kapelou
sa predviedli v komornej atmosfére
v päťhviezdičkovom hoteli na Štrbskom Plese. V hoteli koncertovali
už viaceré slovenské a české hudobné stálice ako Lucie Bílá, Karel
Gott, Michal David, skupina Elán,
Jana Kirschner, Miro Žbirka, Richard Müller a tiež Pavol Hammel.
Aj budúci rok plánuje hotel v
usporiadavaní koncertov pokračovať.

Prileteli prví cestujúci z Rigy

Prvých pasažierov, ktorý prileteli v sobotu popoludní z lotyšskej Rigy do Popradu, vítala
panoráma Tatier. Turisti z Pobaltia, Ruska, ba i Škandinávie
môžu raz týždenne v zimnej
sezóne v nasledujúcich troch
rokoch využiť letecké spojenie
a spoznať krásy nášho regiónu
i Slovenska.
Spolu s cestujúcimi priletel
i veľvyslanec SR v Lotyšsku Peter Hatiar (na foto prvý zľava).
Skonštatoval: „Iba z Lotyšska navštevuje ročne Slovensko 15 tisíc
turistov, ďalších 25 tisíc z Litvy
a okolo 10 tisíc z Estónska. Podľa
údajov spoločnosti Air Baltic, ktorá linku prevádzkuje, mnohé lety
sú už dopredu zabookované. Prvá
zimná sezóna ukáže, aký bude

záujem a vyťaženosť.“
Štátny tajomník Ministerstva
dopravy SR František Palko potvrdil, že klientela z pobaltských
krajín zaznamenala v tomto roku
nárast: „Je to dôkaz, že tieto nové
trhy môžu byť veľmi dôležitým prínosom pre cestovný ruch a pre rozvoj našej ekonomiky. Turisti z Lotyšska, Litvy a ďalších severných
krajín majú záujem o návštevu
našich veľhôr, ale objavujú aj iné
destinácie Slovenska.“
Riaditeľka Letiska Poprad - Tatry
Ivana Herkeľová (na foto v strede)
podčiarkla, že urobia všetko pre to,
aby bol počet prilietavajúcich cestujúcich z Pobaltia, Ruska a Škandinávie čo najväčší: „Zatiaľ budú
prilietavať raz týždenne v zimnej
sezóne, uvidí sa podľa záujmu, možno sa pridajú aj ďalšie
rotácie.“ Prvým letom
prišlo pod Tatry do 50
cestujúcich, 10 využilo
odlet do Rigy, kam leteli najmä obchodníci.
Na prelome decembra
a januára zaznamenáva popradské letisko i charterové lety
z Ukrajiny a Ruska,
prvý priletí 28. de-

cembra. Predbežne sa očakáva rovnaký počet týchto letov ako v minulej sezóne. Ako dodala riaditeľka,
rokujú i o leteckých spojeniach Popradu s Bratislavou či Prahou.
Na slávnostnom spustení linky,
ktorú finančne podporila oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry sa zúčastnil
i primátor Popradu Jozef Švagerko. Uviedol: „Je to ďalší z krokov,
ktorý podporí cestovný ruch, a to je
cesta rozvoja nášho regiónu.“ Bol
by najradšej, aby letecká premávka na popradskom letisku stúpala,
pretože rozvoj cestovného ruchu
má významný dopad i na nárast
zamestnanosti.
(mar)

Študenti zahrali najslávnejšie pasáže zo Shakespeara
Nesmrteľné dielo, ktoré vytvoril Wiliam Shakespeare, sa stalo podkladom pre pásmo Hviezdy Shakespeara. Výber úryvkov z jeho slávnych hier ako
Hamlet, Rómeo a Júlia, Kráľ Lear či menej známej
Zimnej rozprávky a ďalších, skvelo predviedli študenti Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade
spolu so žiakmi Britskej medzinárodnej školy a Anglickej medzinárodnej školy v Bratislave.
Divadelní nadšenci pod vedením režisérky Tatiany
Husárovej totiž tohto roku nacvičili spolu s miestnou
Art Academy Shakespearovu komédiu Kupec benátsky v angličtine. Predviedli ju v lete v Bratislave pod
šírym nebom i na pôde partnerskej Britskej medzinárodnej školy. 450. výročie narodenia svetoznámeho dramatika ich inšpirovalo vrátiť sa k jeho odkazu
a vytvoriť koláž najslávnejších monológov a dialógov
z divadelných Shakespearových diel. Ozvláštnili ich
hudobnými predelmi školskej kapely, ktorá „odela“
svetové pop hity do renesančného štýlu. Pridali sa
k nim i obe spomínané bratislavské školy. Vo štvrtok
večer tak v Dome kultúry v Poprade znela slovenčina,

ale aj angličtina. Navyše pozvanie Vladimíra Lajčáka,
riaditeľa Gymnázia na Kukučínovej ul. do Popradu
prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
v SR Andrew Garth. Krátko pred predstavením sa
stretol aj s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom.
Britský veľvyslanec mu zablahoželal k zvoleniu. Sám
je tiež nováčikom, na svojom poste pôsobí iba od
1. októbra tohto roku. Povedal: „Rozprávali sme sa
o prehĺbení spolupráce medzi britskými a slovenskými podnikateľmi. Určité obchodné spojenia už existujú a hlavne by sme chceli rozvinúť turistický priemysel.
Dnešná návšteva však bola viac o kultúre a Shakespearovi. Som veľmi potešený, že práve slovenskí študenti
prezentovali Shakespeara, pretože angličtina spred 450
rokov bola úplne iná - veľmi ťažká.“ Divadelné predstavenie si rád pozrel i primátor, ktorý má ku kultúre blízko. Návšteva britského veľvyslanca bola prvá oficiálna
zahraničná na radnici od jeho zvolenia. J. Švagerko
zhrnul: „Konštruktívne sme diskutovali o možnostiach
rozvoja cestovného ruchu, spolupráce v podnikateľskej sfére, v čom bude pán veľvyslanec nápomocný, ale
tiež o podpore v oblasti eurofondov.“
(mar)
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Poslanecký klub

Deti zo sociálne slabších rodín sa
už dvanásť rokov tešia z vianočných darčekov, ktorými ich obdarováva mesto Poprad v spolupráci
s Apoštolskou cirkvou na Slovensku. Stalo sa tak aj v pondelok,
kedy si balíčky s oblečením, sladkosťami, hračkami, hygienickými
či školskými potrebami prevzalo
250 detí z rodín v sociálnej alebo
hmotnej núdzi. Ako nám povedala vedúca sociálneho odboru MsÚ
Etela Lučivjanská, ďalších 200 detí
z mestských častí ich dostane prostredníctvom terénnych sociálnych
pracovníkov v najbližších dňoch.

Parkovanie v Poprade je opäť zadarmo
Parkovanie v centre Popradu bude viac ako 3
týždne zadarmo. Samospráva opäť vychádza v
ústrety návštevníkom centra mesta a od 15.decembra 2014 zrušila výber parkovacích poplatkov na mestských parkoviskách.
Tento krok je originálnou pozvánkou na prechádzku námestím, predvianočné nákupy alebo návštevu niektorého z podujatí Popradských Vianoc
2014. Námestie sv. Egídia bude miestom konania
rôznych koncertov, chýbať nebude živý betlehem,
k dispozícii je aj mobilná ľadová plocha. Medzi najväčšie lákadlá popradského námestia pre domácich

a návštevníkov mesta bude určite patriť aj bohatá
vianočná výzdoba. „Celkovo bude mať verejnosť k
dispozícii takmer 1000 parkovacích miest. Rampy na
parkoviskách s bezobslužným rampovým systémom
budú vypnuté, rovnako tak aj parkovacie automaty,“ uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií (SMK) v Poprade. O špeciálnom režime
na parkoviskách v správe SMK budú informovať
nálepky na parkovacích automatoch, ktoré budú
vyhotovené v 3 jazykoch - angličtine, poľštine a
slovenčine. Parkoviská budú opäť spoplatnené v
štandardnom režime od 7. januára 2015.
(mag)

Vianočný trh mal úspech

Už desiaty rok sa v Materskej škole na Podtatranskej ulici konajú vianočné trhy. Obvykle okolo Lucie
a krátko pred tradičným jarmokom v centre mesta.
Oľga Korbová, zástupkyňa pre MŠ zaspomínala,
že nápad skrsol v hlavách učiteliek: „Máme šikovné deti a pani učiteľky, preto sme sa vtedy rozhodli,
že vytvoríme trh a ponúkneme vlastné alebo domáce výrobky rodičov. Stala sa z toho tradícia s veľkým
úspechom.“ Každý rok sa snažia byť originálni, sú
veľmi kreatívni a nebolo tomu inak ani minulý štvrtok. Rôzne medovníky, pletené veci, dekoratívne
stromčeky, anjelici, hviezdičky, koláčiky a iné drobnosti šli dobre na odbyt. Výťažok z predaja poslúži
na nákup nového materiálu na pracovnú výchovu,
ale aj na ďalšiu dobročinnosť. „Každoročne prispievame svojimi výrobkami základnej škole na Komenského ul., ktorá sa s nimi zúčastňuje na Tradičnom vianočnom jarmoku v meste. Výťažok putuje na detskú
V týchto dňoch si takmer
v každej škole žiaci pripravujú rôzne vianočné vystúpenia,
besiedky, či večierky. Pekný
vianočný program predviedli
svojim rodičom minulý týždeň
v piatok v popradskom Dome
kultúry aj žiaci Základnej školy s materskou školou na Komenského ulici v Poprade. Vystúpenia detí priblížili blížiace
sa Vianoce. Veľmi dojímavým
bolo zaspievanie najznámejšej
vianočnej koledy Tichej noci,
v jazykoch, ktoré sa deti na škole učia. „Dúfam, že sa nám po-

Na decembrovom mestskom zastupiteľstve oznámil poslanec Štefan Pčola vznik poslaneckého klubu, ktorého je predsedom: „V klube
sú zvolení poslanci - odborníci a
osobnosti vo svojich odboroch. Naša
vzájomná komunikácia môže prispieť k riešeniu otázok, ktoré prináša
nielen priamo konkrétne mestské
zastupiteľstvo, ale aj problematika,
ktorá zasahuje život celého Popradu. Nevznikáme ako nejaká opozičná skupina poslancov, ale skôr ako
skupina, ktorá chce ťahať za jeden
povraz.“ Klub okrem neho tvoria
Milan Baran, Peter Gápa, Adrián
Kromka, Rudolf Kubus, Vladimír Lajčák, Anna Ondrušeková a
Anna Schlosserová.
(ppm)

Primátor Popradu Jozef Švagerko navštívil minulý piatok v
Priemyselnom parku v Poprade-Matejovciach firmu GGP
Slovakia, ktorá sa zaoberá
výrobou záhradného náradia
a strojov a spoločnosť STD,
ktorá produkuje výrobky z expandovaného polystyrému na
priemyselné použitie (na foto).

Odvolanie riaditeľa

onkológiu v Poprade. Vianoce sú sviatkami, kedy je
každý ochotný prispieť svojou troškou. Sme radi, že aj
rodičia detí podávajú pomocnú ruku a takýmto spôsobom pomáhajú nielen nám, ale aj chorým deťom,“
dodala O. Korbová. Deti z Materskej školy na Podtatranskej ul. pridali v pondelok k predvianočným
aktivitám i sprievod cez mesto na Luciu.
(mar)

darilo týmto programom priniesť
len samú lásku, šťastie a hrejivý
pocit, ktorý si každý z nás vo svo-

jom srdci odnesie k sviatočnému stolu domov,“ povedala po
skončení štvrtáčka Dominika.

Minister zdravotníctva Viliam
Čislák informoval minulý týždeň
o odvolaní riaditeľov troch nemocníc, medzi nimi i Nemocnice
Poprad. Dôvodom majú byť predražené zmluvy s externými firmami na dodávku stravy. Jozef Tekáč,
riaditeľ NP, ktorá je akciovou spoločnosťou, však zo svojej funkcie
odstúpiť odmieta. Ako informoval
médiá, nie je si vedomý žiadnych
porušení zákona o rozpočtových
pravidlách, ani ďalších zákonov.
Ako manažér si za zmluvou s
Dora Gastro stojí a nepovažuje ju
za nevýhodnú, naopak pre popradskú nemocnicu preukázateľne
výhodnú. Vedenie popradskej nemocnice považuje vyjadrenia MZ
z 11. decembra za nepravdivé. So
svojím stanoviskom sa obrátilo
i na prezidenta a premiéra. Proti
odvolaniu J. Tekáča sa postavilo
grémium primárov a sestier spolu so zástupcami v dozornej rade
Nemocnice Poprad. Vznikol aj
petičný výbor za jeho zotrvanie
na poste riaditeľa.
(ppp)
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Zajtra otvoria
ľadový dóm
Začiatkom decembra sa
začala stavať na Hrebienku
najväčšia a najchladnejšia
atrakcia tejto zimy - Tatranský
ľadový dóm. 47,5 tony surového ľadu v podobe ľadových
blokov premenil český sochár
František Bálek spolu s ďalšími siedmimi sochármi a ich
troma pomocníkmi na pompéznu ľadovú baziliku. Otvorenie dómu je naplánované na
zajtra 18. decembra o 17. hod.
Minulú zimu bol dóm najväčšou tatranskou atrakciou
sezóny. Mrazivé počasie bolo
nutným spoločníkom pri práci
sochárov. V závislosti od počasia pracovali 8 až 10 hodín
denne, aby špeciálny belgický
ľad premenili na ľadovú stavbu sezóny.
(plm)

Perníčky zdobili detičky

Materská škola pri ZŠ
v Spišskej Sobote pripravila
pre deti a ich rodičov tradičnú predvianočnú akciu, na
ktorej všetci spoločne piekli
vianočné perníčky.
V jedálni MŠ v Spišskej Sobote v utorok 9. decembra podvečer čosi sladko rozvoniavalo.

Stretli sa tu škôlkari so svojimi
rodičmi, aby napiekli vianočné perníčky podľa storočného
receptu. „Pečenie perníčkov
je už tradičným podujatím
niekoľko rokov. Sme radi,
že naši rodičia sa zaujímajú o dianie v škôlke a veľkou
účasťou vždy prispievajú
k peknej vianočnej atmosfére,“
povedala zástupkyňa riaditeľa pre
MŠ v Spišskej Sobote Alena Božoňová. Prezradila,
že recept je tradičný a má už asi
sto rokov. „Mám
ho ešte od svojej
pra-pra-prababič-

PREDAJ VIANOČNÝCH
STROMČEKOV A KAPROV

Predaj vianočných ozdôb a dobrôt, ktoré nikdy nemôžu chýbať
na štedrovečernom stole.
Piatok – nedeľa 19. - 21. 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
mesta Poprad. Známe vianočné
melódie zaznejú v podaní hudobných zoskupení.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
Vstup voľný
Nedeľa 21. december o 10. hod./
divadelná sála Domu kultúry v
Poprade

GULIVEROVE VIANOCE
/ HOTEL MÁRIA

Radujme sa, veseľme sa! Dnes bude
výnimočný deň, mnohým sa splní
vysnívaný sen. Vstupné: 1,50 €
Nedeľa 21. december o 11. hod./
Divotvorná scéna Domu kultúry
v Poprade

Recept na perníčky
od Aleny Božoňovej:
Nad parou spolu rozpustíme 25 dkg smetolu, 15 dkg
medu, 20 dkg práškového
cukru a 1 dl vody. Do vychladenej zmesi pridáme 60 dkg
hladkej múky, 2 celé vajcia,
1 prášok do perníka, 1 malú
lyžičku sódy bikarbóny a trochu škorice. Cesto necháme
stáť v hrnci asi 12 hodín. Vykrojíme perníčky a pečieme.

Seniorov obdarovali ikebanami

Žiaci zo Základnej školy na Ulici mládeže
v Poprade sa rozhodli tento rok spríjemniť
predvianočné dni ľuďom, ktorí nie sú ich rodinou.
Deti pod vedením učiteľky Stanky Kellnerovej, vychovávateľky Vierky Gulovej a
asistentky Katky Slivkovej v jedno decembrové popoludnie vyrobili vianočné ikebany.
Štvrtok - utorok 18. - 23. december o 10. hod./ Námestie sv.
Egídia

ky. Cesto nám pripravili naše
kuchárky. Perníčky sú mäkké
a veľmi chutné.“
Hotové perníčky deti spoločne s rodičmi ochutnávali na
vianočnom posedení v utorok
16. decembra.
(mav)

Pomáhali im pri tom aj ich rodičia, starí rodičia a súrodenci. Pôsobivé výtvory si však
nenechali, ale darovali ich seniorom v Dome
opatrovateľskej služby Xenón v Poprade. 10.
decembra deti dôchodcov potešili nielen voňavými darčekmi, ale aj vianočnými koledami
a vinšami. Za koledovanie si vinšovníci vyslúžili sladké darčeky.		
(zsu)

POPRADSKÉ VIANOCE 2014
MALÁ DETSKÁ BURZA
HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH

Chceš si vymeniť svoju originálnu hračku s kamarátom? Príď
na detskú verejnú burzu určenú
pre všetky deti a pre ich rodičov
a daruj hračku pod vianočný
stromček.
Vstup: voľný

ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014

Zažite koncert v podaní charizmatickej speváčky Natasche Wright a popradských speváčok Laury Márie Kolegovej a Dominiky
Goreckej so svojím bandom.
Sobota 27. december o 16. hod./
Námestie sv. Egídia

hod./Námestie sv. Egídia

SIX AND KRISTY A CITY
ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014
Koncert popradských skupín.

Utorok 30. december o 16. hod./
Námestie sv. Egídia

HVIEZDNY SPEVÁCKY
KONCERT

ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014
Piesne v podaní známych slovenských spevákov Ivanny Bagovej,
Sama Tomečka, Dominiky and
bandu a Michala Chrenka.

Nedeľa 21. december o 18. hod./
Námestie sv. Egídia

VIANOČNÉ MINCE
VO FONTÁNE
ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014

Koncert spojený s rozsvietením
štvrtého adventného svetla v podaní
Popradského dychového kvinteta.

Country koncertmi

December/foyer/Dom kultúry

Nedeľa 28. december o 16. hod./
Námestie sv. Egídia

Poézia zimy v obrázkoch žiakov
výtvarného odboru ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade.

IV. ADVENTNÝ KONCERT

Streda 24. december o 23.30
hod./Námestie sv. Egídia

ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ
KONCERT
Popradské dychové kvinteto

Štvrtok 25. december o 18. hod./
Námestie sv. Egídia

ŽIVÝ BETLEHEM
ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014

Piatok 26. december o 18. hod./
Kostol sv. Egídia

VIANOČNÝ KONCERT S
HOSŤOM
NATASCHA WRIGHT

P R E D SI LV E ST ROVSKÁ
DETSKÁ SHOW
S UJOM ĽUBOM
ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014

Nedeľa 28. december o 19. hod./
divadelná sála DK v Poprade

ZIMA ČARUJE

Utorok 6. január 2015 o 18.
hod./Kostol sv. Egídia

AD LIBITUM/NOVOROČNÝ
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY

Súbor Ad Libitum tvoria muzikanti, ktorí pochádzajú zo Slovenska aj z Maďarska. Súbor predstaví vianočné koledy a vianočné
piesne rôznych národov. Účinkuje: I. Szakacz - spev, soprán, A. Tallián - husle, P. Kazán - klarinet, I.
Nagy - violončelo a E. B. Gincsai
- klavír.
Vstupné: dobrovoľné

Pondelok 29. december o 16.

Zmena programu vyhradená!

AMERICAN DIVAS

Exkluzívny vianočný koncert.
Vstupné: od 30 €
Pondelok 29. december o 14.
hod./Útulok pre psov Poprad
-Veľká
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V

ianoce - zháňanie darčekov, nákupná horúčka vyvolávaná reklamou už
niekoľko týždňov pred týmito
sviatkami, zhon v domácnosti,
aby bol štedrovečerný stôl plný...
Mnohí zabúdajú, o čom sú
vlastne Vianoce, že majú predovšetkým duchovný odkaz, veď
z toho sa zrodili. Postupom času
sa však k tomu nabalilo všetko
ostatné, a to pre mnohých, žiaľ
zostalo najdôležitejšie.
Biblia nám tlmočí veľkú udalosť - Boží Syn prichádza na
túto zem. Pastieri z Betlehema
v onú noc našli Dieťa uložené
v jasliach. Stali sa však jeho príchodom na svet lepšími? Neveľmi. Ich ľudská prirodzenosť ich
zvádzala k hriechom. V hĺbke
srdca však všetci nosíme neustálu túžbu, aby sme sa stali
dobrými, skutočne dobrými.
Keď vďaka Božiemu impulzu
sa nám podarí urobiť veľkodušné skutky, pomôcť núdznemu,
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urobiť nečakanú radosť - keď naša
vlastná slabosť alebo lenivosť zvíťazili pre dobro iných, vtedy nás
napĺňa pocit šťastia.
Sú to momenty, kedy nás osvecuje svetlo, o ktorom hovorí sv.
Ján: „Bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“ Jn 1,9.

V každom človeku je čosi z toho
svetla, ktoré je niekedy ťažko dostupné. V každom z nás je čosi
z dobroty Božej.
Príchod Božieho syna na svet,
už od začiatku ľuďmi odmietnutého hoci - Medzi svojich prišiel
a svoji ho neprijali Jn 1,11 chce,

Vianoce a Božie svetlo v nás
Skutočne toto svetlo osvecuje
každého človeka? Aj vrahov? Aj
tých, ktorí sa topia v podvodoch
a rôznych neprávostiach?
Pred niekoľkými rokmi istý Američan, ktorý bol jedným z vodcov
mafie, zverejnil svoje spomienky.
Sú to spomienky vydierania, drancovania a vrážd. Jeho deti nevedeli
nič o jeho zločinnom živote. Držal
ich ďaleko od sveta priestupkov,
umiestnil ich v dobrých školách
a chcel, aby z nich vyrástli slušní
ľudia. Nechcel, aby jeho deti šli
jeho cestami. Akási tajomná iskra
Božieho svetla svitla v jeho srdci..

aby nad nami zasvietilo svetlo,
chce aby nás zasiahlo a cez nás
zasiahlo aj iných.
Koľkým sa odpúšťa v tých
dňoch, odsúdeným prezidenti
udeľujú amnestiu, lebo sú sviatky
Božieho narodenia. Koľkí, ľahostajní voči chudobným či postihnutým ľuďom, nad ktorými ohŕňajú
nosom, razom sú ochotní im pomôcť. Koľko tvrdých sŕdc sa stane
citlivými.
Prečo sa to tak často stáva práve
na Vianoce? Lebo sa napĺňa Boží
zámer - aby sme sa stali milujúcimi ľuďmi, lebo potom sa budeme

naňho podobať. Pretože on je
Láska, ako hovorí sv. Ján a on
chce, aby jestvovali stvorenia,
ktoré sa naňho podobajú, ktoré
sa takými ako on stávajú zo slobody svojej lásky, a takto vlastne
šíria žiaru jeho samého.
Kristus, náš Spasiteľ povedal:
„Lampou tela je oko. Ak bude
tvoje oko čisté, bude celé tvoje
telo vo svetle.“ Mt 6,22. Ak budeme mať zdravé, čisté oči, schopné
zbadať dobro vo svete, ak dokážeme vidieť dobro v našich blížnych, ak i v blížnom sa pokúsime
prebudiť citlivosť na dobro, vtedy Božie svetlo, ktoré osvecuje
každého človeka, zasvieti v nás
i okolo nás. V jeho premenách
poznáme to, čo sme predtým, ponorení v temnotách, nezbadali.
Uvidíme skutočnosti, pre ktoré
predtým naše oči boli zatvorené.
A až vtedy uvidíme slávu, akú
má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy. Jn 1,12.
Michal Lipták, kňaz

Duchovnou atmosférou adventu sa minulú nedeľu naplnil evanjelický kostol v Poprade - Veľkej.
Tradičné podujatie Posolstvo Vianoc už po sedemnástykrát zorganizoval Klub Veličanov a mesto Poprad. Slová predstaviteľov jednotlivých zúčastnených cirkví z Popradu vniesli do všetkých
prítomných pokoj a očakávanie blížiacich sa Vianoc. Najkrajšie skladby predviedli spevokoly
Bratskej jednoty baptistov, rímskokatolíckeho kostolného speváckeho zboru (na foto vpravo),
evanjelického spevokolu z Veľkej (na foto vľavo) a gréckokatolícky spevácky zbor z Popradu.
Vinšami sa pridali deti z miestnej základnej a materskej školy. Hosťom programu bol tohto roku
gospelový súbor G.O.D’s. z Prešova (na foto vľavo dole) . Na záver si všetci s radosťou zaspievali
Tichú noc s organovým sprievodom Dominika Kojša ml.
FOTO - Marta Marová

Vianočný recept z nášho regiónu
Zemiaková lokša
s vianočnými arómami
od šéfkuchárov Grand Hotela
Kempinski High Tatras
na Štrbskom Plese
Tomáša Tejbusa a Jozefa Brezu
Potrebujeme: Lokše - 500g zemiakov, 150g polohrubej muky,
soľ, maslo. Plnka - 50g vlašských

orechov, 50g pomletého maku,
60g brusnicového džemu, 40g
práškového cukru. Kakaový piškót - 4 vajcia, 150g hladkej múky,
20g kakaa, 50ml čučoriedkovej
šťavy. Mrvenica - 60g spražené
mandle. Sorbet - 40ml čučoriedkového sorbetu.
Príprava: Lokše - zemiaky
uvarené v šupke ošúpeme, pomelieme a zmiešame s múkou.
Vymiesime do hutného cesta
a rozdelíme na malé bochníčky, z ktorých vyváľame lokše.
Lokše opečieme na suchej panvici alebo platni a potrieme
ich maslom. Hotové lokše na-

trieme brusnicovým džemom,
posypeme makom, orechmi
a práškovým cukrom. Zrolujeme a necháme chvíľu poležať,
aby sa previazali chute. Kakaový piškót - z vajec si oddelíme
žĺtky a bielka. Žĺtky vymiešame
s múkou a kakaom, prilejeme
čučoriedkovú šťavu. Bielka
vyšľaháme do snehu a postupne pridáme k zmesi zo žĺtkov.
Vylejeme na vymastený plech
a pečieme pri teplote 180 stupňov približne 40 minút. Hotový piškót necháme vychladnúť
a natrháme na malé nepravidelné kúsky. Mrvenica - man-

dle opražíme na panvici pridáme kúsok cukru, necháme
skaramelizovať a vychladnúť.
Opečené mandle rozbijeme
v utierke na mrvenicu.
Hotovú lokšu nakrájame na
valčeky, uložíme na tanier, pridáme piškót, mrvenicu, sorbet,
dozdobíme bylinkami a podávame.		
(ppp)
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Reťaz svetla spojí
celé Slovensko
Už po 25-krát priniesli skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, aby rozžiarilo našu
krajinu a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Rakúski skauti ho odovzdali zástupcom
Slovenského skautingu a ďalších organizácií
z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni v sobotu 13.
decembra. V tento deň prijal Betlehemské
svetlo aj prezident SR Andrej Kiska.
Odpálený plamienok z miesta narodenia
Ježiša Krista odovzdali zástupcovia Náčelníctva Slovenského skautingu a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti
v nedeľu 14. decembra poľským harcerom
na svätej omši
vo Svite. Svetlo
putuje cez celé
Poľsko, pobaltské krajiny do
Ruska až na ďalekú Sibír.
V sobotu 20.
decembra
od
rána budú skautské posádky šíriť Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu dňa ho
doručia po 25 hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí. Do Popradu
dorazí rýchlikom Dargov popoludní po 14.
hod. Postupne tak na celom území Slovenska
budú v jednotlivých mestách zažíhať svetielka
ako články reťaze, aby krátko pred polnocou
vytvorili Reťaz svetla a symbolicky tak spojili celé Slovensko. Skauti svetlo roznesú aj do
miest a dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie,
aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.
Plamienok i tentokrát, už po 21-krát, zažiari
aj z pomyselnej strechy nad Slovenskom, na
najvyššie položenom pracovisku - v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte, kam ho vynesú skauti z Podtatranskej skautskej oblasti
v nedeľu 21. decembra.
(ppš)

Modrobiele Vianoce v múzeu
Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo cez víkend pre verejnosť zaujímavé
podujatie s názvom Modrobiele Vianoce.
Nechýbali tvorivé dielne pre deti, ale aj tradičné pečenie vianočných oblátok. Všetko
bolo odeté do modrobieleho šatu v duchu
starého remesla - modrotlačiarstva.
„Chceli sme to spojiť s niečím tradič-

ným, a tým je u nás expozícia modrotlače,“ uviedla etnografka Podtatranského
múzea Elena Bekešová.
V celom múzeu rozvoniavali čerstvo napečené oblátky. „Pečieme podľa tradičnej
receptúry. Cesto je podobné ako na palacinky, len sa pridáva ešte olej, maslo, vanilkový cukor a voda. Každý si to mohol u nás
aj vyskúšať,“ dodala knihovníčka Jana Kušniráková (na foto vpravo).
Medzi návštevníkmi nechýbala ani exotická návšteva z Japonska. Chihiro Schmidt
(na foto v strede) žije v Poprade a zaujíma
sa o život ľudí na Slovensku. „Najviac sa
mi páči štedrá večera s rodinou. V Japonsku
mávame grilované mäso, tu sa však podáva
výborný kapor. Už som tu zažila Vianoce
asi šesťkrát a nedá sa to s Japonskom porovnať,“ povedala.		
(mav)

Vydali katalóg k výstave modrotlače
Podtatranské múzeum uviedlo v sobotu do života novú publikáciu, ktorá je
katalógom mapujúcim stálu expozíciu
modrotlače z dielne Elemíra Montška.
Jej autorkou je tunajšia etnografka Elena
Bekešová.
„Katalóg má názov Výroba modrotlače
z dielne Elemíra Montška v Hranovnici. Vznikol z viacerých dôvodov: Má podať ucelenú informáciu o výstave. Chceme tiež túto výstavu
poskytovať iným mestám na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Publikácia obsahuje všetky zbierkové predmety, ktoré sa nachádzajú v expozícii
a každý popisuje. Vo fonde máme vyše 900
kusov foriem, veľa kusov textilu a predmetov
z dielne v Hranovnici. Máme aj miniatúry,
ktoré sú zmenšeninami nástrojov používaných
pri modrotlači,“ povedala autorka publikácie
Elena Bekešová (na foto). Dodala, že týmto
vydaním to nekončí. „Ak budeme mať všetky
predmety v stave vhodnom na fotografovanie

a publikovanie, tak by sme chceli vydať celkový
prehľad zbierok, ktoré sa týkajú modrotlače.“
Katalóg vyšiel v náklade 1000 kusov
s podporou grantového systému Ministerstva kultúry a obce Hranovnica. Je v ňom
zobrazených 147 predmetov.
(mav)

Festival Vianoc v podaní stredoškolákov
Súkromná stredná odborná
škola na Ul. SNP vo Veľkej organizuje každoročne pred Vianocami prezentáciu prác svojich študentov spojenú s Dňom
otvorených dverí. Všetko ladí
do vianočnej atmosféry a inšpiruje v predvianočnom zhone
skvelými nápadmi.
V piatok 12. decembra bolo
v priestoroch SSOŠ vo Veľkej
veselo. „Scenár je tradičný, vždy
sa prispôsobujeme vianočnej
atmosfére. Takto hodnotíme aktivity našich žiakov. Všetko hodnotí komisia a žiaci sú z prostriedkov školy a rodičovskej rady
odmeňovaní,“ opísal podujatie
riaditeľ SSOŠ na Ul. SNP vo
Veľkej Vladimír Vencko.
Zaujímavé boli slávnostné
tabule, ktoré žiaci tvorili ako

súčasť záverečných skúšok.
„Navrhol som farby, ozdoby
a servírovanie. Keďže ide o vianočnú výzdobu používal som
prevažne pozlátené dekorácie,“
povedal Nikolas Palko, ktorý
si zatancoval aj v kultúrnom
programe. „Dostali sme zadanie
ukončenie štúdia. Museli sme
tiež vytvoriť kompletné menu
podľa gastronomických pravidiel,“ dodala Veronika Krulová, ktorej pomáhali ďalšie štyri
spolužiačky.
Zaujímavé boli výrobky cukrárov, ktoré lahodili rôznym
zmyslom. „Robila som tortu
s motívom Vianoc. Bol tam
vianočný stromček, snehuliak
a snehové vločky,“ predstavila
svoj výrobok Mária Bubáková.
„Zapracovala fantázia a už to

išlo,“ dodala Stanislava
Chromá,
ktorá ponúkla viacero dekoračných
výrobkov.
Okrem rozvoniavajúcej kapustnice
lákali aj flambované palacinky. „Najprv si pripravíme
macerát, ktorý sa skladá z karamelizovaného cukru, masla,
stopercentného pomarančového
džúsu, citrónovej šťavy a griotky.
Palacinku a ovocie v tom vykúpeme a potom to flambujeme so
40 percentným alkoholom. Perfektný dezert napríklad aj na Vianoce,“ prezradila recept Nikola
Muchová. Vianočné oblátky
pripravovala Kristína Vítková.
„Recept je jednoduchý. Obsahuje

suroviny ako na palacinky, čiže
vajcia, hladkú múku, cukor, olej.
Všetko sa to rozmieša a lisuje.“
Okrem voňavých dobrôt lákalo aj dekoratívne vyrezávané
ovocie. Boli to v podaní tunajších študentov doslova umelecké diela. „Inšpirujeme sa z kníh
alebo videí. Odporúčam takéto
dekorácie aj na vianočný stôl,“
povedala Simona Svitanová (na
foto).		
(mav)
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Environmentálna infraštruktúra Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti sa s pomocou eurofondov dlhodobo skvalitňuje
Cieľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej už len PVS)
je nielen trvalo udržateľne zabezpečovať obnovu a rozvoj jestvujúcej environmentálnej infraštruktúry, ale aj zabezpečiť postupné dobudovanie nových verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré spadajú do jej prevádzkového územia. Hlavným nástrojom pre ďalší rozvoj tejto infraštruktúry, okrem
kvalitne pripraveného investičného plánu s identifikáciou priorít a časovým
harmonogramom, je aj zabezpečenie financií, samozrejme okrem vlastných
zdrojov, aj s podporou eurofondov. Táto cieľavedomá stratégia už trvale pri-

náša PVS výsledky o čom svedčí postupné napĺňanie jej dlhodobých investičných plánov, ktoré môžeme v súčasnosti konkretizovať implementáciou
viacerých súčasne realizovaných projektov, ktoré využívajú spolufinancovanie kohézneho fondu (KF) v rámci operačného programu životné prostredie
(OP ŽP), prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie
vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Jedná sa najmä o tri projekty, ktorých
merateľné ukazovatele, ciele či stupeň realizácie predstavíme samostatne.

Projekt „Dobudovanie kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd v aglomerácii Hôrka a Švábovce“
Začiatkom leta r. 2014 bola odovzdaná zhotoviteľom dokončená environmentálna infraštruktúra,
pozostávajúca z verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV), Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., ktorá bola vybudovaná v rámci
hore uvedeného projektu. V súčasnosti už prebieha
ročná skúšobná prevádzka vybudovanej kanalizácie pre obce Švábovce, Hôrka a s napojením obce

Gánovce na novovybudovanú ČOV, ktorá je lokalizovaná v Hôrke pri recipiente Gánovský potok. Doterajšie výsledky skúšobnej prevádzky potvrdzujú,
že dielo bolo vyhotovené kvalitne a efekt procesov
čistenia odpadových vôd dosahuje projektované
parametre. Očakáva sa , že tento projekt aktívne napomôže aj záchrane územia chráneného NATURA
2000 pri Gánovciach a Švábovciach.

Projekt „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves“
PVS, a.s. sa podarilo začiatkom tohto roka
získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu hore uvedeného projektu, ktorý je taktiež
spolufinancovaný zo zdrojov KF a ŠR v rámci
OP ŽP. Cieľom projektu je zabezpečenie redukcie vplyvu znečistenia odpadových vôd na
kvalitu povrchových vôd toku Hornád a zvýšenie kvality životného prostredia v aglomerácii
Spišská Nová Ves dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej ČOV na celkovú kapacitu
48 024 EO. Max. výška celkových investičných
výdavkov projektu predstavuje sumu 18,638

mil. € bez DPH, pričom Poskytovateľ (MŽP SR)
poskytne Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nenávratný finančný príspevok max. do
výšky 17,589 mil. €. Zvyšok tvorí spolufinancovanie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. (ďalej len PVS, a.s.).
Výstavba dobudovania a rekonštrukcie ČOV
Spišská Nová Ves sa začala začiatkom mája 2014,
kedy PVS zároveň odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je Združenie ZIPP - ARPROG
ČOV Spišská Nová Ves. ČOV pôjde podľa plánu
do skúšobnej prevádzky už na jeseň r. 2015.

Projekt „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok“
Obdobným spôsobom, ako v prípade projektu dostavby ČOV Spišská Nová Ves, i tento
projekt bol dlhodobo pripravovaný a na začiatku tohto roku taktiež získal nenávratný finančný príspevok zo zdrojov KF a ŠR v rámci OP
ŽP. Samotná implementácia projektu začala až
v auguste r. 2014. Cieľom projektu je eliminácia
vplyvu znečistenia odpadových vôd na kvalitu
povrchových vôd toku Poprad a zvýšenie kvality
životného prostredia v aglomerácii Kežmarok
dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej

ČOV na kapacitu 29 556 EO. Max. výška celkových investičných výdavkov projektu predstavuje
sumu 13,868 mil. € bez DPH, pričom Riadiaci orgán (MŽP SR) poskytne PVS nenávratný finančný
príspevok max. do výšky 13,120 mil. €. Zvyšok
tvorí spolufinancovanie PVS.
Zhotoviteľom tejto stavby je Združenie ZIPP ARPROG ČOV Kežmarok a výkon služieb stavebného dozoru zabezpečuje firma Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.. ČOV Kežmarok plánujeme
uviesť do skúšobnej prevádzky na jeseň r. 2015.

Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s.,
želá svojim dodávateľom
a spolupracovníkom príjemné
prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v novom roku.

Je nesporné, že realizácia popísaných
projektov v prevádzkovej oblasti PVS, a.s.
prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Pozitívny vplyv sa taktiež prejaví vo
vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov
v predmetných projektových územiach.
Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí aj verejná kanalizácia vrátane ČOV, predstavuje základný
rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Z
uvedeného dôvodu sa po realizácii týchto
projektov očakáva aj ekonomický rozvoj
všetkých dotknutých projektových území.
PP-132
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PP-152

INTES Poprad, , s. r. o., Nám. sv. Egídia 95, Poprad

ďakuje svojim zákazníkom
za prejavenú dôveru v tomto roku,
želá príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku 2015
pevné zdravie, šťastie
a veľa osobných i pracovných
úspechov.

PF

2015

PP-154

Prajeme všetkýcm obchodným
partnerom, spolupracujúcim
organizáciám, orgánom mesta
a všetkým Popradčanom
radostné a šťastné Vianoce
a veľa zdravia a spokojnosti
v novom roku 2015.
vedenie firmy Intes

PP-153
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Veľa krásnych chvíľ v príjemnej
atmosfére vianočných sviatkov,
pevné zdravie, šťastie a lásku
v novom roku občanom mesta
Poprad a obchodným partnerom
praje spoločnosť
PP-149

7,99€

7,99€

7,99€

Podniková
predajňa
Poprad - Stráže
Jilemnického 29
(za kostolom)

V predaji aj v sieti
DISKONTO
1l
9,90€

1l
9,90€

1l
11,90€

BOROVIČKA

ROMANCE

ZIZAK 52

0,5 l

0,5 l

0,5 l

www.zizak.sk | 0911 983 547

PP-143
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BYTOVÝ PODNIK Poprad, s.r.o.
ďakuje za spoluprácu v roku 2014,
praje príjemné prežitie vianočných
sviatkov, po celý rok 2015 pevné
zdravie, veľa pracovných
a osobných úspechov.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu
v uplynulom roku pri zveľaďovaní
Mestských lesov Poprad.
Do nového roku želáme všetkým
Popradčanom, aby využili ich
prostredie na rekreáciu
a oddych, a aby si každý

Bytový podnik Poprad, s.r.o. oznamuje, že bude mať
od 23.12.2014 do 4.1.2015 celopodnikovú dovolenku
(v pondelok 29.12.2014 bude otvorené).
V prípade poruchy volajte na tel. číslo 0903 649 369.

v nich našiel svoje miesto.

Mestské

rad

lesy Pop

PP-149

PP-151

31.
12.
2014

o 20:00

PP-153

CHICAGO GANGSTER HUMNO SILVESTER
ŠTÝLOVÝ SILVESTER V KLUBE HUMNO TATRANSKÁ LOMNICA

GANGSTER VIP GANGSTER CLASSIC -

79 EUR
29 EUR

www.aquacity.sk/silvester2014

Dress CoDe AmerikA 20´s

Vážení klienti
a obchodní partneri, prajeme
Vám pokojné a radostné prežitie
vianočných sviatkov.
Ďakujeme Vám za doterajšiu
spoluprácu a želáme veľa
Spoločnosť
úspechov v roku 2015. Dalkia Poprad, a.s.

/HumnoTatry
PP-157
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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 2015 - 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 2015 - sv. omše o 7., 9.
a 11. hod.

10. a 18. hod.
Matejovce, Kostol sv. Štefana Kráľa:
24. december - polnočná svätá omša
o 24. hod.
25. a 26. december - sväté omše o 8.
a 10. hod.
31. december - svätá omša o 16.30
hod.
1. a 6. január 2015 - sväté omše o 8.
a 10. hod.
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 2015 - svätá omša o 11.
hod.
6. január - svätá omša o 11. hod.

Kaplnka Božieho milosrdenstva Nemocnica Poprad
24. a 25. decembra - svätá omša o
16. 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 2015 - 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 2015 - sv. omša o 10.
hod.
Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja:
24. december - o 7. hod. a 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 2015 - 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 - svätá omša o 17. hod.
1. a 6. január 2015 - sväté omše o 7.,

1. január 2015 - Obrezanie Pána, Sv.
Bazil Veľký, občiansky Nový rok o 8.30, 10.30 a 18.30 hod. Sv. liturgia,
myrovanie
4. január - Nedeľa pred Bohozjavením - o 8.30, o 10.30 a 18.30 hod. Sv.
liturgia
5. január - Predvečer Bohozjavenia
- o 17. hod. Večiereň s liturgiou sv.
Bazila Veľkého, Litija, Jordánske svätenie vody
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
Krista, o 8. hod. Sv. liturgia, myrovanie
26. december - Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke, o 8. hod. Sv. liturgia
28. december - nedeľa po Kristovom
narodení - o 8. hod. Sv. liturgia
1.január 2015 - Obrezanie Pána, sv.
Bazil Veľký, občiansky Nový rok, o 8.
hod. Sv. liturgia, myrovanie
4. január - Nedeľa pred Bohozjavením - o 8. hod. Sv. liturgia
6. január - Bohozjavenie, o 8. hod.
Sv. liturgia, Jordánske svätenie vody,
myrovanie
SLUŽBY BOŽIE
EVANJELICKEJ CIRKVI, A.V.

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 22.30 hod. Veľké
povečerie s litijou
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. hod. Sv. liturgia
28. 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 2014,
o 23.20 hod. ďakovný akatist, privítanie Nového roka 2015

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 17. hod.
1.január 2015 - 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 15. hod.
Stráže:
25. december - prvá slávnosť vianočná o 10.30 hod.
1. január 2015 - novoročné 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 - na záver roka služby
Božie o 17. hod.
1. január 2015 - novoročné služby
Božie o 10. hod.
6. január - služby Božie o 10. hod.
Matejovce:
24. december - štedrovečerné služby
Božie o 17. hod.
25. a 26. december - služby Božie
o 9. hod.
31. december - služby Božie o 17.
hod.
1. a 6. január 2015 - 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.
1. január 2015 - 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 2015 - novoročná bohoslužba s privítaním Nového roka
o 10. hod.
APOŠTOLSKÁ CIRKEV
NA SLOVENSKU, zbor Poprad
V posluchárni Obvodného úradu
Poprad, Nábrežie Jána Pavla II:
24. december - bohoslužby s detským vianočným programom o 16.
hod.
25. december - vianočné bohoslužby o 16. hod. s návštevou veriacich
Kórejčanov zo zboru v Bratislave
1. január 2015 - novoročné modlitebné stretnutie o 10. hod.
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Poďakovanie
Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v Poprade ďakuje Mládeži SČK, miestnemu spolku Poprad – mesto, Kežmarok a
Ľubica za pomoc pri zabezpečení
zbierky potravín v priestoroch obchodného domu Kaufland v mestách Poprad a Kežmarok.
Zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli potravinami sociálne slabším rodinám a
seniorom v okresoch Poprad a
Kežmarok. Celkovo sa vyzbieralo
1857 ks potravín a 60 balíkov našlo svojich majiteľov v priebehu 2
týždňov od ukončenia zbierky.
ÚS SČK ďakuje mestu Poprad
za spoluprácu a poskytnutie dotácií v roku 2014 spolu vo výške
4 tisíc eur, ktoré boli použité na
vymaľovanie jedálne a zakúpenie ohrevných pultov do jedálne
Domu SČK v Poprade – Spišskej
Sobote.

Obyvatelia Domu opatrovateľskej služby - Xenón v Poprade veľmi pekne ďakujú mestu Poprad a
predovšetkým Adriánovi Kromkovi za rekonštrukciu bloku
Xenón, aj za úpravu komunikácií
v jeho okolí, čím sa zlepšila kvalita bývania a prístup do bytovky
úpravou schodišťa a okolia. Naša
bytovka získala na vzhľade aj na
úspore tepla. Zároveň ďakujeme
aj všetkým pracovníkom a predovšetkým robotníkom, ktorí sa
snažili za každých okolností čo
najskôr ukončiť náročné stavbárske práce. Veľmi si to ceníme a
želáme vám spokojné a radostné
prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia a síl v náročnej práci.
Vďační dôchodcovia bloku
Xenón.

Katona - nasledovník odkazu Mednyánszkeho

Tatranská galéria v Poprade
v piatok slávnostne uviedla výstavu dvoch nežijúcich autorov,
Ferdinanda Katonu a jeho mentora Ladislava Mednyánszkeho.
V rámci prezentácie výstav vydala TG druhé doplnené vydanie monografie Ferdinand Katona (1864 – 1932).
Ladislav Mednyánszky predstavil svoj Kufor kresieb, výstava
Ferdinanda Katonu má názov Nasledovník odkazu Ladislava Mednyánszkeho.
„Tatranská galéria pri príležitosti 150. výročia narodenia
Ferdinanda Katonu prepožičiava
svoje výstavné priestory umelec-

kým dielam žiaka a súčasne jeho
mentora, Ferdinandovi Katonovi
a Ladislavovi Mednyánszkemu.
Výstava Kufor kresieb predstavuje
výber z kolekcie reštaurovaných
diel Ladislava Mednyánszkeho,
ktoré spravuje Liptovská
galéria Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Mnohé diela Ferdinanda Katonu budú mať
možnosť uvidieť návštevníci po prvýkrát,“ uviedla riaditeľka Tatranskej
galérie v Poprade Anna
Ondrušeková.
Počas vernisáže odovzdali zástupcovia ko-

misie Ceny profesora Martina
Slivku ocenenia za záslužnú činnosť v oblasti umenia Monike
Pavelčíkovej, Pavlovi Ovšonkovi a in memoriam aj Matúšovi
Ondrušekovi.
(mav)

Povesti z piatich mestečiek

Divadelnou hrou Poprad
mám rád v podaní žiakov zo
ZUŠ Spojenej školy Letná sa
v pondelok podvečer v Spišskej Sobote začala inaugurácia
knihy Povesti z piatich mestečiek. „Pokrstili“ ju písmenkami poslanec Prešovského

samosprávneho kraja a zároveň primátor Popradu Jozef
Švagerko, poslanec PSK Milan
Baran a najmladší autor jednej
z povestí Tadeáš Jurčo zo ZŠ s
MŠ Koperníkova z Matejoviec
za účasti riaditeľky Podtatranskej knižnice v Poprade Anny

Balejovej. Knižku, ktorá má 78
strán a obsahuje 27 povestí a
23 kresieb, napísali popradskí
školáci. Inšpirovali ich historické fakty alebo udalosti, ktoré
s pomocou vlastnej fantázie
pretavili do príbehov napr. o
popradských havranoch, bielej
panej, zmiznutí hradu na Zámčisku atď. A. Balejová uviedla:
„Do projektu Mystérium starý Poprad, autorom ktorého je
publicista a historik Mikuláš
Argalács v spolupráci s našou
knižnicou, sa zapojilo 9 základných škôl a deti poslali 91 povestí a 107 výtvarných prác.“ Bolo
teda z čoho vyberať. Knihu v
náklade 500 kusov vydala Podtatranská knižnica s finančným
prispením mesta Poprad. Primátor zaželal knižke úspech a
verí, že povesti o našom meste
sa budú šíriť ďalej.
(mar)

Lekár radí Atopická dermatitída (2)
Dá sa ochorenie (vy)liečiť?
Atopická dermatitída nie je možné úplne vyliečiť, ale s pribúdajúcim vekom sa môžu ťažkosti zmierniť alebo ustúpiť. Jestvuje však
dostatok možností ako ekzémové
prejavy zodpovedajúcou liečbou
potlačiť a do určitej miery im aj
predchádzať. Na zvládnutie akútneho stavu sa pri mokvaní využívajú antiseptické obklady alebo kúpele, na potlačenie zápalu prípravky
s obsahom kortikosteroidných
hormónov. Po ústupe výrazných
zápalových prejavov sa prechádza
na nesteroidné pasty a masti (napr.
s obsahom ichtamolu, tanínu), na
dlhodobú miestnu liečbu možno
využiť aj protizápalové účinky lokálnych imunomodulátorov (pi-

mecrolimus, tacrolimus). Vhodné
sú olejové kúpele. Základom ošetrenia AD však stále zostáva pravidelná aplikácia emoliencií, t.j.
prípravkov (najčastejšie s obsahom
urey alebo kyseliny mliečnej), ktoré
zabraňujú strate vody a zvláčňujú
pokožku. Nanášajú sa bezprostredne po sprche či kúpeli, na celé telo,
minimálne dvakrát denne!
Štandardným postupom celkovej liečby AD je využitie antihistaminík, ktoré potláčajú výrazné
svrbenie a majú protizápalový
efekt.. V podpornej terapii sa používajú probiotiká, prípravky obsahujúce nenasýtené mastné kyseliny, zinok. V prípade pridruženej
bakteriálnej infekcie sa ordinujú
antibiotiká. Niekedy sa pristupu-

je k podávaniu
vakcíny pripravenej z príslušných alergénov.
Pri veľmi ťažkých
prejavoch dermatitídy je potrebné
podávať imunosupresíva alebo
biologiká. Medzi fyzikálne liečebné postupy patrí najmä terapia ultrafialovým žiarením, dobrý efekt
má aj klimatická liečba (pobyty pri
mori, na horách) a psychoterapia.
Liečba AD musí byť komplexná,
ale jej základom je vždy starostlivosť o suchú kožu a dodržiavanie
pravidiel atopickej životosprávy.
MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej kozmetiky
Nemocnica Poprad

V MŠ Záborského si v pondelok škôlkari spoločne s rodičmi užili vianočné posedenie.
Nechýbalo divadielko o perníkovej chalúpke a potom
sa všetci spoločne pustili do
výroby vianočných pozdravov. FOTO - Marek Vaščura
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
Stále nariekame, že máme málo času. Ale žijeme tak, akoby sme
ho mali nazvyš. 				
SENECA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 17. decembra má meniny Kornélia, zajtra 18. decembra Sláva,
v piatok 19. decembra Judita, v sobotu 20. decembra Dagmara, v nedeľu 21. decembra Bohdan, v pondelok 22. decembra Adela, v utorok 23.
decembra Nadežda, v stredu 24. decembra - Štedrý deň Adam a Eva, vo
štvrtok 25. decembra - 1. sviatok vianočný, v piatok 26. decembra - 2.
sviatok vianočný, Štefan, v sobotu 27. decembra - Filoména, v nedeľu
28. decembra - Ivana, Ivona, v pondelok 29. decembra - Milada, v utorok 30. decembra - Dávid, v stredu 31. decembra - Silvester, vo štvrtok
1. januára - Nový rok, Deň vzniku SR, v piatok 2. januára - Alexandra,
v sobotu 3. januára - Daniela, v nedeľu 4. januára - Drahoslav, v pondelok 5. januára - Andrea a v utorok 6. januára - Traja králi, Antónia.

VITAJTE MEDZI NAMI
14. novembra 2014 - Damián Závatzký, Poprad, 15. novembra - Alexandra Tomašáková, Veľká Lomnica, Michaela Valigurová, Poprad.

MANŽELSTVO UZAVRELI
22. novembra 2014 - Katarína Kuzárová a Marek Lipták, Martina Pekarčíková a Dávid Gavenda, Marcela Krejsová a Ivan Magyar.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Strážach oslavujú narodeniny vo 4. štvrťroku títo členovia: 80 rokov - Ladislav Roško a Katarína Kornajová,
70 rokov - Gizela Nitschová a Ľudovít Fedor, ďalší oslávenci - Danica Alexová, Helena Antalová, Mária Čenščáková, Ondrej Čulík,
Mikolaj Daňo, Michal Dunajský, Anna Kubusová, Vlasta Poláková, Milan Ratkoš, Antonín Rusnák, Ján Ševc, Mária Bobovská,
Agnesa Dunajská, Katarína Hošová, Anna Janovová, Ľubomíra
Krempaská, Žofia Oravcová, Alojz Vagaš, Štefan Zahoranský, Dávid Alexa, Marta Čulíková, Veronika Džurná, Katarína Girgašová,
Ružena Hvalčáková, Eva Hvílová, Žofia Kubusová, Anna Lásková,
Jozef Ratkoš, Štefan Slavkovský, Alžbeta Šulíková a Mikuláš Vojtovič.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 11. decembra 2014
vo Veľkej s

Jaroslavom Ješkom,
43-ročným

V piatok 12. decembra 2014
vo Veľkej s

Annou Albertovou,
87-ročnou

V sobotu 13. decembra 2014
vo Veľkej s

Evou Motkovou,
51-ročnou

V pondelok 15. decembra 2014
vo Veľkej s

Petrom Genszkim,
61-ročným

V utorok 16. decembra 2014
vo Veľkej s

Veronou Kulovou,
91-ročnou

V utorok 16. decembra 2014
vo Veľkej s

Katarínou Lachovou,
92-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
Vo štvrtok 18. decembra 2014
o 13. hod vo Veľkej s

Máriou Homzovou,
77-ročnou

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 17. decembra - Adus, zajtra
18. decembra - Zlatý had, v piatok
19. decembra - Avena, v sobotu
20. decembra - Včela, v nedeľu
21. decembra - Limba, v pondelok 22. decembra - Limba,
v utorok 23. decembra - Limba, v
stredu 24. decembra - Adus, vo štvrtok 25. decembra - Styrax, v piatok
26. decembra - Altea, v sobotu 27.
decembra - Adus, v nedeľu 28. decembra - Medovka, v pondelok 29.
decembra - Sunpharma - Kaufland,
v utorok 30. decembra - Tília, v stredu 31. decembra - Diecézna lekáreň
sv. Lukáša, vo štvrtok 1. január Sunpharma - Kaufland, v piatok 2.
január - Adus, v sobotu 3. január Adus, v nedeľu 4. január - Zlatý had,

v pondelok 5. január - Victoria a v
utorok 6. január - Avena.
Adus: Mnoheľova ul. č. 2,
Zlatý had: Novomeského
3918, Avena: Karpatská ul. č.
11, Včela: Tatranské nám. 1,
č. t. 772 36 67, Limba: Podtatranská ul. č. 5, Medovka: Poliklinika
Alexandra, Tatranské nám., Sunpharma: Kaufland, Moyzesova
3, č. t. 788 03 36, Tília: Banícka
28, Diecézna lekáreň sv. Lukáša:
Alžbetina ul., Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14 77.
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.

Horoskop na rok 2015
V roku 2015
sa
skončia
spory a konflikty, ktoré vám znepríjemňovali minulé roky. Užívajte
si pokojný rodinný život a takisto
v práci a financiách pomalé, ale isté
postupovanie vpred.
Získate veľa
nových kontaktov a budete mať rušný spoločenský život. Dočkáte sa finančných
ziskov, a hoci by ste očakávali ešte
viac, uspokojte sa aj s menšími, ale
stálymi peniazmi. V rodine môžete
riešiť nejaký menší problém, ktorý
však zvládnete s rozvahou.
Zdá sa, že
v roku 2015
budete veľa cestovať a zoznamovať
sa s množstvom nových vecí. Pre
vás je zmena život, preto budete vo
svojom živle. Všetko bude v rovnováhe, len budete mať nedostatok
času na rodinu a svoje záľuby.
Prvá polovica roka bude
lepšia ako druhá, v ktorej budete
musieť zvládnuť nečakané zmeny.
Budú sa vynárať rôzne prekážky,
pribrzdenia vašich zámerov a problémy vo vzťahoch. Svoje plány si
zakaždým dobre premyslite.
Rok
2015
bude rušný
a zložitý. Zvlášť si dávajte pozor
na jazyk, aby ste nepovedali niečo, čo malo zostať utajené. Stretnete nových ľudí, ktorí vám budú
v budúcnosti prospešní. V rodine
očakávajte ťažkosti a rôzne komplikácie s mladšími osobami.
Dobrý rok,
v
ktorom
sa budete tešiť z viacerých dobrých správ. Záležitosti, ktoré vás
v minulosti trápili, sa vyriešia,
v zamestnaní zaznamenáte pokroky. Váš život sa stane pokojnejší
a usporiadanejší.

Rok 2015 od
vás bude vyžadovať trpezlivosť a opatrnosť. Ovláda vás nepokoj, pesimizmus a ťažko
sa vyrovnávate s kritikou. Držte svoj
jazyk na uzde a konflikty riešte zmierlivo. Iba tak sa v druhej polovici
roka dočkáte lepších časov.
Budete mať
veľa nových
príležitostí a pracovných ponúk.
Na obzore je i veľa zaujímavých
ciest. Rok 2015 bude vyrovnaný
a hoci nemôžete rátať s nejakými
veľkými financiami, nebudú ani
straty. Užite si pokojné obdobie.
Vaša finančná
a pracovná situácia sa rapídne zmení k lepšiemu.
Dosiahnete veľké úspechy, aj keď je
možné, že zmeníte miesto svojho
pôsobiska. Bude vám to na prospech. Čakajte zmeny nielen v pracovných, ale aj rodinných vzťahoch.
Rok
pozastavenia sa
a bilancie doterajších hodnôt.
S niečím nebudete spokojní, preto budete situáciu radikálne riešiť. Pokojný rodinný život, šťastie
v láske, možné prírastky do rodiny
a rôzne spoločenské udalosti vás
budú napĺňať šťastím.
Napätie
v
pracovných alebo študijných veciach
a ani doma sa veci nezaobídu bez
hádok. Rok síce bude dobrý, ale
hrozia peňažné straty. Zvlášť v rôznych obchodných transakciách
buďte opatrní.
Vy n i k a j ú c i
rok využite
na uskutočnenie mnohých plánov.
V rodine ani v zamestnaní sa nevyskytnú žiadne väčšie ťažkosti.
Nadriadení vám a vašim nápadom budú naklonení. Všetky vaše
zámery budete realizovať ľahko
a s úspechom.
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Jarmok opäť plný tradícií
(Dokončenie zo str. 1)
„Robím šindle tradičným spôsobom
z bieleho smreku. Málo sa už využívajú na
strechy, skôr na altánky, či ploty,“ prezradil
remeselník Štefan Jakubčák. „Ponúkame
tradičné valašské pečivo, ktoré voláme frgály. Najtradičnejší je hruškový,“ uviedol
Ivo Kríž. „Predávame pstruha dúhového priamo vo fontáne. Ako rybár ho odporúčam, pretože má menej kostí ako kapor,“ dodal Jozef Štefaňák. „K Vianociam
patria len živé stromčeky a také tu máme.

•

P r e d aj

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám takmer nový, málo
používaný prenosný kazetový
a CD prehrávač s rádiom Hitachi
za 25 €, vetrovku Salewa original, modročierna s odmínateľnou vložkou, veľkosť XL za 30 €
a hodinky Festina za 30 €. Inf.:
č. t. 0902 519 254.
128/14-P

•

•

Rôzne

Vianočná pôžička! Požičajte si teraz až 4000 € a získajte
VIANOČNÝ NÁKUP V HODNOTE 150 € A TABLET! - zamestnaní, podnikatelia, dôchodcovia, rakúske opatrovateľky.
Rýchlo - diskrétne - aj bez potvrdenia o príjme! Inf. č. t.: 0911913

•

849,0948 463 505.
45/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie (jedna 14 m2) na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
145/14-R

•

NEMČINA do zahraničia.
Jazyková škola SONNENSCHEIN ponúka vianočné darčekové poukazy na januárový kurz
nemčiny pre opatrovateľky,
kuchárov, čašníkov, šoférov,
chyžné, maturantov. Tel. 0944
450 381, Inf.: www.nemcina-poprad-sk.webnode.sk 151/14-R

•

Restart Burger vo Veľkej prij-

V sobotu 13. decembra sa v obradnej sieni mesta
Poprad konalo slávnostné prijatie jubilantov, ktorí
v decembri slávia životné jubileum. Oslávencom
zablahoželala poslankyňa MZ Alena Madzinová.
V decembri 90 rokov oslavuje Emil Schütz, 80 rokov
- Viktória Alexandrová, Alžbeta Cibáková, František
Mazurek a František Scholtz, 75 rokov - Klára Dziviaková, Katarína Gurníková, Elena Mudrončeková,
Anna Nemethová, Eva Pijáková, Mária Vaculíková, Mária Valúchová, Vladimír Bujňák, Pavel Skokan a Ján Šulík, 70 rokov - Eva Hriceňáková, Anna
Matejková, Kristína Petrovičová, Helena Šuľová,
Ľudmila Valenčíková, Anna Zavacká, Jozef Király,
Marián Sakáč a Ladislav Scheirich.
(ppš)

me do zamestnania čašníka/-čku.
Inf.: č. t. 0948 486 333. 162/14-R
Hľadáme
upratovačku do depa. Inf.: č. t. 0911
614 522.		
165/14-R
Centrum sociálnych služieb
v Poprade prijme do pracovného
pomeru pracovníka na pozíciu
kuchár/-ka. Požadované vzdelanie: výučný list - odbor kuchár.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: Centrum sociálnych služieb v Poprade Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
alebo e-mailom: pam@css.poprad.sk, tel. 052/28 58 809, 0910
890 938.		
166/14-R

•
•

NECHCETE PLATIŤ
DAŇOVÚ LICENCIU?
Do konca roka dajte spoločnosť do likvidácie.
Tel.: 0905 745 773, 0905 814 937, www.professio.sk

PP-160

Inzercia

Krásne voňajú,“ zdôraznil Ján - predajca
stromčekov. „Len desať percent mojej práce
je vyrezávanie, zvyšok sú príbehy,“ doplnil
rezbár Marek Piwonski.
Popradčania si popradský jarmok užívali
plnými dúškami. „V Poprade sú najkrajšie
vianočné trhy v celej Európe. Ľudia sú spolu, usmievajú sa a navzájom si želajú len to
najlepšie,“ zhodli sa manželia Piovarčiovci.
„Je to pekné spestrenie predvianočnej nálady. Sme radi, že môžeme byť medzi ľuďmi,“ uzavrel Ján Lukačko.
(mav)

V sobotu zablahoželali jubilantom

Prekazili únos
Polícia v uplynulých dňoch zadržala pri jednom obchodnom
centre v Poprade 54-ročného
Popradčana, ktorý mal v úmysle
uniesť 20-ročnú ženu a vyhrážkami ublížením na zdraví od nej
žiadať značnú sumu peňazí.
Na prípade dlhodobejšie pracovali príslušníci prešovskej krajskej
kriminálnej polície. Prešovský
krajský vyšetrovateľ následne
Popradčana obvinil z obzvlášť
závažného zločinu vydieračského
únosu v štádiu prípravy, za čo mu
v prípade dokázania viny hrozí
trest odňatia slobody na 12 až 20
rokov.
Obvinený začal pripravovať
únos od začiatku októbra tohto
roku. Dôvodom malo byť, že spomínaná Popradčanka je v súčasnej dobe poverená vedením istej
spoločnosti, ktorej spoločníkom
je jej otec, a na účet ktorej pravidelne mesačne prichádza suma
120 tisíc eur.
(krp)

Nová pálenica na starej tradícii
Starej rodinnej tradícii výroby kvalitných liehových
nápojov zostáva verný pán
Otto Zizak Sr., Slovák, ktorý
vybudoval renomovanú firmu
ZIZAK s.r.o. Po rokoch práce
a zbierania skúseností v Amerike teraz začína pôsobiť aj na
Slovensku.
V mestskej časti Poprad-Stráže
zriadil spoločnosť, ktorej srdcom
je moderné technologické vybavenie na destilovanie ovocného
liehu. Postupne chce pridať do
svojho portfólia aj muštáreň,
klub súkromných majiteľov vína
a destilátov a ostatné súvisiace
služby pre záujemcov z „kulinary“ umenia.
Pán Zizak je znalec výroby
destilátov, vie o tom pútavo odborne rozprávať, preto aj chodí
prednášať o procesoch, ktoré
zaručujú vznik kvalitných al-

koholických nápojov. O svojich
víziách do budúcnosti povedal:
„Vyrábame viacero druhov alkoholu, najnovšie sa zameriavame
na výrobu pravej slovenskej borovičky, macerovanej z destilátu
borievok (jalovca)„
Podľa O. Zizaka už zhruba
pred dvesto rokmi vyrábali
v Sp. Belej borovičku židovské
rodiny a aj rodiny nemeckého
pôvodu. Bola to svetoznáma
produkcia. Dodnes su výrobky z „jalovca“ vo forme olejov,
džemov a liečiv známe v celom
arabskom a inom svete.
Borovička je vlastne slovenský
gin. Niekdajšia tradícia a receptúry borovičky, žiaľbohu, celkom zanikli. Zanikli a vytratili sa
aj tradície a receptúry predchodcov rodiny ZIZAK, ktorá prišla
do karpatských lesov v tom
istom historickom čase.

Pán O. Zizak uviedol: „Urobíme všetko preto, aby sme čo najviac a čo najdetailnejsie vyrobili
tie isté produkty, ako ich vyrábali
naši predkovia pred 120 či 200
rokmi. Veríme, že to bude malý
zázrak. Chceme, aby chuť takých
znovuzrodenych tradičnych destilátov ochutnali aj zákazníci
v Amerike.“ Syn pána Zizaka Otto Jr. úspešne podniká v gastronómii a vlastní niekoľko chýrnych reštaurácií v New Yorku.
„Medzi nové výrobky patrí tiež
lahodný likér Romanca DeLuxe.
Ideme cestou, ktorú vymysleli
Francúzi - klasickým starým
grand manierom. Používame citrusové výťažky - zostali sme pri
divokom africkom pomaranči a
výťažkoch kakaovníka a kávových zŕn, inými slovami čokoláde, a káve. Je to 40 percentný alkohol, nie až taký sladký ako iné

likéry, má dobrú chytľavú chuť.
Prišli sme tiež s ďalšou novinkou
pod značkou Pivo52 alebo Pivná
pálenka 52 ZIZAK (ľudovo nazývaná pivovica). Je to unikátny
nápoj s chuťou piva na pozadí,
kvalitný 52 percentný ovocný destilát s príchuťou chmeľu a piva,
ktorý neexistuje nikde na svete.
Prajeme si, aby bol celoslovenským a aj medzinárodnym produktom, ktorý na trhu chýbal,“
PP-143
prezradil O. Zizak.
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Ukončili druhú etapu výstavby NTC v Poprade
Vo štvrtok 11. decembra sa v priestoroch Národného tréningového centra konala ďalšia slávnosť. Zástupcovia vlády, Slovenského futbalového zväzu, partnerov, ale aj miestnej samosprávy slávnostne ukončili druhú etapu výstavby NTC.
„Za tri mesiace a tri dni sa zrealizovalo veľkolepé dielo, čo nie je
na Slovensku bežné. Je to štadión, ktorý bude spĺňať všetky kritériá
noriem UEFA a FIFA v kategórii, do ktorej patrí. Budú tu môcť
hrávať svoje zápasy všetky mládežnícke reprezentácie, ale aj reprezentácia do 21 rokov,“ vyhlásil prezident SFZ Ján Kováčik (na foto
druhý sprava) a dodal: „Záverečný účet tejto etapy je 2,5 mil. eur.,
1,5 mil. eur je z prostriedkov vlády, 100 tisíc z prostriedkov UEFA
a ďalších 100 tisíc z vlastných prostriedkov SFZ.“
Už teraz sa prezident SFZ teší na najbližšiu veľkú akciu v NTC Poprad, ktorou bude sústredenie slovenskej futbalovej reprezentácie pred
kvalifikačným zápasom s Macedónskom. Práve preto sa slávnostného
aktu zúčastnil aj reprezentačný tréner SR Ján Kozák. „V lete som tu
bol na turnaji žiakov z celého Slovenska a bola tu iba hlavná tribúna.

V priebehu krátkej doby tu vyrástlo čosi prekrásne. Som presvedčený
o tom, že v tomto regióne by sa štadión na zápas reprezentantov vypredal. Tatry boli vždy zaujímavé na prípravu,“ povedal.
Unikátnou technológiou je v NTC vyhrievaný trávnik, o čo sa
pričinil Jan Telensky (na foto druhý zľava) a jeho AquaCity. Známy podnikateľ hovoril o splnenom sne. „Zástupcovia anglických
klubov už teraz vo veľkom plánujú letné kempy pod Tatrami. Priláka to turistov a pre Poprad pribudne ďalší druh turizmu, ktorý tu
chýbal,“ dodal.
Prestrihnutia pásky sa zúčastnil aj primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko (na foto v strede). „Bol som poslancom MsZ, keď sme
schválili odpredaj štadióna futbalovému zväzu za jedno euro. Som
veľmi rád, že sa naša túžba naplnila a chceme pokračovať v ďalších
fázach. Mesto by malo priložiť ruku k dielu,“ uviedol.
Tretia etapa výstavby NTC Poprad začne budúci rok vybudovaním ďalšej hracej plochy s umelým trávnikom a v roku 2016 vyrastie
ďalšia plocha, ktorá bude s normálnou trávou.		
(mav)

Vianočná hokejová nádielka z dielne kamzíkov
Hokejisti Popradu odohrali v minulom týždni tri
zápasy Tipsport Extraligy. V nedeľu 14. decembra
sa hral ten najlákavejší v podobe východniarskeho derby.
Celé hokejové divadlo sa nieslo
v predvianočnom duchu a rozdávalo sa na všetky strany. Na
úvod odovzdali zástupcovia
HK Poprad pamätné dresy
jubilujúcim trénerom Milanovi Jančuškovi a Vladimírovi
Turanovi, potom predviedli
famózny výkon v prvej tretine
samotní kamzíci, ktorí svojho
súpera doslova prevalcovali.
Po skončení úvodného dejstva
zahádzali fanúšikovia ľadovú
plochu plyšovými hračkami
v rámci tretieho ročníka akcie
Vyčarujme deťom vianočný
úsmev. Netradičná to bola aj
gólová nádielka. Diváci videli
desať gólov, tri body si napokon odniesli oceliari. Poprad
bude sviatkovať na štvrtom
mieste tabuľky.
Výsledky: 32. kolo v utorok 9. decembra HK Poprad -

MHC Martin 3:0 (2:0, 0:0, 1:0),
góly Popradu: 4. Tomáš Sýkora
(L. Paukovček, R. Suchý), 16.
Matúš Paločko (S. Takáč, A.
Kroták), 46. Lukáš Paukovček
(M. Kurali).
33. kolo v piatok 12. decembra ŠHK 37 Piešťany - HK Poprad 0:4 (0:1, 0:0, 0:3), góly Popradu: 5. Arne Kroták (S. Takáč,
Š. Fabian), 46. Samuel Takáč
(A. Kroták, J. Kasík), 55. Peter
Gápa (J. Kasík, A. Štrauch), 57.
Matúš Matis (L. Paukovček, M.
Kurali).
34. kolo v nedeľu 14. decembra HK Poprad - HC Košice 4:6

(3:0, 1:4, 0:2), góly Popradu:
11. Štefan Fabian (A. Kroták, J.
Kasík), 14. Mário Kurali (T. Sýkora, L. Paukovček), 15. Samuel
Takáč (M. Paločko, D. Brejčák),
30. Radoslav Macík (Ľ. Malina,
P. Boltun).
Program: 35. kolo v nedeľu
28. decembra o 17. hod. HC ´05
Banská Bystrica - HK Poprad,
36. kolo v utorok 30. decembra o 17. hod. HK Poprad – HK
36 Skalica, 37. kolo v nedeľu 4.
januára o 17. hod. HK Poprad HK Nitra, 38. kolo v utorok 6.
januára o 17. hod. HK Poprad
- MsHK Žilina.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Extraligy
1. Košice

36

22

4

4

6

97:65

2. Nitra

78

36

21

4

3

8

128:88 74

3. B. Bystrica 36

19

5

4

8

128:93 71

4. Poprad

36

19 5

1

11 119:76 68

5. Zvolen

36

19

2

4

11 121:104 65

6. Trenčín

36

14

7

2

13 82:69

7. Martin

36

9

5

7

15 84:103 44

8. Piešťany

36

9

4

5

18 102:131 40

9. Žilina

36

9

1

4

22 76:111 33

10. Skalica

36

9

0

5

22 84:142 32

20

1

2

0

17 29:68

SR 20

58

7
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Tatranský pohár ožíva

Futbalisti FK Poprad neoddychujú
Len nedávno ukončili futbalisti FK Poprad pôsobenie
v jesennej časti DOXXbet
ligy Východ, no na oddych
veľa času neostáva. Už 1. decembra za zišli opäť, aby začali so zimnou prípravou na
jarnú časť.
„Oproti minulým rokom je
táto príprava oklieštená. Vtedy sme na to mali šesť týždňov, teraz sú len tri. Súťaž
bola extrémne dlhá a tak sa
zameriavame prioritne na aeróbnu vytrvalosť a základnú
silu. V Aréne Poprad robievame koordinačné a technické cvičenia a popri tom raz
do týždňa ideme aj na ihrisko, aby hráči nezabudli, že sú
futbalisti,“ opísal prípravu
tréner FK Poprad Vladimír
Lajčák.
Z hráčov nechýba nikto
okrem Sedláka, ktorý zvolil
individuálnu prípravu. „Pribrali sme štyroch talentovaných dorastencov, zopár hráčov z B tímu a blízkeho okolia.
Predstava je taká, aby sme
začali s tridsiatimi chlapcami, ktorí sa potom rozdelia do
A a B tímu,“ doplnil V. Lajčák.

Popradskí futbalisti si počas
sviatkov oddýchnu asi 15 dní,
ale... „Budem chlapcom odporúčať, aby úplne nevychladli a našli si nejakú činnosť. Tí,
ktorí sa zapájajú do futsalu
si zahrajú, ostatní by sa mali
z času na čas prebehnúť, či zájsť
do posilňovne. Nemal by to byť
prepych, aby nerobili vôbec
nič,“ zdôrazňoval tréner.
V rámci prípravy by mali
Popradčania odohrať dostatok kvalitných zápasov. „Po
dlhých rokoch sa do prípravy zakomponovalo aj herné
sústredenie v Maďarsku, čo by
malo byť vyvrcholením prípravy. Nasledovať bude týždňové
doladenie, posledná generálka
s Prešovom a potom už zápas
jari s Liptovským Mikulášom,“
uviedol V. Lajčák.
Ten by rád videl na novovybudovaných tribúnach NTC
čo najviac divákov. „Doteraz
sme však mali pri počte 1700
divákov vypredanú tribúnu.
Uvidíme, ako to bude pri
súčasnej kapacite. Musíme hrať
lepšie, aby chodilo na futbal
ešte viac ľudí,“ uzavrel Vladimír Lajčák.
(mav)

Súťaže v bowlingu

Začiatok minulého týždňa bol v herni CitiBowling v Poprade
plný bowlingových súťaží. Hralo sa 6. kolo Firemnej ligy v skupine
C (II. liga), ale aj 4. kolo Školskej ligy v ročníku 2014/2015.
V pondelok 8. decembra sa hralo 6. kolo skupiny C mestskej Firemnej ligy. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Scame so ziskom 6
bodov pred LunysTeamom a družstvom Jarabas. najvyšší výkon jednotlivca 209 bodov dosiahol Lukáš Urban z tímu Slovanet.
4. kolo Školskej ligy sa odohralo v dňoch 8. a 9. decembra. V skupine
ZŠ sa víťazom kola stalo družstvo ZŠ Dostojevského A so ziskom 8 bodov
pred družstvom Komeňáčik B a tímom ZŠ Jarná. Najlepším jednotlivcom
bol Maroš Kupčo zo ZŠ Dostojevského A výkonom 149 bodov.
V skupine SŠ sa víťazom kola stalo družstvo SOŠE Matejovce so ziskom10 bodov pred OA Stará Ľubovňa a SZŠ Poprad. Najlepším jednotlivcom sa stal Kristián Furcoň z SOŠE Matejovce
výkonom 182 bodov.				 (ile)

V sobotu 20. a v nedeľu 21. decembra 2014 sa v Športovom areáli (ŠA) na Štrbskom Plese uskutoční už 42. ročník Tatranského
pohára (TP), medzinárodných lyžiarskych pretekov v severských
disciplínach, súčasťou ktorého budú štyri súťaže Kontinentálneho pohára v behu na lyžiach a dve súťaže FIS Cup-u v skoku na
lyžiach na mostíku HS 100.
Nadchádzajúce preteky, usporiadateľom ktorých je lyžiarsky
oddiel Športového klubu zo Štrby, budú skúšobnými pretekmi v
čiastočne zmodernizovanom bežeckom a aj skokanskom areáli
FIS na Štrbskom Plese pred nastávajúcou Zimnou Univerziádou
2015. Toto najvýznamnejšie akademické športové podujatie sa na
Štrbskom Plese uskutoční už po tretíkrát (po rokoch 1987 a 1999),
tentokrát však Slovenská asociácia akademického športu pomáha
španielskej Granade s usporiadaním súťaží, na ktoré Španieli nestihli pripraviť vhodné športoviská.			
(mis)

Turnaj majstrov v tenise
Občianske združenie Sport
club for all sa venuje hlavne
športom ako bedminton, florbal, či tenis. A práve tenis má
svoju celoročnú zimnú a letnú
súťaž družstiev, ale aj turnaje
ako Australian open, Wimbledon, French open a US open
hranými súčasne v termíne
ako profesionálni tenisti. Počas týchto turnajov zbieralo
40 rekreačných tenistov body
a najlepší ôsmi hráči sa dostali
do Turnaja majstrov.
Počas dvoch dní sa v tenisovom centre Petra Simčáka v
Tatranskej Lomnici hral vynikajúci tenis. Rozhodlo sa o tom,

že v zápase o 3. miesto vyhral
Marek Bajus nad Marekom
Podhorským 2:0 na sety a vo
finále porazil Peter Šepitka 3:6,
6:2 a 10:4 v super tiebreaku Dávida Šprocha.
(jog)

Krátko zo športu

V UTOROK 9. decembra sa
v telocvični ZŠ s MŠ v Matejovciach uskutočnilo finále Žiackej
ligy mesta Poprad v stolnom
tenise. Medzi dievčatami sa najviac darilo družstvu ZŠ Dostojevského, medzi chlapcami triumfovalo družstvo ZŠ Letná.
GOLFOVÉ ihrisko pod Tatrami ovládli cez víkend bežci
a nordic walkeri v rámci 2. kola
Zimnej bežeckej série Black
Stork Run. Víťazmi sa stali Tomáš Kamas zo Spišskej Novej
Vsi a Zuzana Holečková z Krompách. Zimný nordic walking
ovládli Slavomír Kopáč z Liptovskej Tepličky a Radana Gašperová z Gerlachova.
CEZ víkend 27. a 28. decembra sa na Zimnom štadióne
mesta Poprad uskutoční jubilejný 50. ročník medzinárodného
hokejového turnaja žiakov 9.
ročníkov športových hokejových
tried pod názvom Pohár oslobodenia mesta Poprad. Účastníkmi
turnaja sú okrem Popradu aj
tímy Zvolena, Trenčína, českého Přerova, výberu Slovenska
do 15 rokov.
(ppv)

•

MINULÝ týždeň sa v Aréne Poprad uskutočnil 1. ročník
medzinárodného futbalového
halového turnaja s názvom Mikulášsky turnaj FAM Poprad,
ktorý privítal okrem domáceho
družstva päť kvalitných tímov zo
Slovenska a Poľska. Víťazom sa
stal Partizán Bardejov pred Junošport clu Stará Ľubovň a FAM
Poprad. Štvrté miesto obsadil
tím Wisla Czarny Dunajec, piaty skončil Tatran Prešov a šieste
miesto patrilo UKS 2 Zakopane.
BASKETBALISTKY BAM
Poprad sa v rámci 1. ligy žien
stretnú v sobotu 20. decembra o 17.30 hod. s CBK Košice
a v nedeľu 21. decembra o 10.
hod. s BK EILAT Prešov v Aréne
Poprad.
HOKEJISTKY
Popradu
zvíťazili v sobotu 13. decembra
v 13. kole 1. ligy žien nad ŽHKm
Zvolen vysoko 13:0 a v súťaži sa
držia na vedúcej pozícii. Najbližšie sa predstavia v rámci 14. kola
na ľade Spišskej Novej Vsi v sobotu 27. decembra o 17. hod.

•
•

•
•

•
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Pokojné prežitie vianočných sviatkov

a v novom roku 2015 veľa osobných aj pracovných úspechov praje
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Nadácia Prameň, Mesto Poprad,
Rímskokatolícka cirkev
- farnosť Poprad

Vás pozývajú
v piatok 26. 12. o 17. hod.
- Kostol sv. Cyrila a Metoda
v Poprade

v slovenskom
betleheme
Vianočný benefičný koncert
pod záštitou podpredsedu
NR SR Jána Figeľa
a primátora mesta Poprad
Jozefa Švagerka

Úprava
stránkových dní
Odbor poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť na úpravu stránkových dní na oddelení dokladov
(agenda zbraní a streliva).
V období od 15. decembra do
31. decembra budú upravené
stránkové dni a stránkové hodiny
v týždni nasledovne:
V pondelok od 7.30 do 15.
hod., v stredu od 7.30 do 17.30
hod. a v piatok od 7.30 do 12.
hod. (utorok a štvrtok - nestránkový deň).
(peb)

Hamburgery valcujú Poprad

Vychutnať si hamburger, či
pečené rebierka nemusí byť len
výsadou rýchleho občerstvenia. Presvedčili sme sa o tom na
vlastné oči. Reštaurácia Restart
burger v mestskej časti Poprad Veľká ponúka kulinársky zážitok
v príjemnom prostredí, na ktorý
sa len tak ľahko nezabúda.
Reštaurácia Restart burger hostí
zákazníkov od septembra minulého roka. Sídli oproti kinu Máj.
Okrem chutných hamburgerov
a rebierok, ktoré lahodia rôznym
zmyslom, tu nájdete aj výber jedál
z cestovín, či rozsiahly výber kvalitných vín. „Všetky jedlá pripravujeme z kvalitných surovín. Snažíme
sa udržiavať domácu, čistú kuchyňu. Pre uspokojenie všetkých chutí
a štandardov preferujeme vlastné

žemle a sami si melieme mäso zo
100% hovädzinky. V lístku nechýbajú domáce dezerty, koktaily či
kvalitné drinky,“ predstavil ponuku majiteľ reštaurácie Tomáš
Buvala.
Príjemné prostredie láka celé
rodiny. Takmer každý si vie navariť doma, no dôvodom návštevy
reštaurácie nemá byť len dobré
jedlo, ale aj nezabudnuteľná atmosféra a príjemná obsluha. „Teší
nás, že ľuďom sa páči naša myšlienka a snažíme sa ju ďalej rozvíjať.
Od januára spúšťame službu Take
away, aby si „restarťáci“ mohli vychutnávať naše jedlá v ktoromkoľvek kúte Popradu a pri akejkoľvek
príležitosti. Urobíme maximum,
aby posedenie u nás bolo zážitkom. Čoraz častejšie organizujeme

kultúrne večery v spolupráci s rôznymi kapelami, ktoré
spríjemňujú čas strávený pri chutnom jedle,“ povedal T. Buvala.
Hlavnou
ingredienciou
v
reštaurácii Restart burger je radosť. „Túto ingredienciu pridávame
do všetkých našich jedál a tak vzniká aj hamburger, ktorý vyzerá výborne na tanieri a ešte lepšie chutí.
Pri výrobe hamburgerov vychádzame z ingrediencií, ktoré nájdeme
na našom trhu. Neviem, čo je americký a čo slovenský hamburger, ale
viem, čo je chutný hamburger,“ dodal majiteľ reštaurácie.
Neváhajte a príďte si vybrať váš
obľúbený hamburger. Personál
reštaurácie sa teší na vašu návštevu...Viac informácií nájdete na
stránke www.restartburger.com
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Popradské predvianočné koncerty

OTVOR SVOJE SRDCE

PIATOK 19. december:
- o 18. hod. - Gréckokatolícky
chrám sv. Petra a Pavla, Poprad
- starý Juh, o 19. hod. - Kostol
evanjelickej cirkvi a.v. Stráže
pod Tatrami
SOBOTA 20. december:
o 18. hod. - Kostol sv. Cyrila a
Metoda, Poprad - starý Juh, o
19.30 hod. - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

ADOREMUS
Slovenský spevácky zbor
NEDEĽA 21. december:
- o 9. hod. - Kostol sv. Juraja - Spišská Sobota, o 11. hod.
- Kostol evanjelickej cirkvi a. v.,
Nám. sv. Egídia
HANKA SERVICKÁ
Speváčka ľudových, duchovných a vianočných piesní.

Vstup na všetky koncerty je voľný.
Podujatie organizuje mesto Poprad a Oblastná organizácia
CR Región Vysoké Tatry. Podujatie realizované s finančnou
podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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