
Dnes 16. decembra o 9. hod. 
sa v zasadačke Mestského úra-
du v Poprade začne 6. zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad. Po procedurál-
nych záležitostiach poslanci 
prerokujú plat primátora, ná-
vrh na schválenie Štatútu mes-
ta Poprad i návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o 
umiestňovaní volebných plagá-
tov na verejnom priestranstve 
počas volebnej kampane v sú-
vislosti s voľbami do NR SR v 
roku 2016. 

MsZ sa bude tiež zaoberať ná-
vrhom dodatku k Zásadám pre-
nájmu nebytových priestorov a 
stanovením minimálnych cien za 
prenájom nebytových priestorov. 
Prerokujú tiež návrh na rozšírenie 
predmetu nájmu o prenájom ne-
bytových priestorov Kina Tatran 
a premietacej kabíny a kancelárie 
pre Mestskú informačnú kancelá-

Prerokujú i návrh rozpočtu mesta na rok 2016
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Betlehemské svetlo v Poprade

riu Poprad, návrh na schválenie 
prenájmu nebytových priestorov 
v objekte bývalých kasární na Ul. 
29. augusta pre občianske združe-
nie 3AL Biketrial Club Poprad a 
ďalšie. 

Veľký balík bude tvoriť hos-
podárenie a nakladanie s majet-
kom mesta - návrhy na predaje 
nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
Poprad, návrh na zmenu uznese-
nia MsZ z marca tohto roku, týka-
júceho sa predaja stavieb maštalí 
a dvoch budov s prislúchajúcimi 
pozemkami v jazdeckom areáli 
pre Kynologický klub ZO Kyno-
lógia Poprad a jazdecký klub. V 
programe je i niekoľko návrhov 
na zriadenie vecného bremena na 
uloženie inžinierskych sietí. Na 
decembrové rokovanie MsZ sú 
pripravené aj návrhy VZN o záka-
ze požívania alkoholických nápo-
jov na území mesta Poprad, VZN 
o určení miesta a času zápisu die- (Pokračovanie na str. 2)

Redakcia novín Poprad ďa-
kuje čitateľom za priazeň, 
ktorú zachovávali novinám 
Poprad počas celého roka. Do 
nového roka 2016 prajeme 
všetkým veľa zdravia, šťastia 
a úspechov. 
Prvé číslo v novom roku vyjde 
vo štvrtok 7. januára 2016, keď-
že na stredu 6. januára pripadá 
sviatok Zjavenie Pána, ktorý je 
dňom pracovného pokoja. No-
viny Poprad už budú mať od 
nového roka zväčšený formát a 
pribudnú i ďalšie farebné strany. 
Veríme, že na našich stránkach 
nájdete aktuálne a zaujímavé 
informácie z mesta i široké-

ho okolia.   (red)

Našim čitateľom!
ťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad, VZN o financovaní ZUŠ, 
MŠ a školských zariadení, ktoré sú 
zriadené na území mesta Poprad,  
VZN o určení školských obvodov 
základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Poprad. Ďa-
lej poslanci prerokujú návrh na 
zmenu výšky ročného členského 
príspevku mesta Poprad v Ob-
lastnej organizácii cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry, in-
formatívnu správu o hospodárení 
obchodných spoločností s majet-
kovou účasťou mesta Poprad za 
rok 2014, návrh na zmenu roz-
počtu mesta na rok 2015, návrh 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN o miestnych daniach a ta-
kisto VZN o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

Vážení Popradčania,
zo srdca Vám želám  pokojné a požehnané Vianoce 
v kruhu Vašich blízkych a do nového roka 2016 

zdravie, šťastie, úspechy, radosť a spokojnosť
v našom spoločnom meste.

Jozef Švagerko,
 primátor mesta Poprad

XIII. tradičný vianočný jarmok ovládol od piatka do nedele Námestie 
sv. Egídia v Poprade. Pre Popradčanov i návštevníkov mesta bol 
príležitosťou prežiť predvianočnú atmosféru.  (Viac foto na 22. str.)

Roznášanie Betlehemského svetla má na Slovensku už dlhú tra-
díciu. V nedeľu 13. decembra prijal Betlehemské svetlo od zástup-
cov Slovenského skautingu z nášho regióne aj prezident SR An-
drej Kiska. Tentoraz netradične na Námestí sv. Egídia v Poprade.

Po celom Slovensku budú v sobotu 19. decembra skautské posádky 
roznášať Betlehemské svetlo do viac ako 300 miest a obcí na Slovensku. 
Vytvorí sa tak Reťaz svetla, ktorá symbolicky spojí celé Slovensko. Pla-
mienok Betlehemského svetla bude aj tohto roku svietiť na najvyššie po-
loženom pracovisku - v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte. Skauti 
ho tam vynesú v nedeľu 20. decembra. Tento rok plamienok z Betle-
hema zasvieti i v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku.   (ppš)



Strana 2 16. 12. 2015

Stručne Vianočné prehliadky kostolov v centre Popradu•	OD polovice decembra pre-
máva nová letecká linka z Varša-
vy do Popradu. Z poľského hlav-
ného mesta bude do Liptovského 
Mikuláša premávať aj autobus.

•	ŽIAKOM na Slovensku sa 
vianočné prázdniny začínajú 
v stredu 23. decembra 2015 a po-
trvajú do štvrtka 7. januára 2016.•	VIANOČNÉ balíčky pre deti 
zo sociálne odkázaných rodín, 
ktoré zabezpečilo mesto Poprad 
v spolupráci s Apoštolskou cirkvou 
na Slovensku, zbor Poprad im 
odovzdajú dnes 16. decembra. •	VŠETKÝCH 124 sestier z 
popradskej nemocnice stiahlo 
výpovede. Spolu stiahlo výpo-
veď 169 sestier. Podľa údajov 
ministerstva tak vo výpovediach 
ostáva viac ako 1000 sestier v ne-
mocniciach v Martine, v Trnave, 
v Žiline, v Prešove, v Košiciach a 
v Trenčíne.•	DEŇ venovaný ruskej kultú-
re sa uskutočnil minulý týždeň v 
Gymnáziu Ul. Dominika Tatar-
ku v  Poprade. Počas neho štu-
denti predstavili ruské umelecké 
osobnosti, národné jedlá, zvyky 
a tradície. •	V  ARÉNE Poprad vystúpia 
zajtra 17. decembra o  18. hod. 
Kandráčovci. •	DOKONALÝ zmysel je ná-
zov filmu, ktorý môžu diváci 
vidieť zajtra 17. decembra o  19. 
hod. v  Kinoklube Film Europe 
Poprad v Tatranskej galérii.•	V ART clube Tatranskej galé-
rie v Poprade bude od zajtra 17. 
decembra sprístupnená výstava 
Anjel Vianoc 2015. Slávnostná 
vernisáž sa uskutoční o 14. hod. 
a  bude spojená s  odovzdaním 
cien výhercom. •	V  DOME kultúry v  Popra-
de sa v  nedeľu 20. decembra 
o  14. hod. uskutoční podujatie 
s názvom Vianoce pod Tatrami, 
v  ktorom sedem detských fol-
klórnych súborov predstaví naj-
krajšie zvyky, hry, piesne a vinše 
podtatranského regiónu. •	OD 15. decembra je vo výs- 
tavnej sieni Podtatranského mú-
zea v Sp. Sobote inštalovaná vý-
stava s  názvom Vianoce rokov 
sedemdesiatych. Pre školy sú 
pripravené prednášky a  tvorivé 
dielne. •	VO výstavných priestoroch 
Podtatranského osvetového 
strediska v  Sp. Sobote bude do 
15. januára 2016 inštalovaná de-
dinská vianočná izba.      (ppš)

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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Mestská informačná kance-
lária mesta (MIK) Poprad pri-
pravila na december bezplatné 
vianočné prehliadky gotického 
rímskokatolíckeho Kostola sv. 
Egídia a Kostola Svätej Trojice 
evanjelickej cirkvi a. v.  Bezplat-
né prehliadky sa budú konať od 
7. decembra 2015 až do 6. januá- 
ra 2016 vždy počas otváracích 
hodín MIK od pondelka do 
piatka v časoch o 14. a 16. hod. 
Zraz záujemcov o prehliadku 
bude vždy v Mestskej informač-
nej kancelárii Poprad. 

V prípade záujmu o individuál- 
nu  prehliadku kostola v iných 
časoch je potrebné kontaktovať 
MIK vopred, podmienkou je 
minimálny počet 5 osôb. Pre-
hliadka kostola nie je možná v 
čase konania bohoslužieb. 

Kostol sv. Egídia je najcennej-
šou historickou pamiatkou, ktorá 
sa nachádza v strede mesta. Pod-
ľa legendy stála kedysi na jeho 

mieste, uprostred obrovských 
lesov, pútnická Kaplnka svätého 
Egídia. Ďalšou zaujímavosťou 
je fakt, že k severnej stene lode 
kostola bola kedysi pristavaná 
Kaplnka svätého Valentína, pat-
róna všetkých zamilovaných. 
Žiaľ, dnes už neexistuje. Vznik 
kostola je datovaný do 2. polovice 
13. storočia. V dávnej minulosti 
bol kostol konsekrovaný, o čom 

svedčia znaky posvätného po-
mazania stola hlavného oltára a 
dreva kríža na stenách kostola. V 
rokoch 1994 - 1998 bola reštau-
rovaná loď chrámu a ranogotický 
portál pri južnom vstupe do kos-
tola. V roku 2008 bol do zrekon-
štruovanej barokovej skrine z 18. 
storočia vstavaný organ. Reštau-
rovanie kostola pomohlo odkryť 
súbor nádherných stredovekých 
nástenných malieb, ktoré stojí 
za to vidieť. Od roku 1998 sa v 
kostole opäť konajú bohosluž-
by - aktuálne vždy v pondelok 
až piatok o 12. a každú nedeľu o 
6. a 17. hod.  (mag)

MIK bude počas vianočných sviatkov otvorená v nasledujúcom režime: 
Sobota (12.12.2015) 9. - 17. hod
Nedeľa (13.12.2015) 13. - 17. hod
Štvrtok (24.12.2015) 9. - 12. hod
Piatok (25.12.2015) zatvorené

Sobota (26.12.2015) zatvorené
Štvrtok (31.12.2015) 9. - 12. hod
Piatok    (1.1.2016) zatvorené
Utorok   (6.1.2016) zatvorené

Prerokujú rozpočet...
(Dokončenie zo str. 1)

Dôležitým bodom programu 
bude návrh rozpočtu mesta Poprad 
na rok 2016 s výhľadom na roky 
2017-2018, ktorému bude pred-
chádzať stanovisko hlavnej kon-
trolórky k tomuto dokumentu. 

Do programu je ďalej zara-
dený návrh vecnej náplne po-
užitia Rezervného fondu mesta 
Poprad v roku 2016, návrh na 
predĺženie platnosti Programu 
hospodárskeho rozvoja a soci-
álneho rozvoja mesta Poprad, 
návrh plánu zasadnutí Mestskej 
rady a Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad na prvý polrok 
2016, informatívna správa o 
stave projektu nákupného cen-
tra Horse investorskej spoloč-
nosti BZ Group Brtatislava, ná-
vrh zmeny a doplnku ÚPN-SÚ 
v lokalite Matejovce - oproti 
Prime s.r.o, správa o vykona-
ných kontrolách, plán kontrol-
nej činnosti hlavnej kontrolór-
ky a útvaru hlavnej kontrolórky 
na 1. polrok 2016 a bod rôzne. 
Pred záverom MsZ odznejú in-
terpelácie poslancov.

Podrobnejšie informácie na 
www.poprad.sk.  (ppm)
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Krátke správySamospráva vyhodnocuje pripomienky
k zmene a doplnku územného plánu

Charita pomohla

Súťaž o najkrajší vianočný stromček

•	VO ŠTVRTOK 17. decembra 
o  17. hod. sa v  Divadle Jonáša 
Záborského v  Prešove uskutoční 
slávnostný večer spojený s  odo-
vzdávaním Cien Prešovského 
samosprávneho kraja a  Cien 
predsedu Prešovského samo-
správneho kraja za rok 2015.

•	VIANOČNÝ koncert v poda-
ní dvoch vynikajúcich muzikan-
tov - líderky skupiny American 
Divas Natashy Wright a  Alfreda 
McCrary sa uskutoční vo štvrtok 
17. decembra o  18. hod. v  sále 
Domu kultúry vo Svite. •	V  TATRANSKEj Lomnici 
sa v  sobotu 19. decembra o  18. 
hod. uskutoční vianočný koncert 
Exclusive, v ktorom bude účinko-
vať Filip Tůma, Nela Pocisková, 
40-členný orchester Opery Štát-
neho divadla Košice, detský spe-
vácky zbor a ďalší hostia.  •	V  TATRANSKOM ľadovom 
dóme na Hrebienku bude v  ne-
deľu 27. decembra o  15.30 hod. 
a  o  16. hod. vianočný koncert 
kapely Nebeská muzika a v nede-
ľu 3. januára Otvárací novoroč-
ný koncert - výber z  muzikálov 
Divadla Nová scéna. Účinkovať 
bude Ján Slezák, Patrik Vyskočil 
a Miroslava Partlová. •	PREDNÁŠKA spojená s pre-
mietaním fotografií o  zážitkoch 
v  tatranskej divočine pod vede-
ním ochranára, filmára Erika 
Baláža sa uskutoční v utorok 29. 
decembra o  19. hod. v  Kaviarni 
U Vlka v Starom Smokovci.•	DVADSAŤ hasičských vozi-
diel pre dobrovoľné hasičské zbo-
ry v  Prešovskom kraji odovzdal 
minulý víkend podpredseda vlá-
dy a  minister vnútra SR Robert 
Kaliňák. Z  Popradského okresu 
dostal takéto vozidlo DHZ v Ba-
tizovciach. •	OBVODNÉ oddelenie PZ 
v  Poprade oznamuje, že na 
tunajší útvar boli odovzdané 
veci, ktoré boli nájdené od 3. do 
10. decembra v  priestoroch re-
cepcie Nemocnice s poliklinikou 
v  Poprade. Ide o  rôzne veci od 
osobných, hygienických potrieb 
až po bižutériu. Majitelia uvede-
ných vecí môžu kontaktovať OO 
PZ v Poprade (Zuzanu Chrenko-
vú), pričom musia vierohodne 
preukázať vlastníctvo a  ostatné 
detaily nálezu.•	NOVÉ cestovné poriadky 
platia od nedele 13. decembra 
na železnici, ale aj v prímestskej 
autobusovej doprave. Zmeny 
v MHD Poprad budú od 1. ja-
nuára 2016.  (ppš)

Mesto Poprad vyhodnocuje pripomienky k 
zmene a doplnku územného plánu (ÚP), ktoré 
obyvatelia zaslali samospráve resp. ich predo-
streli počas 6 stretnutí s občanmi v lete 2015. 

„Mesto dostalo spolu 293 pripomienok, medzi 
ktorými nechýbali ani odvážne návrhy a riešenia. 
Mnohé pripomienky sa opakovali, niektoré si však 
vzájomne odporovali,“ uviedol predseda Rady pre 
priestorové plánovanie (RPP) mesta Poprad Mar-
tin Baloga. Pripomienky boli vyhodnotené v RPP 
a boli spracované do správy o preskúmaní ÚP. 
„V prípade akceptovania budú zahrnuté do zme-
ny a doplnku UP s názvom Aktualizácia 2015 - v 
procese zmeny bude riešenie občanom predostreté 

a vysvetlené,“ doplnil M. Baloga. To sa udeje na 
spoločných stretnutiach, o ktorých budú občania 
vopred informovaní. Tam budú mať Popradčania 
zároveň nielen možnosť oboznámiť sa so zapra-
covaním pripomienok, ale budú mať aj možnosť 
samotné zapracovanie pripomienkovať. 

„Zber pripomienok a  požiadaviek pre Aktuali-
záciu 2015 bol uzavretý 31. augusta 2015. Aj po 
tomto termíne však prišli ďalšie požiadavky. Tie sa 
sústreďujú na odbore urbanizmu a priestorového 
plánovania mesta Poprad a budú predmetom ďal-
šej zmeny a doplnku ÚP. Mesto plánuje aktualizo-
vať ÚP v pravidelných intervaloch,“ uzavrel 2.vice-
primátor Pavol Gašper.   (mag)

Mesto Poprad v  spolupráci 
s OZ Pre mesto vyhlásilo súťaž 
o najkrajší vianočný stromček 
vytvorený žiakmi poprad-
ských základných škôl. 

Do zdobenia sa deti pustili 
v  piatok ráno na Námestí sv. 
Egídia. Poobede boli fotogra-
fie stromčekov zverejnené na 
webe mesta Poprad a  spusti-
lo sa hlasovanie verejnosti o 
tom, ktorý je najkrajší. Tento 
nevšedný nápad má oboha-
tiť popradské námestie počas 
vianočných sviatkov. „Chceli 
sme počas vianočných sviat-
kov zatraktívniť námestie a 

zapojiť najmä mla-
dých ľudí. Som rád, 
že tento motív ich 
oslovil a  záujem 
bol veľký,“ uviedol 
Ondrej Kavka z OZ 
Pre mesto. „Každá 
zo škôl si vyzdobila 
svoj stromček, ktorý 
bude mať možnosť 
hodnotiť verejnosť 
prostredníctvom we-
bovej stránky mesta 
Poprad a rovnako tak prostred-
níctvom účtov na sociálnych 
sieťach. Po danom termíne všet-
ky hlasy spočítame a vyhlásime 
víťaza. Tí najlepší získajú vec-
né ceny od podnikateľov z  po-
pradského námestia,“ doplnil 
komunikačný manažér mesta 
Poprad Marián Galajda.

Deti sa na tento deň zodpo-
vedne pripravili. Ozdoby tvorili 
vlastnými rukami a  stromčeky 
doslova hýrili nápadmi a farba-
mi. „Vyrobili sme krásne ozdoby 
z rôznych materiálov, ako sú ko-
ráliky, poháre, či konce fliaš. Je 
to super nápad, lebo každá škola 
sa môže ukázať, aká je tvorivá 
a ako vníma Vianoce,“ povedala 
Ivana Hlavčáková. „Vyrobili sme 
ozdoby z CD-čiek, na ktoré sme 

nalepovali servítky. Použili sme 
aj plastové fľaše, šišky a modelo-
vaciu hmotu,“ pokračovala Ka-
rolínka Kudasová. „Naša škola 
stavila na tradičný slovenský 
stromček. Použili sme pomaran-
če, šišky, červené mašle, perní-
ky a  ozdoby zo slaného cesta,“ 
uviedla Olívia Stasová. „Vyrába-
li sme ozdoby zo šišiek a orechov, 
ktoré sme striekali striebornou 
a  bielou farbou. Veríme, že náš 
stromček bude najkrajší,“ dodal 
Max Krasuľa.

Verejnosť môže dať hlas svoj-
mu favoritovi ešte do piatka 18. 
decembra do 15. hodiny. Vyhlá-
senie výsledkov je na progra-
me 21. decembra o  10. hodi-
ne. Viac informácií na www.
poprad.sk.  (mav)

Výsledkom zbierky pre ľudí v 
núdzi, ktorú zorganizovala Slo-
venská katolícka charita je 77 ton 
trvanlivých potravín a drogérie 
oproti vlaňajším 48 tonám. Hod-
nota vyzbieraného tovaru je 109 
tisíc eur. Zbierka prebiehala od 
16. do 21. novembra v 78 obcho-
doch Tesco po celom Slovensku. 
Ľudia najviac darovali múku, 
cestoviny, cukor, soľ, strukoviny, 
ryžu a tekuté mydlá.  (kpa)

Voľby do Národnej rady SR 
sa uskutočnia 5. marca 2016. 
V tomto čase už plynú termí-
ny - jednotlivé politické strany 
a hnutia na Slovensku už zve-
rejnili svoje kandidátne listi-
ny a žrebovaním získali čísla, 
podľa ktorých ich budú môcť 
občania voliť.

Harmonogram organizač-
no-technického zabezpečenia 
volieb do NR SR v  roku 2016 

prijalo aj mesto Poprad. Do 16. 
decembra primátor vymenuje 
zapisovateľov okrskových vo-
lebných komisií, do 12. januára 
2016 budú vymenovaní ostatní 
členovia okrskových volebných 
komisií. Prvé zasadanie týchto 
komisií s poučením podľa záko-
na o ochrane osobných údajov sa 
uskutoční do 25. januára 2016. 
Popradčania budú voliť v 40 vo-
lebných okrskoch.  (ppm)

Pred voľbami do NR SR
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Škôlkari a ich perníkové kráľovstvo
Už niekoľko rokov sa pred 

Vianocami stretávajú škôlkari 
zo  Spišskej Soboty v  priesto-
roch jedálne ZŠ s MŠ na Vago-
nárskej ulici v  Spišskej Sobo-
te. Spoločne s  rodičmi piekli 
chutné vianočné perníčky aj 
minulý týždeň v stredu.

Pečenie perníkov má v  ma-

terskej škole pri ZŠ v  Spišskej 
Sobote dlhoročnú tradíciu. 
„Tento rok sa k nám pridali aj 
prváci zo základnej školy. Po-
zdravili nás kultúrnym progra-
mom a  o  to viac sa tešíme, že 
k nám prichádzajú celé rodiny,“ 
uviedla zástupkyňa pre MŠ 
Alena Božoňová.

Cesto na perníky pripravili 
pre deti na ďalšie spracovanie 
miestne kuchárky. „Je to tradič-
ný a overený recept mojej starej 
mamy,“ dodala A. Božoňová.

Veľká ochutnávka perníkov 
sa konala dnes, počas vianoč-
nej besiedky spojenej s prícho-
dom Mikuláša.  (ppv)

Minulý týždeň sa v  ZŠ s  MŠ na 
Komenského ulici v Poprade konali 
tvorivé dielne. Žiaci 1. stupňa za 
pomoci svojich učiteliek a vychová-
vateliek vyrábali vianočné dekorač-
né predmety určené na vianočný 
jarmok, ktorý sa uskutočnil cez ví-
kend. Už tradične má ZŠ s MŠ pri 
malej fontáne na námestí stánok 
s  vianočnými výrobkami. Predaju 
sa vo svojom voľnom čase venujú 
učitelia ZŠ , vedenie školy a tiež star-
ší žiaci. Výťažok z predaja je každý 
rok venovaný detskému oddele-
niu popradskej nemocnice. (bka)

Potrebujeme: 4 ks pstruha, 100 
g masla, 100 ml bieleho vína, 
60 g šampiňónov, 200 ml kyslej 
smotany, citrón, soľ, mleté čier-
ne korenie, hladká múka.
Postup: Pstruhy očistíme, umy-
jeme a osušíme. Osolíme, oko-
reníme, pokvapkáme citróno-
vou šťavou, slabo pomúčime a 
na rozohriatom masle z oboch 
strán opečieme dozlatista.
Očistené šampiňóny pokrájame 
na plátky a podusíme. Opečené 
pstruhy zalejeme vínom a smo-
tanou. Pridáme podusené šam-
piňóny a všetko spolu udusíme 
domäkka. Pstruhy podávame 
poliate omáčkou a šampiňónmi 
so zemiakmi, ktoré posypeme 
posekanou petržlenovou vňaťou.

Dusený pstruh
so smotanou a vínom

MŠ Tranovského v  Popra-
de - Veľkej opäť prekvapila. 
Minulú stredu popoludní pri-
pravila v  areáli MŠ vianočné 
trhy, spojene s  ochutnávkou 
polievok, lákavých koláčov, 
teplých nápojov. Samozrejme 
nemohli chýbať ani chlieb so 
„šmalcom“ a cibuľou a mako-
vé bobaľky.

Vianočné trhy otvorili škôlkari 
piesňami a scénkou. No  v hanbe 
neostali ani pani učiteľky, ktoré 
zaspievali trojhlasne vianočné 
koledy. Na trhoch bolo možné 
obdivovať a  zakúpiť si výrobky, 
vytvorené šikovnými rukami 
tvorivých pani učiteliek. 

Príjemná predvianočná at-
mosféra, z ktorej každý odchá-
dzal s úsmevom na tvári alebo 
novým receptom,  bude určite 
inšpiratívna pre ďalšie spoločné 
stretnutia.  (mšv)

Vianočné trhy

FOTO - archív MŠ

FOTO - archív MŠ
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Sviatky s príchuťou Afriky
Vianoce v horúcej Afrike si 

ľudia spod Tatier nevedia há-
dam ani predstaviť. Na vlastnej 
koži ich skúsila mladá Poprad-
čanka Radka Bekessová, ktorá 
tie minulé strávila v Ghane. V 
tomto štáte v západnej Afrike 
prevažujú kresťania, ktorých je 
okolo 71 perc., okolo 5% perc. 
sú tradičné viery, 18 perc. tvo-
ria moslimovia a 5 perc. je iné-
ho vierovyznania. 

Hoci sa do Ghany vybrala cez 
projekt Európskej dobrovoľníc-
kej služby so zameraním na en-
viromentálnu výchovnú činnosť, 
spoznávala aj iné stránky tejto, 
pre nás vzdialenej, krajiny. Po  
ročnom pobyte sa v máji vrátila 
na Slovensko. Ghana jej učarovala 
už v roku 2013, keď v nej pobudla 
dva mesiace prostredníctvom 
študentskej organizácie AIE-
SEC. Mladú Popradčanku sčasti 
k exotickým krajinám vábilo aj 
štúdium etnológie a mimoeuróp-
skych štúdií v Trnave. Cudzokraj-
né kultúry ju odjakživa zaujímali 
a jednoznačne je iné spoznávať 
ich v realite, ako v teórii. Hoci je 
Ghana pomerne vyspelá africká 
krajina, aj infraštruktúrou a eko-
nomikou, Slovensko v nej nemá 
ani ambasádu. V minulosti bola 
britskou kolóniou, v roku 1957 
dosiahla nezávislosť. Angličtina 
však zostala oficiálnym jazykom. 
„Majú i miestny oficiálny jazyk 
twi. Žila som v hlavnom meste 
Akkra, kam prichádzajú ľudia z 
celej Ghany, preto používajú tiež 
veľa miestnych dialektov. Ghana 
má desať regiónov, z nich osem 

sme so spolubývajúcimi navštívili 
vo svojom voľnom čase na vlastnú 
päsť. U Ghančanov ma prekvapila 
ich otvorenosť a ochota pomôcť. 
Potrpia si na módu, chodia  „vy-
stajlovaní“ a dbajú o seba. Veľ-
mi sa mi páčilo, že stále fungujú 
tradičné remeslá. Ľudia sú veľmi 
talentovaní - robia drevorezby, vy-
rábajú látky, koráliky a pod. Naj-
bežnejším povolaním sú zrejme 
predajcovia, veľa sa venujú reme-
selnej výrobe, takisto značná časť 
pracuje v štátnej správe, ale rozvíja 
sa i priemysel. Veľká časť HDP sa 
tvorí v poľnohospodárstve. Ghana 
je známa pestovaním kakaa, ale 
aj ťažbou zlata a minerálov. Cítila 
som sa bezpečne, nie sú tam poli-
tické konflikty, ani občianske vojny 
či radikáli,“ povedala R. Bekesso-
vá a dodala, že Ghanu považuje 
za najnáboženskejšiu krajinu, akú 
pozná. 

Zaspomínala na Vianoce v cu-
dzine. Stromčeky sú pre Ghanča-
nov drahé, preto sú najčastejšie 
iba v kostole. Typické sú rôzne 
dekorácie so svetielkami. Na tie-
to sviatky miestni väčšinou ces-
tujú za rodinou a stretávajú sa. 
„Je zvykom ísť do kostola v noci z 
24. na 25. decembra, ale potrpia 
si i na 31. december, kedy sa do 
kostola chodia poďakovať za od-
chádzajúci rok často aj neveriaci. 
Pre nás je na Vianoce typickým 
jedlom ryba, v Ghane sa jedia 
rôzne druhy mäsa, najmä kura-
cieho alebo kozľacieho, najradšej 
s nejakým druhom ryže. Milujú 
pikantné, korenisté jedlá. Na Slo-
vensku sa mi zdá predvianočné 

obdobie hektické pre zháňanie 
darčekov. V Ghane nie sú darče-
ky také podstatné ako u nás. Deti 
ich väčšinou ani nedostávajú. Čo 
je však typické už od Vianoc, sú 
ohňostroje a petardy. Každý svia-
tok je spojený s radosťou, oslavou, 
párty a aj na Vianoce sú rôzne 
koncerty a hudba hrá zovšadiaľ. 
Ghančania vieru skutočne preží-
vajú. Dáva im životnú energiu a 
na kostol dajú aj posledné penia-
ze,“ zamyslela sa Radka. Ghan-
ské tradičné náboženstvá majú 
síce najbližšie ku kresťanstvu, ale 
existuje veľa odnoží. Veľký vplyv 
majú tzv. charizmatické cirkvi 
alebo letničné hnutia, no všetci 
sa akceptujú a rešpektujú.  

Podľa R. Bekessovej Ghan-
čania žijú viac sociálne a spo-
ločenský život je pre nich na 
prvom mieste, hoci neraz žijú v 
skromných podmienkach. Sil-
ným elementom pre nich je ro-
dina. Avšak i tu cítiť, že sa začína 
klásť väčší dôraz na jednotlivca, 
k čomu domácich doháňa me-
niaca sa spoločnosť, najmä práca 

v cudzích firmách etablujúcich 
sa v tejto africkej krajine. 

Ulice sú vždy plné života, 
hlavné mesto je zapratané au-
tami, časté sú zápchy. Ghana sa 
nachádza blízko rovníka, strieda 
sa v nej obdobie sucha a dažďov, 
ale tropické teploty sa udržujú 
celoročne, čo umožňuje ľuďom 
fungovať aj na ulici. R. Bekessová 
si všímala i životné prostredie, 
keďže na projekte sa venovala 
aj environmentalistike. Voda sa 
predáva v plastových vrecúškach 
a vôbec plastových odpadov je 
v Ghane veľa a chýba recyklo-
vanie. Povzdychla si: „Bohužiaľ, 
do Akkry sa zváža aj elektronický 
odpad z celého sveta.“ 

Belosi sú pre miestnych stá-
le zaujímaví. Bielym hovoria 
obroni, ale dievčatá oslovujú 
napríklad aj white lady. Radku 
volali často „rasta“ pre jej účes z 
dredov. V Ghane našla vnútorné 
šťastie a keď bude možnosť, urči-
te sa do nej chce ešte vrátiť. Táto 
exotická krajina sa stala jej srdcu 
a cíteniu blízka.  (mar)

T  rvá už roky, čo nám obchod-
né reťazce a  konzumný spôsob 
života ponúkajú vianočnú at-

mosféru od začiatku novembra. Takmer 
odvšadiaľ znejú koledy, blikajú svetelné 
efekty, obklopuje nás vianočná výzdoba 
a reklamy nám radia, čo by bolo potrebné 
kúpiť našim najbližším. 
Ak sa necháme strhnúť 
týmto trendom, môže 
sa ľahko stať, že si Vianoce vôbec nevy-
chutnáme, pretože nám úplne unikne ich 
zmysel. O tom, prečo sa Vianoce slávia sa 
v reklamách a obchodoch nehovorí. 

Preto, ak chceme odkryť zmysel vianoč-
ných sviatkov, potrebujeme sa zastaviť 
a započúvať do hlasu Boha, ktorý aj teraz 
nám pripomína svoju lásku k človeku. Pod-
stata Vianoc je ukrytá v pravde, že Boh Je-
žiš Kristus sa stal človekom, aby nás vykúpil 
a spasil. V Ježišovi Kristovi sa máme mož-
nosť stretnúť s Bohom, rozprávať sa s ním. 

Počúvať odpovede na problémy nášho života. 
V ňom poznávame, že pravda nie je relatív-
na, ale objektívna. On nám dokazuje, že lás-
ka existuje, a  to celkom konkrétna. On nás 
učí, že zlo nebude mať posledné slovo, a  že 
svet nie je v rukách mocných a bohatých toh-
to sveta, ale v rukách Božích. Pevný základ 

presvedčenia o týchto skutočnostiach nám dá 
iba viera v Jeho príchod a nie konzum, ktorý 
sa nám ponúka a do poslednej chvíle sa snaží 
čo-to vylákať z našich peňaženiek. 

Práve tak, ako sa pravidelne opakujú Via-
noce, je nám stále naklonený Boh svojou 
láskou. Vážme si to, že sme sa dožili tejto 
chvíle. Vážme si každý jeden prejav lásky 
v  našom živote. Vážme si prostredie, ktoré 
nás obklopuje i dar života. Tešme sa z toho, 
že aj my môžeme milovať a  konať dobro. 
Tomuto nás učí Ježiš. Totiž, že nič nie je 
samozrejmé, ale všetko je Boží dar. Človek, 

ktorý stratí zdravie, vie, že zdravie nie je 
samozrejmé. Ten kto príde o rodinu, vie že 
rodina nie samozrejmá. Kto príde o prácu 
vie, že pracovné miesto nie je samozrejmé. 
Takto by sme mohli pokračovať.  Okrem 
toho, vieme veľmi dobre, že ak niekto berie 
dar ako samozrejmosť, vôbec si ho nevie 

vychutnať. Radosť nie je 
dopriata darcovi a  ani 
obdarovanému, ak si ob-

darovaný neváži, čo dostal. Ak prah vďač-
nosti za dar je veľmi vysoký, človek nemá 
veľa radosti zo života. 

Preto si všimnime, že Boh nás miluje 
láskou rodiny, v ktorej je pohoda. Boh nás 
miluje úsmevom človeka, ktorého sme stre-
tli. Boh nás miluje krásou tatranských ští-
tov. Boh nás miluje povzbudením a radou 
dobrého človeka. Boh nás miluje časom na 
prácu i oddych. Boh nás miluje Vianocami   

    
Ondrej Borsík,

dekan Rímskokatolíckej farnosti Poprad

Boh nás miluje Vianocami
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Nech na Vianoce prídu domov aj tí, ktorí sú v cudzine...

Popradské Vianoce 2015

Odchádzajúci rok bol pre Fabiá- 
na Gordiaka zo Spišskej Soboty 
dvojnásobne jubilejný. S man-
želkou Annou oslávil v júli zlatú 
svadbu a začiatkom novembra 
svoje okrúhle 75. narodeniny. 
Pripomína si však ešte jedno 
jubileum - štyridsiate výročie 
postavenia novej školy v Spiš-
skej Sobote, kde veľa rokov učil 
najprv v starej, potom i v novo-
vybudovanej budove na Vago-
nárskej ulici. Dobre si spomína, 
ako Sobotčania dlho bojovali, 
aby dostali novú školu a za akých 
podmienok sa rodila.

Učiteľoval dokopy 41 rokov a 
toto povolanie chcel vykonávať 
odjakživa. Povedal: „Chcel som 
byť učiteľom od detstva, lebo som 
sa priatelil so synmi nášho uči-
teľa Antona Jána Vaška. Bol pre 
mňa veľkým vzorom a i s ním sme 
sa potom priatelili počas celého 
jeho života až do 96-rokov, kedy 
zomrel. Inšpiráciou mi bola takis-
to jeho manželka, tiež učiteľka.“ 

F. Gordiak (na foto mu blaho-
želá 1. viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš) pochádza z Brutoviec v 
okrese Levoča, kde vychodil zá-
kladnú školu, po nej absolvoval 
vtedajšiu 11-ročnú školu v Levoči 
a neskôr vysokoškolské štúdium 
na Pedagogickom inštitúte v Koši-

ciach so zameraním na predmety 
matematika, fyzika a technická vý-
chova, vtedy pracovné vyučovanie. 
Hneď na druhý deň po ukončení 
povinnej vojenskej služby koncom 
augusta 1965 nastúpil na svoje 
prvé pôsobisko - vtedajšiu ZDŠ 
v Spišskej Sobote. Z nej odišiel v 
roku 1980 za riaditeľa do miest-
nej základnej školy v Hranovnici, 
odtiaľ po šiestich rokoch zase za 
riaditeľa ZDŠ na bývalej Fučíko-
vej ul., kde učil 
do roku 1990. Po 
nežnej revolúcii, 
kedy došlo k vý-
menám riaditeľov, 
odišiel učiť do ZŠ 
na Dostojevského 
ul. a zostal v nej až 
do dôchodku. Ani 
potom nezavesil 
učiteľovanie na kli-
nec, ale ešte zopár 
rokov učil ďalej. 
„Za 41 rokov mo-
jej učiteľskej praxe 
som odučil približne 4000 žiakov. 
Dnes je z nich mnoho vynikajúcich 
odborníkov a som rád, keď sa mi aj 
po rokoch pozdravia, prihovoria. 
Školstvo sa od mojich začiatkov 
zmenilo. Kedysi bol vzťah žiakov a 
učiteľov založený na rešpekte, ale 
vedeli sme sa s deťmi i porozprávať 

a chápať ich. Osobne som v každom 
žiakovi videl, že hoci mu to v škole 
dobre nejde, môže sa stať napríklad 
dobrým remeselníkom. Preto som 
za celú svoju pedagogickú prax ne-
dal prepadnúť zo svojich predmetov 
ani jednému žiakovi. Vždy som sa 
snažil, aby sa aspoň niečo naučil,“ 
načrel do svojich spomienok F. 
Gordiak. 

S manželkou žijú dlhé desaťro-
čia v Spišskej Sobote, kde si v roku 

1973 postavili 
vlastný rodinný 
dom. Vychovali 
dve deti - dcéra 
je takisto učiteľka 
- učí na ZŠ s MŠ 
na Komenského 
ul. v Poprade, syn 
v podstate tiež 
- okrem iného 
vedie súkromnú 
školu plávania pre 
deti od 3 mesiacov 
do 3 rokov. Na-
sledujú vlastne i 

mamu, veď pani Gordiaková bola 
takisto dlhoročná učiteľka, riaditeľ-
ka umeleckej školy v Poprade.

F. Gordiak ani na dôchodku 
nezaháľa, je členom Klubu So-
botčanov, angažuje sa v Jednote 
dôchodcov na Slovensku, ktorú 
v Poprade založili pred šiestimi 

rokmi. Dnes je predsedom mest-
skej a podpredsedom okresnej 
organizácie JDS. Nezabúda ani na 
svoju rodnú obec, o ktorej pred 
dvoma rokmi napísal monografiu 
Brutovce slovom i obrazom. Ne-
bola to jeho jediná tvorba - pred-
časom napísal aj 125 rokov hasič-
stva v Spišskej Sobote.

Za štedrovečerným stolom sa 
bude rodina Gordiakovcov obzerať 
za uplynulým rokom, ktorý bol pre 
nich taký slávnostný. A ako budú 
prežívať Vianoce? „Teším sa na tieto 
sviatky. Spojili sme naše zvyky, ktoré 
máme od svojich rodičov. Takže na 
večeru máme lokšu, pirohy, papcú-
novú polievku s juchou, oblátky, ale 
aj kapra a ďalšie jedlá. Trochu ma 
však mrzí, že z detstva si pamätám 
iné Vianoce. V advente sme chodili 
skoro ráno na roráty, vyrábali sme 
vianočné ozdoby. Pieseň Tichá noc 
zaznela po prvýkrát až na polnoč-
nej omši a pohla s človekom. Teraz 
sa vianočné piesne hrajú na kaž-
dom kroku a zneužívajú na biznis,“ 
podotkol F. Gordiak. Do nového 
roku si želá v prvom rade zdravie 
a pre všetkých pohodu v rodinách, 
aby sa na sviatky vrátili domov aj 
tí, ktorí sú v zahraničí, kam musia 
mnohí Slováci za prácou. Veď i 
jedna z jeho štyroch vnučiek pra-
cuje až vo Švajčiarsku.  (mar)

Štvrtok 17. december o 18. hod.
divadelná sála DK v Poprade
ZLATÉ PRASIATKO 
Vianočný program žiakov a peda-
gógov ZUŠ na Štefánikovej ulici v 
Poprade.     Vstupné: dobrovoľné

Piatok, sobota a nedeľa 18., 19.
a 20. december / kostoly v Poprade
„OTVOR SVOjE SRDCE...“
VIANOČNÉ KONCERTY
O  podrobnostiach informuje pla-
gát na 4 str.
Vstup: voľný

Nedeľa 20. december o 10. hod.
Klub Zóna DK v Poprade
VIANOČNÁ DIELŇA PRE DETI
Vstupné: 1€

Nedeľa 20. december o 11. hod.
Divotvorná scéna DK v Poprade
MALÁ DETSKÁ BURZA HRAČIEK
A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH
Vstup: voľný

Nedeľa 20. december o 15. hod.
Evanjelický a. v. kostol,
Poprad - Veľká
POSOLSTVO VIANOC 2015
XVIII. VIANOČNÝ KONCERT
Vstupné: dobrovoľné

Nedeľa 20. december o 18. hod.

Námestie  sv. Egídia 
IV. ADVENTNÝ KONCERT
POPRADSKÉ DYCHOVÉ
KVINTETO

Štvrtok 24. december o 23.30 hod.
Námestie sv. Egídia 
ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ
KONCERT 
POPRADSKÉ DYCHOVÉ
KVINTETO

Piatok 25. december o 15. hod.
Zimný štadión Poprad
VIANOCE NA ĽADE 
Vianočný darček pre deti a pre do-
spelých - bezplatné korčuľovanie.

Piatok 25. december o 16.30 hod.
Rímsko - katolícky kostol
sv. Štefana Poprad-Matejovce 
VIANOČNÁ AKADÉMIA
AKO SA SLIMÁK FERDINAND
VYBRAL DO BETLEHEMA 
Vstupné: dobrovoľné

Piatok 25. december o 18. hod.
Námestie sv. Egídia 
ŽIVÝ BETLEHEM 
Biblický príbeh s hercami a so ži-
vými zvieratkami poteší v  čase  
Vianoc malých aj veľkých.

Sobota 26. december o 18. hod.
Kostol sv. Egídia 
VIANOČNÝ KONCERT
RADOSTNÁ ZVESŤ
Vianočné koledy a piesne v po-
daní ĽUDOVEJ HUDBY PRE-
ŠOVČAN s PETROU HUME-
ŇANSKOU - spev.   Vstup: voľný

Pondelok 28. december o 14. hod.
Útulok Veľká
VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY

Streda 30. december o 16. hod.
koncertná sála ZUŠ, DK v Poprade
PREDSILVESTROVSKÁ
DETSKÁ SHOW S UjOM ĽUBOM
Vstupné: 1 €

Štvrtok 31. december o 15. hod.
Zimný štadión Poprad
VIANOCE NA ĽADE 
Vianočný darček pre deti a pre do-
spelých - bezplatné korčuľovanie.

Nedeľa 3. január o 18. hod.
ARÉNA Poprad
HRNČIARSKY BÁL
GEjZA DUSÍK 
ŠTÁTNA OPERA
BANSKÁ BYSTRICA
Z dvanástich operiet G. Dusíka je 

vrcholom Hrnčiarsky bál. Opereta 
je popretkávaná slovenským fol-
klórom. 
Vstupenky v hodnote 1 € si mô-
žete vyzdvihnúť v MIK na Ná-
mestí sv. Egídia v Poprade, tel. 
052 / 7721394, info: Dom kultúry 
Poprad 052/7722255.

Streda 6. január o 16. hod.
Rímsko - katolícky kostol
sv. Štefana, Poprad-Matejovce 
VIANOČNÝ KONCERT
MALÁ VIANOČNÁ
HUDBA 2016
Vianočný  koncert sláčikového 
kvarteta „Ad gloriam Dei“, čle-
nov Symfonického orchestra Slo-
venského  rozhlasu, ako aj jeho  
hostí.
Vstupné: dobrovoľné

Streda 6. január o 18. hod.
Kostol sv. Egídia 
MARCELA LAIFEROVÁ 
„ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK“
NOVOROČNÝ
TROjKRÁĽOVÝ KONCERT 
Najkrajšie vianočné koledy, 
piesne a vinše v podaní sloven-
skej populárnej hudobnej divy 
M. Laiferovej v klavírnom sprie-
vode Pavla  KVASSAYA.
Vstup: voľný
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Bude to 
premenlivý 

rok, ale len z vášho pohľadu. Ne-
dosiahnete síce všetko, čo by ste 
chceli, no i tak zaznamenáte veľa 
úspechov. Veľa bude záležať na 
tom, či dokážete robiť kompro-
misy. Nemusí byť vždy po vašom. 
Venujte pozornosť radám iných. 
Budú pre vás prospešné. 

Dobrý rok, 
iba treba za-

chovávať chladnú hlavu, lebo sa 
vyskytnú aj škriepky v rodine. Ne-
starajte sa do sporov, ktoré sa vás 
netýkajú. A neberte si na plecia viac, 
než zvládnete. Postupom roku sa 
vám bude dariť čoraz lepšie.

Nečakané zis-
ky a netušené 

výhody vás čakajú v roku 2016. Bude 
to šťastný rok s priaznivými náho-
dami. Iba v rodine sa môžu objaviť 
menej priaznivé okolnosti, ale aj tie 
nakoniec bez ťažkostí zvládnete.

Dosiahnete 
uznanie ale-

bo postup v práci a budete sa te-
šiť z rušného, ale úspešného roka. 
Ak vás trápilo zdravie, zlepší sa. V 
rodine bude vládnuť pokoj a poro-
zumenie.

Vy n i k a j ú c i 
rok, ktorý by 

ste mali využiť po všetkých strán-
kach. V nových zámeroch sa uka-
zuje prospech, šťastie a uznanie. 
Môžete začať aj podnikať. Pozor 
akurát pri požičiavaní peňazí iným, 
čomu by ste sa mali radšej vyhnúť.

V tomto roku 
buďte opatrní 

vo finančných záležitostiach. Ove-
rujte si informácie, lebo nemusia 
byť pravdivé a mohli by ste si po-
škodiť. Vo vzťahoch zachovávajte 
zmierlivosť. Iba tak sa vyhnete 
zbytočným hádkam a z toho ply-

núceho smútku a pesimizmu.

P r i a z n i v ý 
rok, v kto-

rom dostanete niekoľko dobrých 
správ najmä v rodine a veľa osláv. 
Budete viacej cestovať, pravdepo-
dobné je i sťahovanie. Čaká vás ve-
rejné uznanie od nových priateľov 
a dôležitých ľudí.

P r i e m e r n ý 
rok. Snažte 

sa, aby vaše výdavky neprevyšovali 
príjmy, lebo inak budete mať finanč-
né problémy. Hoci peniaze vždy ne-
prinášajú šťastie, sú zázemím, ktoré 
vám dokáže poskytnúť istotu.

Budete si 
užívať plod-

ný rok, lebo ani v rodine, ani v prá-
ci nie sú na dohľad žiadne vážne 
starosti. Upevníte staré priateľstva 
a získate aj nové. Možné je uzavre-

tie manželstva alebo nadviazanie 
dlhodobého partnerského vzťahu.

Bude to veľ-
mi šťastný 

rok. Získate slávu alebo ochranu 
od vplyvných ľudí. S veľkou prav-
depodobnosťou očakávajte prí-
rastok v rodine, novú prácu alebo 
postup. Môžete tiež uzavrieť vý-
hodné obchodné partnerstvá.

Rok 2016 
bude pre vás 

rokom, kedy budete musieť robiť 
rôzne ústupky. Iba tak ho prečkáte 
v zdraví. Trpezlivosť nie je vašou 
silnou stránkou, ale tentoraz sa 
ňou obrňte vo všetkom, čo vám 
rok prinesie.

Uspokojivý 
rok, ktorý 

však nebude vhodný pre veľké zme-
ny v zamestnaní. Tam bude rušno. 
Iba v rodine sa budete môcť tešiť z 
pokoja a radostných udalostí.

Výstava Polčas je pokrytá kilogramami farieb

Spevák Miro Žbirka koncertoval 
v sobotu vo Vysokých Tatrách a 
v rámci svojho Vianočného Best 
of Video Tour predstavil aj svoje 
videoklipy. Projekcia počas kon-
certu v Grand Hoteli Kempinski 
High Tatras totiž obsahovala 
nielen videoklipy k známym 
skladbám, ale aj nezverejnené 
zábery z ich nakrúcania. Stálica 
česko-slovenskej hudobnej scény 
tiež premiérovo predstavila nový 
videoklip k skladbe Vianočná (o 
prímerí), ktorá sa nahrávala vla-
ni v Londýne a dokonale doplni-
la vianočnú atmosféru. Okrem 
tejto vianočnej skladby však od-
zneli na koncerte aj viaceré dnes 
už legendárne hity ako 22 dní, 
Atlantída, Mám rád, Múr našich 
lások, Biely kvet... Miro Žbirka 
venoval na koncerte prianie do 
nového roka aj Popradčanom.

V TG v piatok otvorili výstavu ďalšieho skve-
lého umelca Marka Vrzgulu pod názvom Pol-
čas/Printempés/Prime time.

Na obrazoch M. Vrzgulu nenájdeme stopy 
štetca. Maľuje valcom, strieka pištoľou, rozotiera 
špachtľou i dlaňou, používa prsty. Na výstave je 
115 obrazov z obdobia 25 rokov. Umelec pove-
dal: „Používam kilogramy farieb, diela sa dajú aj 

ohmatať. Obrazy žiaria jasnými farbami, niekedy 
sa mi to zdá až priveľmi farebné. Cítim sa potom 
podozrivo pozitívne. Ale boli aj iné obdobia, keď 
som bol pritlmený a myslím, že ono ma to zas nie-
kam zavedie,“ dodal autor.

Kurátor výstavy Jozef Baus povedal: „Vo svo-
jich obrazoch M.Vrzgula pracuje s  vizuálnou 
metaforou, to znamená, že nie je podstatné, 
či je obraz abstraktný alebo zobrazujúci. Za-
chytí konkrétnu emóciu z  príbehu, obraz nie je 
o  príbehu, ale o  emócii, ktorú príbeh prinesie.“

Vernisáž výstavy spestril akordeónový virtuóz 
Michal Červienka. Montiho čardáš alebo Šabľo-
vý tanec v jeho horlivom predvedení diváci ma-
ximálne ocenili. M. Červienka si pochvaľoval: 
„Vidno, že v Poprade je vychované publikum. Keď 
som hral, mal som pocit, že mušku počujem lietať. 
Vytvorilo sa krásne napätie. Táto galéria je veľmi 
inšpiratívny priestor a každému umelcovi prajem 
vystupovať na tomto mieste“.    (kpa)

V  Scherfelovom dome vo 
Veľkej je od minulého piatka 
otvorená prierezová  výstava 
talentovaného výtvarníka z 
nášho regiónu Petra Ujčíka 
- zo Spišského Bystrého (na 
foto v strede). 

Akty sú podľa viacerých 
umelcov dôležitou súčasťou 
výtvarného umenia. P. Ujčík 
to ozrejmil: „Umenie má čo 
najmenej zakrývať a čo najviac 
odhaľovať a  nahotou prebú-
dzať v  divákovi emócie.“ Ten-
to umelec je figurálny maliar 
a  portrétista. Používa rôzne 
štýly a techniky. „Som experi-
mentátor, nemám vyhranený 

spôsob tvorby. 
Múzy sú vša-
de okolo, stačí 
sa poobzerať. 
Tento rok som 
behával hor-
ské krosy, tak 
som popritom 
urobil desať 
obrazov Ta-
tier. Výsledkom sú miniatúrne 
dielka, ktoré zobrazujú rôzne 
miesta našich hôr. Inšpirujem 
sa, ani neviem kedy. Kvôli zdra-
viu som amatérsky športovec 
a  na výstavách stretávam no-
vých ľudí - aj preto rád tvorím. 
Je to prvá výstava, kde sú aj iné 

diela ako akty. Okrem už spo-
mínaných hôr, sú to aj poľné 
kvety v  zátišiach, namaľova-
né v  krásnych farbách,“ dodal 
umelec.

Výstava, ktorá by mala pohla-
diť každú dušu, potrvá do kon-
ca januára 2016.  (kpa)

Ujčíkova  tvorba  hladí  dušu

HoroSkop na rok 2016
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Výsledky súťaže EUROSCOLA

SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Ak chceš byť milovaný, miluj!     SENECA

V piatok 11. decembra 2015
v Spišskej Sobote s

V sobotu 12. decembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 14. decembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 14. decembra 2015
v Spišskej Sobote s

Michalom Mačutekom,
52-ročným

Vladimírom Ivanom,
86-ročným

Máriou Repčákovou,
72-ročnou

Ing. Rastislavom Kostkom,
40-ročným

BlaHoŽeláme k meninám
Dnes 16. decembra má meniny Albína, vo štvrtok 17. decembra 
Kornélia, v piatok 18. decembra Sláva, Slávka v sobotu 19. decem-
bra judita, v nedeľu 20. decembra Dagmara, v pondelok 21. de-
cembra Bohdan, v utorok 22. decembra Adela, v stredu 23. decem-
bra Nadežda, vo štvrtok 24. decembra Štedrý deň Adam a  Eva, 
v piatok 25. decembra 1. sviatok vianočný, v sobotu 26. decembra 
2. sviatok vianočný, Štefan, v  nedeľu 27. decembra Filoména, 
v pondelok 28. decembra Ivana, Ivona, v utorok 29. decembra Mi-
lada, v stredu 30. decembra Dávid, vo štvrtok 31. december Silves-
ter, v piatok 1. januára Nový rok, v sobotu 2. januára Alexandra, 
Karina, Karin, v nedeľu 3. januára Daniela, v pondelok 4. januára 
Drahoslav, v utorok 5. januára Andrea a v stredu 6. januára Zjave-
nie Pána - Traja králi Antónia.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 16. decembra - Lekáreň na 
autobusovej stanici, vo štvrtok 
17. decembra - Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša, v  piatok 18. decem-
bra - Victoria, v  sobotu 19. 
decembra - Lekáreň Nemoc-
nice Poprad, v nedeľu 20. de-
cembra - Dr. Max - námestie, 
v  pondelok 21. decembra 
- Dr. Max - trhovisko, v utorok 
22. decembra - Adus, v  stredu 
23. decembra - Altea, vo štvrtok 
24. decembra - Adus, v  piatok 
25. decembra - Styrax, v  sobotu 
26. decembra - Medovka, v  ne-
deľu 27. decembra - Sunpharma 
- Tesco, v  pondelok 28. decem-
bra - Dr. Max - OC Max, v utorok 
29. decembra - Altea, v stredu 30. 
decembra - Dr. Max - Monaco, 
vo štvrtok 31. decembra - Corrib, 
v piatok 1. januára - Adus, v sobo-
tu 2. januára - Zlatý had, v nedeľu 
3. januára - Avena, v pondelok 4. 
januára - Lekáreň Nemocnice Po-
prad, v utorok 5. januára - Styrax, 
v stredu 6. januára - Limba.

Lekáreň na autobusovej stanici: 
Wolkerova 466, Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša: Alžbetina 32, č. t. 772 
23 07, Victoria: Drevárska 1, č. t. 

772 14 77, Lekáreň Nemoc-
nice Poprad: Banícka 28, Dr. 
Max - námestie: Námestie sv. 
Egídia, Dr. Max - trhovisko: 
Ul. 1. mája 30, Adus: Mno-

heľova 2, č. t. 428 31 34, Altea: 
Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22, 
Styrax: L. Svobodu 3782, č. t. 773 
22 78, Medovka: Poliklinika Ale-
xandra, Tatranské námestie, Sun-
pharma - Tesco: Teplická cesta 3, 
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, 
Dr. Max - Monaco: Francisciho 
22, Corrib: Levočská 26A, Zlatý 
had: Novomeského 19, č. t. 773 10 
26, Avena: Karpatská 11, č. t. 788 
17 51, Limba: Podtatranská 2501, 
č. t. 772 26 57.
Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka 
do piatka od 18. do 22. hod., 
počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 
od 8. do 22. hod.

Program kina cinemaX poprad

Zablahoželali decembrovým jubilantom

Od 17. decembra do 23. decembra

V sobotu 5. decembra prijal v obradnej sieni mesta Poprad 2. 
viceprimátor Pavol Gašper tých jubilantov, ktorí oslavujú svoje 
životné jubileum v decembri.

 Ku krásnym 90 rokom zablahoželal Adele Čižmarikovej a Zuza-
ne Krojerovej. 85 rokov v decembri oslavuje Dorota Gundelfin-
genová, Filip Chromý, Alojz Kovalčík, Miloš Lešťan, Ján Oravec, 
Ján Pavlovič, 80 rokov Helena Lachová, Viktória Olšavská, Ján Pe-
kelský, Vojtech Valla, Žofia Kostková a  Anna Lacušová, 75 rokov 
Božena Balcová, Irena Barnová, Verona Džurná, Anna Hudáčo-
vá, Mária Kromková, Antónia Eva Pavlovičová, Mária Maillyová, 
Štefan Bednár, Štefan Fedor, František Majchrovič, Rudolf Palov-
čik, Ján Turaj, Jozef Valluš, 70 rokov Monika Adamová, Verona 
Dovalovská, Zuzana Garajová, Eva Hvilová, Irena Kokoruďová, 
Anna Kráľová, Marta Lompartová, Veronika Meriačová, Mar-
ta Nahálková, Viera Vaculčiaková, Mária Závecká, Milan Gula, 
Rudolf Palenčár, Ondrej Seman a Michal Želonka.  ( p p š )

Klub Sobotčanov a mesto 
Poprad usporiadajú Štefan-
skú zábavu. Uskutoční sa v 
sobotu 26. decembra 2015 od 
19. hod. v divadelnej sále v 
Spišskej Sobote. Pripravená 
bude večera, živá hudba, bo-

Štefanská zábava v Spišskej Sobote
hatá tombola, pestrý kultúrny 
program a nebude chýbať ani 
dobrá spoločnosť a výborná 
nálada. Vstupenky si záu- 
jemcovia môžu rezervovať 
na telefónnom čílse 0903 910 
639.   (ppp)

Snehová kráľovná 2 3D – o 13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), Star 
Wars: Sila sa prebúdza 3D – o 15.20 
hod., o  18.10 hod., 21. hod. a  0.01 
hod. (hrá sa len zo 16.12. na 17.12.), 
Malý princ 2D – o 13.40 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Snehová krá-
ľovná 2 2D – o  16. hod., Vánoční 
Kameňák – o  17.50 hod. (nehrá sa 
17.12.), Vojtech – o 17.50 hod. (hrá 
sa len 17.12.) a o 18. hod. (nehrá sa 
17.12.), Star Wars: Sila sa prebúdza 
2D – o 19.50 hod., Star Wars: Sila sa 

prebúdza 2D – o 0.01 hod. (hrá sa 
len zo 16.12. na 17.12.), PREDPRE-
MIÉRA – Žabiak Ribbit – o 13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend), Dobrý 
dinosaurus 2D – o 13.10 hod. (hrá 
sa len 23.12.), Krampus: Choď do 
čerta – o  15.50 hod., Izba – o  20. 
hod. (nehrá sa 17.12. a  22.12.), 
ARTMAX FILMY – Love – o  20. 
hod. (hrá sa len 22.12.), PRENÁ-
jOM - Star Wars: Sila sa prebúdza 
3D – o 19. hod. (hrá sa len 17.12.). 
Viac na www.cine-max.sk  (ppp)

Informačná kancelária Eu-
rópskeho parlamentu na Slo-
vensku v  piatok  11. decem-
bra  vyhlásila výsledky súťaže 
Euroscola 2016. 

  Do súťaže sa mohli zapojiť 
všetky stredné školy na Sloven-
sku. Jej cieľom je posilniť verej-
nú diskusiu o Európe. Študenti 
mali organizovať podujatia, 
diskusie či workshopy o EÚ. Do 
súťaže sa tento rok zapojilo 22 
projektov.

Víťazná škola sa spolu s ďalší-
mi 5000 mladými ľuďmi z celej 
Európy zúčastní podujatia EYE, 

ktoré sa uskutoční 20. a  21. 
mája 2016 v Štrasburgu za účas-
ti poslancov EP ako aj iných 
vplyvných osobností európskej 
integrácie. Školy umiestené na 
2. až 7. mieste sa zúčastnia pra-
covného dňa v EP v Štrasburgu 
v prvom polroku 2016.

   Na prvom mieste sa umiest-
nila Cirkevná spojená škola z 
Vranova nad Topľou. Medzi 
ocenenými školami obsadila 
piate miesto popradská Ob-
chodná akadémia a  ôsme 
miesto Stredná odborná ško-
la zo Svitu.   (ppp)
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www.noviny-poprad.sk

PP-159

snowrafting

tubing bobová 
dráha

Bob-sled track

Prvá pomoc - 
Horská služba +421 911 144 492

Bachledka Ski & Sun

Bachledova dolina

059 55 Ždiar

Slovakia

+421 52 449 81 01

info@skibachledova.sk

www.skibachledova.sk

BACHLEDKA SKI & SUN
Zábava na snehu pre celú rodinu

  11,5 km zjazdoviek 
všetkých náročností, 
z toho až 9,5 km umelo 
zasnežovaných

  2 sedačkové lanovky 
a 7 vlekov

  2 detské lyžiarske 
parky

  a množstvo atrakcií 
pre celú rodinu

Bachledka sa spája 
s TatrySki, na jeden 
skipas tak lyžujete 
až na 40 km zjazdo-
viek v deviatich 
strediskách v okolí 
Tatier na Slovensku 
a v Poľsku. 

Novinka sezóny!

Koniec nudy, každý deň 

zábava na inom svahu!
PP-160

Redakciu novín  POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,  Podtatranská  ul. 7, Poprad
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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, svä-
tá omša o  7. hod., detská vigílna 
omša o 16. hod., polnočná sv. omša 
k sviatku Narodenia Pána o 24. hod.
25. december - Prvý sviatok via-
nočný, Božie narodenie, sväté omše 
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
26. december - Druhý sviatok via-
nočný, 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 2016 - Nový rok, Sviatok 
Bohorodičky Panny Márie, 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 2016 - sv. omše o 7., 
9. a 11. hod.

Kostol. Sv. Egídia:
24. december - polnočná sv. omša 
o 22. hod.
25. a 26. december - sv. omše o 6. 
a 17. hod.
31. december - sv. omša o 16. hod.
1. a 6. január 2016 - 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.
26. december - sv. omša o 10. hod.
31. december - sv. omša o 16. hod. 
s poďakovaním
1. a 6. január 2016 - sv. omša o 10. 
hod.

Nemocničná Kaplnka Božieho Mi-
losrdenstva
25. december - sv. omša o 16. hod.
1. a 6. január 2016 - sv. omša o 16. 
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 poďa-
kovaním o 16. hod.
1. január 2016 - 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 18.30 hod.
26. december - sväté omše o 7., 9.30 
a 18.30 hod.
31. december - svätá omša o 17. hod.
1. a 6. január 2016 - sväté omše o 7., 
9.30, 11. a 18.30 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 2016 - 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. decembra - svätá omša o  11. 
hod.
26. december - svätá omša o 8. hod.
31. december - svätá omša s poďa-
kovaním o 17. hod.
1. a  6. január 2016 - sväté omše 
o 8. hod.

LITURGICKÝ PROGRAM
GRÉCKOKATOLÍCKEj
FARNOSTI POPRAD

Gréckokatolícky chrám sv. apošto-
lov Petra a Pavla v Poprade:
24. december - Predvečer narodenia 
Pána - o 15. hod. Večiereň s liturgiou 
sv. Bazila Veľkého, o 17.30 hod. šted-
rá večera 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 - Nedeľa po Kristo-
vom narodení, Sv. prvomučeník 
Štefan - 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 2015, 
o 23.20 hod. Ďakovný akatist, priví-
tanie Nového roka 2016
1. január 2016 - Obrezanie Pána, 
Sv. Bazil Veľký, občiansky Nový rok 
- o 8.30, 10.30 a 18.30 hod. sv. litur-
gia, myrovanie

3. január - Nedeľa pred Bohozjave-
ním - o 8.30, o 10.30 a 18.30 hod. 
sv. liturgia
5. január - Predvečer Bohozjave-
nia - o  17. hod. Večiereň s  litur-
giou sv. Bazila Veľkého, Litija, Jor-
dánske 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 Kris-
ta, o 8. hod. sv. liturgia, myrovanie
26. december - Zhromaždenie 
k  Presvätej Bohorodičke, o  8. hod. 
sv. liturgia 
27. december - nedeľa po Kristo-
vom narodení - o 8. hod. sv. liturgia 
1. január 2016 - Obrezanie Pána, 
sv. Bazil Veľký, občiansky Nový rok, 
o 8. hod. sv. liturgia, myrovanie
3. január - Nedeľa pred Bohozjave-
ním - o 8. hod. sv. liturgia

6. január - Bohozjavenie, o 8. hod. 
sv. liturgia, myrovanie

SLUŽBY BOŽIE
EVANjELICKEj CIRKVI, A.V.

Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december - štedrovečerné služ-
by Božie o 17. hod.
25. december - prvá slávnosť via-
nočná o 9. hod.
26. december - druhá slávnosť via-
nočná o 9. hod., Večera Pánova po 
službách Božích o 10. hod.
31. december - silvestrovské služby 
Božie o 17. hod.
1. január 2016 - novoročné služby 
Božie o 9. hod.
6. január - služby Božie o 9. hod.

Spišská Sobota:
24. december - štedrovečerné služ-
by Božie o 15. hod.
31. december - silvestrovské služby 
Božie o 15. hod.

Stráže:
25. december - prvá slávnosť via-
nočná o 10.30 hod.
1. január 2016 - novoročné služby 

Božie o 10.30 hod.

Veľká:
24. december - štedrovečerné služ-
by Božie o 17. hod.
25. december - prvá slávnosť via-
nočná o 10. hod.
26. december - o 9. hod. Večera Pá-
nova 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 2016 - novoročné služby 
Božie o 10. hod.
6. január - služby Božie o 10. hod.

Matejovce:
24. december - štedrovečerné služ-
by Božie o 17. hod. 
25. december - služby Božie o  10. 
hod.
26. december - služby Božie o 8.30 
hod.
31. december - služby Božie o 17. hod.
1. januára 2016 - služby Božie o 10. 
hod. 
6. január - služby Božie o 13.30 hod.

SVäTÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEj CIRKVI

V pravoslávnom chráme
na Popradskom nábreží:
24. december - Predvečer sviatku 
Narodenia, Cárske časy a svätá li-
turgia 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 Bo-
horodičky, svätá liturgia o  9. hod., 
Večerňa o 17. hod.
1. január 2016 - Obrezanie Hos-
podina a sv. Vasiľa Veľkého, sv. li-
turgia o 9. hod.
6. január - Sviatok Bohozjavenia, 
sv. liturgia o 9. hod., veľké posvä-
tenie vody

BRATSKÁ jEDNOTA
BAPTISTOV

Modlitebňa vo Veľkej, jahodná ul.:
24. december - štedrovečerná bo-
hoslužba o 16. hod.
25. december - Prvý sviatok vianoč-
ný - bohoslužba o 10. hod.
31. december - Silvester, ďakovná 
bohoslužba o 18. hod.
1. január 2016 - novoročná boho-
služba o 16. 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 bohosluž-
by o 10. hod. 
1. január 2016 - novoročné modli-
tebné stretnutie o 10. hod.
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Darček,
ktorý pomôže

KAPLNKA VZKRIESENIA V POPRADE-KVETNICI
Dlho som rozmýšľal, aký bude 

prvý krok. Po celom dni chôdze 
som si uvedomil, že som si ho ne-
všimol. Dlho som uvažoval, aké 
to bude - dôjsť do cieľa. Posled-
ný kilometer sme bežali. Únavu 
po 900 prejdených kilometroch 
sme v nohách necítili. Spolu s 
dobrými priateľmi Vojtechom a 
Vavrincom sme za zvonenia ne-
deľných poludňajších zvonov do-
razili k hrobu svätého Jakuba v 
Santiagu de Compostela. Dvad-
saťštyri dní bez hodiniek a mo-
bilu a predsa prídeme na minútu 
presne! Aká náhoda… O pár dní 
sedím už doma pod Tatrami. Po-
stupne a veľmi pomaly mi dochá-
dza, čo som za posledný mesiac 
vlastne prežil. O to viac som bol 
sklamaný, že som koniec predsa 
len necítil. Chcel som poznať od-
poveď, tá však neprišla.

Premýšľal som, ako môžem 
vyrozprávať príbeh, ktorý som na 
chodníku svätého Jakuba prežil. 
Písať neviem, kniha z toho nebu-
de. Fotografie na facebook som 
tiež vešať nechcel. Ako architekt 
som mal túžbu ponúknuť krátku 
púť každému, kto ju potrebuje. A 
tak vznikla myslienka kaplnky.

V roku 2009, keď sa kríza ešte 
len rozbiehala, som stretol dvoch 
investorov, ktorí by malú poľnú, 
betónovú kaplnku zafinancovali. 
Ako to býva, na drobnú stavbu 
sa peniaze nezvýšili a projekt mal 
skončiť v zásuvke. Usilovali sme 
sa osloviť iných ľudí, skúšali sme 
iné miesta a farnosti, ale nepo-
chodili sme.

Po roku som stretol človeka s 
podobným snom. Riaditeľ Mest-
ských lesov Poprad Robert Dula 
chcel nad miestnou časťou Kvet-
nica vybudovať kalváriu. Kopec 
sa nemohol volať príznačnejšie 
než Krížová.

Prvýkrát sme začali hľadať 
miesto, kde by mohla kaplnka stáť, 
v lete 2011. Na vedľajšom vrchole 
sme našli magické miesto s výhľa-
dom na mesto a okolité hory. Ďalší 
rok sme občasnými vychádzkami 
hľadali vhodnú cestu.

Pôvodný návrh betónovej 
kaplnky bol koncipovaný ako 
výrazný objekt usadený niekde v 
spišských poliach. Biely betón mal 
žiariť z diaľky podobne ako kos-
tolná veža v dedine Mlynica. Na 
kopci bola situácia iná. Otvorený 
priestor vystriedala intimita lesa 
a človek - pútnik neprichádza zo 
všetkých strán, ale len po jednom 
chodníku. Kaplnka nie je iba za-
stávka, je to koniec krížovej cesty a 
Boží hrob. Osemnásť mohutných 
červených smrekov z týchto lesov 

darovalo mesto a o použití iného 
materiálu ako dreva sme ani na 
chvíľu neuvažovali. 

Stena bráni vstupovať svetlu do 
miestnosti. V zadymenej katedrále 
v Santiagu de Compostela prenikal 
jasný slnečný lúč cez otvor pod ku-
polou. Okno presvetľuje interiér. 
Je to jasný symbol, kam sa oko otá-
ča, keď sa chce vymaniť z temno-
ty. Štyri masívne steny bez okien, 
ktoré zároveň prepúšťajú slnko 
do vnútra reprezentujú metaforu 
Božej prítomnosti v našom živote. 
Boh je tu v každom momente a 
detaile. Závisí len od nás, či si jeho 

záblesk všimneme a začneme ho 
nasledovať. Priestor kaplnky re-
prezentuje náš obmedzený svet, za 
hranicami ktorého môže byť iný, 
dokonalý a nekonečný. Jediným 
spojením týchto svetov je práve 
svetlo. Pohyb slnka po oblohe vy-
tvára dynamickú hru svetla a tieňa 
v interiéri. Svojou komplexnosťou 
rytmov a zdanlivo monotónnym 
opakovaním pripomína kompozí-
cie Steva Reicha. Skladba Proverb 
vystihuje tento nestabilný svetelný 
obraz najlepšie. Spočiatku archaic- 
ký spev chorálu je prekladaný no-
vými patternami rytmov a jedno-
duchá linka sa postupne rozšíri do 
nebývalej navrstvenosti.

Konštrukcia je založená na uni-
kátnom rozložení asi stovky stĺ-
pov. Ich vzájomná poloha vytvára 
masívnu stenu, cez ktorú ľudské 
oko neprehliadne a izoluje člo-
veka od okolitej prírody. Naopak, 
ostré a precízne slnko prežiari cez 
malé štrbiny interiér a v každom 
momente mu prepožičia neopa-
kovateľnú atmosféru.

Samostatnou kapitolou návrhu 
boli základy. Kaplnka skoro v tisíc 
metrovej nadmorskej výške je do-
konalým odrazom sily viery člove-
ka. Ak sa niektorá budúca generá-
cia odvráti od pestovania hodnôt 
ducha, drevená archa sa znova 
navráti prírode. V zemi ostanú iba 
šachovnicovo rozložené betónové 
pätky. Ako stopa kultúry, ako boží 
hrob. Niekto ďalší, kto sa rozhod-
ne svätostánok obnoviť, môže na 
nájdených základoch vystavať 
nový chrám. Spolu s pôvodným 

bude fyzicky spätý.
Doladiť kaplnku do posledného 

detailu, tak aby základové pätky, 
trámy podlahy, stĺpy, strop, oceľové 
krokvy a priehľadná krytina tvorili 
jeden celok, bola úloha nie jedno-
duchá, ale zďaleka nie tak náročná 
ako zabezpečenie financií.

Po prezentáciách a púťach na 
kopec, sme sa snažili spustiť lo-
kálny crowdfundig a ľudia mohli 
prispievať na účet ľubovoľné čiast-
ky. To sa nám veľmi nedarilo, a 
tak nám Rímskokatolícia farnosť 
Poprad, ktorá je investorom pro-
jektu, darovala výťažok jednej ne-
deľnej zbierky v kostoloch. Posta-
vili sme základy a na dlhšiu dobu 
skončili. Peniaze aj napriek našej 
snahe nepribúdali tak, ako sme 
dúfali. Nakoniec sme postretli 
človeka, ktorý sa rozhodol daro-
vať svoje životné úspory. Neveril 
som. Mal iba jednu podmienku. 
Kaplnka by mala byť kamenná. 
Kúzlo translucentných drevených 
stien by sa stratilo. Zastihli sme ho 
v lese a priamo na mieste sme mu 
projekt ukázali. V momente, keď 
som vytiahol model vyliezlo na 
dve minúty slnko. Hra svetla a tie-
ňa ho presvedčila. Zvyšok dňa bol 
opäť hmlisto jesenný. Náhoda…

Z daru sme financovali dreve-
nú časť. Kaplnka opäť stála rok 
bez dokončenia. Ani rozostavaný 
projekt nám nepomohol k ľahšie-
mu získavaniu ďalších prostried-
kov. Tento rok sme zrealizovali 
oceľový krov a dúfame, že sa nám 
podarí do zimy stavbu dostať pod 
strechu. Smrekovcové drevo pek-
ne zosivelo a objekt lepšie zapadá 
do prírody. Vnútro kaplnky si ale 
ponechalo svoju červenú farbu, 
čo vo mne evokuje spomienky na 
tmavé gotické katedrály zaplnené 
farebným svetlom vitráží. Pred 
budúcoročnou Veľkou nocou by 
sme chceli nechať kaplnku vy-
svätiť, no všetko závisí od peňazí. 
Vôľu a vieru nosíme v srdci a ne-
vzdávame sa. 

Samuel Netočný, spoluorga-
nizátor projektu krížovej cesty v 
Poprade - Kvetnici.

Ak by ste krížovu cestu, 
kaplnku a dobrú architektúru 
chceli podporiť, budeme vďační 
za akúkoľvek pomoc. Na  www.
krizova-cesta-poprad.blogspot.
sk nájdete číslo účtu v správe far-
ského úradu v Poprade. Na kopec 
vedie cesta lemovaná štrnástimi 
zastaveniami vo forme drevené-
ho kríža. Ak nás chcete podporiť 
vyššou čiastkou, môžete to spra-
viť formou adoptovania si kríža. 
Na zadnej strane bude vyrezané 
vaše meno. Úprimne ďakujeme.

V tomto predvianočnom ob-
dobí dostali klienti Denného 
stacionára na Francisciho ul. 
v Poprade netradičný darček - 
stropný zdvihák a pásový scho-
dolez pre telesne postihnutých. 
Schodolez umožní sprístupniť 
pre klientov s telesným obme-
dzením aj priestory na poscho-
dí, kde je umiestnená i relaxačná 
miestnosť a zdvíhacie zariade-
nie zase umožní lepšiu obsluhu 
pri osobnej hygiene a tiež zme-
nu polohy pre imobilných, čo je 
veľkým prínosom pre skvalitne-
nie života týchto ľudí.

Nainštalovať tieto zariadenia 
mohli vďaka projektu Minis-
terstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny v SR, ktorému patrí 
poďakovanie za realizáciu. 
Finančnými darmi kúpu za-
riadení podporila aj Nadácia 
Chemosvit vo Svite a rodina 
Pišťačková. Značnou čiastkou 
prispel aj podnikateľ, ktorý si 
neželá byť menovaný. 

ZPMP Nádej v Poprade ďa-
kuje všetkým sponzorom, ktorí 
pomáhajú zlepšiť podmien-
ky v dennom stacionári a pri 
podujatiach pre mladých ľudí 
s mentálnym postihnutím. Sú 
to Tatrakon Poprad, Whirlpool 
Slovakia Poprad a Bratislava, 
Sintra Poprad a Baliarne ob-
chodu Poprad. Zároveň ďakuje 
za pomoc a podporu všetkým 
ľuďom, ktorým nie je osud mla-
dých ľudí s mentálnym postih-
nutím ľahostajný. Osobitné po-
ďakovanie patrí zamestnancom 
denného stacionára pod vede-
ním riaditeľky Agnesy Zelenej.

ZPMP Nádej v Poprade

Poďakovanie

Dobrovoľníci združenia Cesta 
za domovom vydali kalendár, kto-
rý má pomôcť opusteným zviera-
tám. Psíky a mačičky čakajúce na 
adopciu, ale i chlpáči, ktorí si nový 
domov už našli, pózujú s mladý-
mi mužmi, ktorých spája láska ku 
zvieratám na záberoch fotografa 
Martina Krystýneka z Popradu. 

Každý zo štvornohých mode-
lov má za sebou nepeknú mi-
nulosť, ktorá ho priviedla do 
psieho útulku. Dostali druhú 
šancu na nový domov. Výťažok 
z predaja kalendára bude použi-
tý na veterinárnu starostlivosť o 
zvieratká, ktorú sú ešte bez do-
mova. Viac na webovej stránke 
www.cestazadomovom.sk. (ppp)
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MeSTo PoPRaD
NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

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

nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici,
súp. č. 1308 v Poprade o celkovej výmere 10 m2, katastrálne
územie Veľká, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,

katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor
je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálne ročné nájomné: 170,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spo-
jené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. decembra 2015   
do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené 
na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.se-
kerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-163

MeSTo PoPRaD
NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

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

nebytového priestoru v budove na ulici Joliota Curie,
súp. č. 732, or. č. 25 v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2,

katastrálne územie Poprad, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 2807.

Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 320,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spo-
jené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. decembra 2015   
do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené 
na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.
sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-164

Štátne lesy TANAPu aj v tomto 
roku pripravia na predvianočný 
trh približne dvesto kusov via-
nočných stromčekov. Hoci tat-
ranskí lesníci nie sú pestovateľmi 
tohto „vianočného“ druhu ihlič-
natých drevín, umožňujú im to 
zásahy v rámci starostlivosti o 
mladé lesné porasty, ktorými 
upravujú početnosť a druhovú 
štruktúru porastov a tým zabez-
pečujú druhovú pestrosť a sta-
bilitu budúcich lesov v Tatran-
skom národnom parku. 

Stromčeky ponúknu predovšet-
kým vlastným zamestnancom, 
dodávateľom prác, obyvateľom 
Vysokých Tatier a hotelierom. Ide 
najmä o smrek a borovicu, jedlič-
ku v  tomto čase už neponúkajú, 

pretože v  nimi obhospodarova-
nom území sa jedľové porasty 
takmer nenachádzajú. 

Už v  týchto dňoch rozpisujú 
lesníci medzi sebou strážne služ-
by a spoločne so štátnou a mest-
skou políciou mesta Kežmarok 
a Spišská Belá budú strážiť lesné 
porasty tak, aby nelegálnemu 
výrubu vianočných stromčekov 
zabránili. Páchateľ, prichytený so 
stromčekom bez potrebných do-
kladov, zaplatí na mieste pokutu 
vo výške 66 euro.

Štátne lesy TANAPu ponúkajú 
na predvianočný trh aj pstruhy, 
chované v  Stredisku genofondu 
rýb vo Východnej (v blízkosti že-
lezničnej stanice) v pracovných 
dňoch od 8. do 14. hodiny.   (lbu)

vianočné stromčeky z Tatier

V útulku pre psov v Poprade 
sa nachádza aj Salma, nežná psia 
slečna. Našla sa priviazaná o brá-
nu útulku. Nevedno, kto sa jej 
takýmto spôsobom zbavil a pre-
čo. To už nie je podstatné. Z jej 
očí žiarila radosť, túžba po láske, 
ihneď sa nám vrhla do náručia a 
nechala sa hladkať. Je to úžasná, 
mladá sučka, ktorá túži po stálom 
a milujúcom domove. 

Salma má približne 11 me-
siacov, je stredného vzrastu. Na 
svoj mladý vek je veľmi rozumná, 
pokojná a rozvážna. Znesie sa 
so psíkmi aj sučkami. Je vhodná 

predovšetkým 
do rodinného 
domu. Vonku, 
v prírode sa cíti 
najlepšie. Sa-
mozrejme, ho-
dila by sa aj do 
bytu ku majite-
ľom, ktorí by jej 
vedeli zabezpe-

čiť dostatok pohybu a prechádzok 
v prírode. Je vhodná tiež k malým 
deťom.

Salma je úžasný psík s obrov-
ským srdcom. Svojím úprimným 
pohľadom si získa každého člove-
ka. Zastavte sa v útulku, pozrite sa 
do jej očí a domov budete odchá-
dzať s novým prírastkom. 

Sučka Bella sa našla pobeho-
vať po jednej z hlavných ciest v 
našom meste. Mala šťastie, že 
neskončila pod kolesami auta. Je 
vhodná ku akejkoľvek rodinke - 
k deťom, iným psíkom, ale aj k 
ľuďom, ktorí nemajú s výchovou 
psíkov bohaté skúsenosti. Je ne-
náročná, ľahko sa prispôsobí a je 
vhodná aj pre začiatočníkov. 

Kontakt: 0910 890 208.  (ppp)

Hľadajú domovInzercIa
Predaj

rôzne

• NA Obvodné oddelenie PZ 
v  Poprade 8. decembra ozná-
mil 56-ročný občan Rakúska 
krádež. Neznámy páchateľ v 
dobe od 5. do 8. decembra vo 
Veľkom Slavkove z  pozemku 
neskolaudovaného rodinné-
ho domu ukradol uzamknutý 
obytný príves zn. Knaus. Vlast-
níkovi vozidla spôsobil škodu 
vo výške 15 000 eur. Hrozí mu 
trest odňatia slobody na šesť 
mesiacov až tri roky.

• NA Obvodné oddelenie 
PZ Hranovnica 8. decembra 
oznámil 38-ročný Martin nález 
munície. Našiel ju počas práce 
v lese v lokalite Kromerovka. 
Policajná hliadka okamžite 
po tomto oznámení bezpečne 
zaistila miesto nálezu až do 
príchodu  pyrotechnika Kraj-
ského riaditeľstva PZ Prešov. 
Ten zistil, že ide o delostre-
leckú muníciu ruskej výroby 
z obdobia II. svetovej vojny a 
zaistil jej následnú odbornú 
likvidáciu.  (krp)

Policajné správy

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. 
t. 0908 234 866.  2/15-P• Predám 40 l keramický sud 
na nakladanie kyslej kapusty 
so širším otvorom. Inf.: č. t. 
0904 569 578.  79/15-P• Predám nové liahne na va-
jíčka za 70 euro, klietky pre 
prepelice, šklbačky peria, om-
račováky na malú hydinu. Viac 
na www.123nakup.eu, č. t. 0907 
181 800.   80/15-P• Predám svinku na zabíjač-
ku. Inf.: č. t. 052/45 614 88 - 
volať večer.  83/15-P• Predám 3-izb. byt s balkónom, 
prerobený, 70 m2 na sídl. Juh 3 
v Poprade, cena dohodou. Inf.: č. 
t. +421 917 508 160.  84/15-P• Predám cca 3 m3 dreva do 
kozuba, napílené, narúbané. 

• Kúpim 1 alebo 2-izbový 
byt v  Poprade. Inf.: č. t. 0948 
007 776.   22/15-K• Kúpim garáž v Poprade. Inf.: 
č. t. 0948 007 776.  23/15-K

• Odkupujeme nehnuteľnosti. 
Inf.: č. t. 0905 924 303.  106/15-R• Učiteľ - muzikant Ján Pla-
ček z Popradu stále aktívne hrá-
va (husle, klarinet, spev atď.) 
vo dvojici s  harmonikárom 
(svadby, narodeniny, firemné 
akcie). Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  110/15-R• Darujem mačičku. Inf.č. t.: 
0908 152 288.  113/15-R• Súrne hľadáme opatrova-
teľku - asistentku k 62-roč-
nej imobilnej panej v  Popra-
de na novom Juhu. Inf.: č. t.: 
0904 222 685.  116/15-R

KúPa

Cena 35 €/m3. Inf.: č. t. 0949 
709 919.   86/15-P

Ďakujeme všetkým spoluobčanom mesta, ktorí prispeli na 
vianočnom jarmoku do zbierky pre Dom Červeného kríža v Po-
prade na nákup polohovateľnej postele a dekubitného matraca. 
Zbierku organizoval Rotary klub Poprad s pomocou skautov z 
Popradu.  Vyzbierali sme 1320,94 eur.      Rotary klub  Poprad
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viac informácií nájdete na www.bkcitybowling.sk

P.č. Meno hráča Družstvo Hry Kolky Body Priemer
1 Ľubomír Kožik Hurricanes 35 6234 22 178,1
2 Kristína Koseková Avan 20 3549 16 177,4
3 Anton Paločko Hurricanes 35 6150 26,5 175,7
4 Matúš Svitanek Hurricanes 35 6131 24,5 175,1
5 Ján Petras Evita Caffe 7 1225 5 175
6 František Kuziel Sharks 28 4837 20 172,7
7 Igor Lendácky Avan 28 4799 15,5 171,3
8 Martin Staš Terichem 19 3256 12 171,3
9 Alena Baluchová Radiana 35 5965 26 170,4
10 Miroslav Korenko Evita Caffe 28 4703 14 167,9
11 Jaroslav Pěč Advokáti 35 5848 16 167
12 Rado Tyliščak Advokáti 34 5677 14,5 166,9
13 Roman Gavalér Expoteam 26 4332 14 166,6
14 Miroslav Mendroš Advokáti 33 5488 24 166,3
15 Karol Kato Advokáti 3 497 2 165,6
16 Martin Sivák Sharks 7 1150 3 164,2
17 Karol Ganz Sharks 35 5735 21,5 163,8
18 Alojz Garčár Sharks 35 5708 20 163
19 Stanislav Zeleňák Terichem 30 4883 14,5 162,7
20 Ľudovít Jurinyi Avan 24 3890 13 162
21 Volker Kessler Expoteam 27 4354 9,5 161,2
22 Miloš Palovčík Terichem 22 3513 9 159,6
23 Peter Očvar Avan 33 5252 12,5 159,1
24 Juraj Dubaj Evita Caffe 7 1109 3 158,4
25 Mária Kovalčíkova Radiana 35 5459 16,5 155,9
26 Filip Švarc Terichem 26 3981 11 153,1
27 Stanislav Hertely Expoteam 26 3907 8,5 150,2
28 Július Karolčík Expoteam 26 3861 5 148,5
29 Milan Palider Radiana 35 5116 10,5 146,1
30 Zeleňák Luboš Terichem 2 277 0 138,5
31 Zeleňák Luboš Terichem 6 808 0 134,6
32 Eva Mešťanová Evita Caffe 35 4711 8,5 134,6
33 Milan Mešťan Evita Caffe 28 3527 2 125,9

P.č. Družstvo Výhry Remízy Prehry Zápasy Kolky Body
1 Hurricanes 30 1 4 35 18515 134
2 Sharks 22 0 12 34 16998 107,5
3 Advokáti 20 1 14 35 17510 97,5
4 Avan 18 0 17 35 17650 93
5 Radiana 20 0 14 34 16626 91
6 Terichem 15 0 20 35 16718 76,5
7 Expoteam 7 0 28 35 16454 51
8 Evita Caffe 6 0 29 35 15555 44,5

P.č. Družstvo Výhry Remízy Prehry Zápasy Kolky Body
1 Energochem 27 0 8 35 16409 124
2 Autodiely 26 0 9 35 16377 124
3 Three Beatles 22 0 13 35 15452 109
4 Vega Zakopane 19 0 16 35 15676 100,5
5 Jabras 19 0 16 35 15568 99
6 BSB 16 0 19 35 14811 78
7 Lunys Team 8 0 27 35 13090 52,5
8 Scame 3 0 32 35 2106 13

P.č. Meno hráča Družstvo Hry Kolky Body Priemer
1 Jozef Valachovič Autodiely 29 4947 20 170,5
2 Ján Niedoba Energochem 35 5784 26 165,2
3 Branislav Sroka Jabras 28 4419 18,5 157,8
4 Štefan Harabin Autodiely 33 5176 23 156,8
5 Ondrej Bočkay Energochem 35 5464 23 156,1
6 Ján Matéjbus Three Beatles 28 4347 17 155,2
7 Marek Petras Autodiely 6 917 3 152,8
8 Ladislav Čontoš Three Beatles 35 5324 24 152,1
9 Peter Kaňuk Lunys Team 20 3020 14 151
10 Grzegorz Bucki Vega Zakopane 25 3771 17 150,8
11 Pavol Šlosár Scame 5 752 3 150,4
12 Pawel Kolaciak Vega Zakopane 26 3888 14,5 149,5
13 Michal Janik Vega Zakopane 28 4183 16 149,3
14 Pavol Hurajt Jabras 35 5219 24 149,1
15 Tomáš Barilla BSB 28 4157 17,5 148,4
16 Ján Pelach Jabras 35 5180 17 148
17 Pawel Gaj Vega Zakopane 26 3834 15 147,4
18 Rastislav Niedoba Energochem 35 5161 21 147,4
19 Emil Pačin Autodiely 31 4534 24 146,2
20 Lukáš Hybler BSB 26 3792 14 145,8
21 Miroslav Vaščura Three Beatles 28 3982 16 142,2
22 Rastislav Slovjak Scame 5 703 2 140,6
23 Martin Bašista Lunys Team 14 1957 5 139,7
24 Tomáš Malatin BSB 30 4126 6,5 137,5
25 Miro Bilšak Autodiely 6 803 2 133,8
26 Jozef Skokan BSB 20 2657 7 132,8
27 Peter Gancarčík Lunys Team 14 1845 4 131,7
28 Roman Vaščura Three Beatles 7 918 2 131,1
29 Milan Šifra Scame 5 651 2 130,2
30 Peter Dubec Three Beatles 7 881 6 125,8
31 Rastislav Bohunčák Lunys Team 11 1364 4 124
32 Vladimir Zoričak Lunys Team 20 2194 5,5 109,7
33 Róbert Sroka Jabras 7 750 1,5 107,1
34 Patrik Rigo Lunys Team 5 527 1 105,4
35 Pavel Rigo Lunys Team 21 2183 3 103,9
36 Anton Mašlej BSB 1 79 1 79

P.č. Družstvo Výhry Remízy Prehry Zápasy Kolky Body
1 Bankbroker 29 0 6 35 16533 126,5
2 Spolbyt 26 0 9 35 16280 124
3 Tv - Poprad 19 0 16 35 14535 93,5
4 Big Mat - Remot 19 0 16 35 15282 89,5
5 Whirlpool 15 0 20 35 14627 81,5
6 DekTrade 13 0 22 35 13771 69
7 Slovanet 12 0 23 35 14059 66
8 Profesta 7 0 28 35 14070 50

FiReMná liga - Skupina a - 1. liga

Jednotlivci po 5. kole

Jednotlivci po 5. kole

PP
-1

61

Družstvá po 5. kole

FiReMná liga - Skupina b - 2. liga
Družstvá po 5. kole

FiReMná liga - Skupina c - 3. liga
Družstvá po 5. kole

Jednotlivci po 5. kole
P.č. Meno hráča Družstvo Hry Kolky Body Priemer
1 Štefan Kňurovský Big Mat - Remot 30 5085 21 169,5
2 Jozef Celušák Bankbroker 22 3632 16 165
3 Vlado Bobovsky Spolbyt 35 5659 26,5 161,6
4 Jozef Košický Bankbroker 26 4195 18 161,3
5 Lukáš Celušák Bankbroker 35 5574 23,5 159,2
6 Vladimír Varga Big Mat - Remot 9 1423 5 158,1
7 František Lompart Spolbyt 14 2171 11 155
8 Peter Helebrandt Spolbyt 35 5412 21,5 154,6
9 Vladimír Skokan Tv - Poprad 24 3666 18 152,7
10 Stanislav Jacák Whirlpool 11 1655 7 150,4
11 Daniel Beck Spolbyt 6 888 3 148
12 Lukáš Urban Slovanet 7 1031 6 147,2
13 Vladimír Zavacký Whirlpool 25 3675 17 147
14 Marián Gad Profesta 34 4964 14 146
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P.č. Družstvo Výhry Remízy Prehry Zápasy Kolky Body
1 ZŠ Francisciho 14 0 1 15 5338 28
2 Dostojevského B 8 0 7 15 4724 16
3 Dostojevského A 8 0 7 15 4525 16
4 Komeňáčik 7 1 7 15 4388 15
5 ZŠ Jarná 4 0 11 15 3576 8
6 ZŠ Matejovce 3 1 11 15 3727 7

P.č. Meno hráča Družstvo Hry Kolky Body Priemer
1 Martin Puchala ZŠ Francisciho 13 1783 0 137,1
2 Samuel Valečko ZŠ Francisciho 9 1130 0 125,5
3 Filip Gromovský Dostojevského B 12 1363 0 113,5
4 Alexandra Petruľová ZŠ Francisciho 10 1122 0 112,2
5 Tomáš Janík Komeňáčik 6 658 0 109,6
6 Tobiaš Chorovský Dostojevského B 11 1183 0 107,5
7 Štefan Bujňáček Dostojevského A 15 1562 0 104,1
8 Bohuš Tažík Dostojevského B 10 1028 0 102,8
9 Michal Frič Komeňáčik 9 921 0 102,3
10 Branislav Petho Dostojevského B 6 612 0 102
11 Adam Konkol´ Dostojevského B 2 202 0 101
12 Andrej Šípka ZŠ Francisciho 11 1106 0 100,5
13 Simon Staš Dostojevského A 14 1403 0 100,2
14 Markus Golein Komeňáčik 8 791 0 98,8
15 Matúš Husár Komeňáčik 8 789 0 98,6
16 Branislav Sivanič ZŠ Jarná 6 580 0 96,6
17 Boris Peško Komeňáčik 7 672 0 96
18 Nela Luptáková Dostojevského A 14 1317 0 94,0714
19 Kristína Lukáčová ZŠ Jarná 1 94 0 94
20 Kevin Gál ZŠ Matejovce 15 1385 0 92,3
21 Petra Hudecová ZŠ Jarná 3 263 0 87,6

P.č. Meno hráča Družstvo Hry Kolky Body Priemer
1 Juraj Slavkovský SŠPGDT D. Tatarku 5 761 0 152,2
2 Tomáš Uličný Obchodná Akadémia  7 1036 0 148
3 Veronika Gildeinová Stredná Zdravotná škola 9 1203 0 133,6
4 Lukáš Labuda SOŠ Matejovce 9 1149 0 127,6
5 Kristína Koseková Obchodná Akadémia  8 989 0 123,6
6 Kristián Furcoň SOŠ Matejovce 9 1112 0 123,5
7 Karina Pitoňáková SŠPGDT D. Tatarku 4 487 0 121,7
8 Samuel František Skokan SOŠ Matejovce 9 1072 0 119,1
9 Marek Kuchta Stredná Zdravotná škola 2 229 0 114,5
10 Frederika Zajacová SŠPGDT D. Tatarku 5 569 0 113,8
11 Kristián Gontkovič SŠPGDT D. Tatarku 6 681 0 113,5
12 Sofia Csolleiová Obchodná Akadémia  5 547 0 109,4
13 František Mrovčák Stredná Zdravotná škola 3 327 0 109
14 Veronika Polovková Stredná Zdravotná škola 8 823 0 102,8
15 Marek Németh SŠPGDT D. Tatarku 3 307 0 102,3
16 Peter Hrubizna Obchodná Akadémia  5 504 0 100,8
17 Simona Odrobinová Stredná Zdravotná škola 5 465 0 93
18 Katarína Šelengová SŠPGDT D. Tatarku 4 366 0 91,5
19 Peter Spišák Obchodná Akadémia  2 173 0 86,5

Jednotlivci po 3. kole

ŠkolSká liga - Základné školy
Družstvá po 3. kole

P.č. Družstvo Výhry Remízy Prehry Zápasy Kolky Body
1 Obchodná Akadémia  5 0 4 9 3353 10
2 SOŠ Matejovce 5 0 4 9 3333 10
3 Stredná Zdravotná škola 5 0 4 9 3223 10
4 SŠPGDT D. Tatarku 3 0 6 9 3275 6

ŠkolSká liga - Stredné školy
Družstvá po 3. kole

Jednotlivci po 3. kole

22 Ema Kunová ZŠ Jarná 7 612 0 87,4
23 Patrik Múčka ZŠ Matejovce 15 1300 0 86,6
24 Ridvan Iseni ZŠ Jarná 7 593 0 84,7
25 Michal Goyne Dostojevského B 2 168 0 84
26 David Šolsár Dostojevského B 2 168 0 84
27 Michal Adam Skokňa Komeňáčik 7 557 0 79,5
28 Noel Varga ZŠ Matejovce 10 726 0 72,6
29 Jakub Vojtko ZŠ Matejovce 4 274 0 68,5
30 Franciska Trembáčová ZŠ Jarná 4 264 0 66
31 Lea Kovalská ZŠ Jarná 3 192 0 64
32 Júlia Kašpráková Dostojevského A 1 63 0 63
33 Juliana Konkol´ová ZŠ Jarná 1 62 0 62
34 Natália Kedzuchová ZŠ Jarná 1 62 0 62
35 Kristína Kubusová ZŠ Jarná 4 242 0 60,5
36 René Bosman ZŠ Francisciho 1 60 0 60
37 Šimon Janna ZŠ Jarná 4 239 0 59,7
38 Liliana Holotová Dostojevského A 1 52 0 52
39 Mária Kubeková ZŠ Francisciho 1 49 0 49
40 Radovan Krišanda ZŠ Jarná 4 189 0 47,2
41 Daniela Buranská ZŠ Matejovce 1 34 0 34

PP-161

15 Jaroslav Olečko Spolbyt 14 2044 9 146
16 Jozef Haľama Big Mat - Remot 18 2625 10 145,8
17 Miroslav Horničák Whirlpool 26 3751 12 144,2
18 Tomáš Vozár DekTrade 4 574 4 143,5
19 Martin Meszároš Bankbroker 7 1004 2 143,4
20 Matúš Gajdoš Slovanet 33 4679 16,5 141,7
21 Gejza Skokan Tv - Poprad 28 3914 16 139,7
22 Peter Nomilner Whirlpool 5 697 2 139,4
23 Vlado Snášel DekTrade 35 4855 15 138,7
24 Ladislav Puskajler DekTrade 20 2746 10 137,3
25 Ladislav Zimerman Slovanet 31 4213 15,5 135,9
26 Dušan Mlynár Whirlpool 6 808 2,5 134,6
27 Katka Korenková Bankbroker 15 2008 9 133,8
28 Martin Kuruc Whirlpool 4 534 1 133,5
29 Eduard Barilič Whirlpool 26 3463 10 133,1
30 Lucia Rusnáková Tv - Poprad 40 5216 23 130,4
31 Ľudo Šoltés DekTrade 25 3253 9 130,1
32 Daniel Kušich DekTrade 2 259 1 129,5
33 Juraj Gancarčík Profesta 24 3094 9,5 128,9
34 Vladimír Kaprál Profesta 22 2828 6,5 128,5
35 Diana Švagerková Big Mat - Remot 19 2420 7 127,3
36 Štefan Kyšeľa Profesta 25 3184 6 127,3
37 Laco Novotny Tv - Poprad 7 891 2,5 127,2
38 Ľubomír Tužák Slovanet 30 3697 4 123,2
39 Laco Urban Tv - Poprad 7 848 1 121,1
40 Anna Vitková Big Mat - Remot 27 3177 8,5 117,6
41 Renka Lecová DekTrade 12 1356 4 113
42 Richard Šofranko Slovanet 4 439 0 109,7
43 Jozef Beck Spolbyt 1 106 1 106
44 Peter Urban Tv - Poprad 4 400 0 100
45 Monika Repčáková Big Mat - Remot 2 168 0 84
46 Katka Martinková DekTrade 7 576 0 82,2
47 Kristína Kubisová Whirlpool 7 568 0 81,1
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Hokejový život je pestrý 
a  ovplyvňuje aj chvíle oddy-
chu. Svoje o  tom vedia najmä 
starší a skúsenejší hráči, ktorí 
pochodili svet. Aj v  tíme HK 
Poprad máme svetobežníkov, 
ktorí zažili Vianoce v rôznych 
kútoch našej planéty. O  tom, 
ako trávia najkrajšie sviatku 
v  roku nám porozprávali Ľu-
boš Bartečko, Radoslav Suchý 
a Jaroslav Kasík.

„Bol som v rôznych krajinách, 
ale zvyklosti som si niesol všade 
so sebou. Nikdy na našom šted-

rovečernom sto-
le nechýba ka-
pustnica, rybie 
filé a zemiakový 
šalát,“ prezradil 
obranca Ra-
doslav Suchý, 
ktorý hrával 

Sviatky bez mantinelov

Celé Slovensko minulý týždeň 
s  napätím sledovalo vyhrotenú 
situáciu v  zákulisí popradského 
hokejového klubu. Hráči hrozili 
bojkotom zápasov v prípade, ak 
v  stanovenom termíne neuvidia 
na účte dlhované mzdy. Zasada-
la správna rada a  ľady sa pohli. 
Aj napriek finančným problé-
mom dokázali Popradčania vy-
hrať v Trenčíne a v nedeľu doma 
aj nad Skalicou.

Hráči sa vzbúrili a  začiatkom 
minulého týždňa poslali list pre-
zidentovi HK Poprad a zároveň 
primátorovi mesta Poprad Jozefovi 
Švagerkovi, ako aj výkonnému ria-
diteľovi HK Poprad Tiborovi Tu-
ranovi. V  ňom uviedli, že nevideli 
výplaty za august, september, ani 
október a v prípade, že nebudú mať 
50 percent miezd vyplatených do 11. 
decembra, nevycestujú na extraligo-
vý zápas do Trenčína. Zvyšnú časť 
požadujú doplatiť do 22. decembra, 
kedy je na programe zápas v Žiline. 
Na túto výzvu zareagoval v posled-
nej chvíli Jozef Švagerko, keď na 
štvrtok 10. decembra zvolal Správnu 
radu HK Poprad. Čakal na vysvet-
lenie od Tibora Turana ohľadom 
podlžností voči hráčom a nezrovna-

lostí okolo udelenia licencie HK Po-
prad pre aktuálnu sezónu. Zaujímal 
sa aj o finančné krytie chodu klubu 
do konca sezóny. V prípade, ak by 
bolo čo i  len jedno vysvetlenie ne-
postačujúce, bol pripravený odvolať 
Tibora Turana z funkcie výkonného 
riaditeľa. Na verdikt sa čakalo dlho, 
no napokon dostali hráči prísľub, že 
v piatok im bude na účet odoslaná 
prvá časť výplat, čo sa  aj stalo. Do 
Vianoc očakávajú zvyšok. Do vy-
jasnenia situácie ohľadom udelenej 
licencie navrhol Tibor Turan poza-
stavenie svojej funkcie výkonného 
riaditeľa, čo správna rada vzala na 
vedomie. Hráči teda v  piatok na 
zápas do Trenčína vycestovali a ne-

čakane uchmatli tri body. V nedeľu 
domácich priaznivcov pobavili do-
konalým obratom, keď čistým hetri-
kom Lukáša Paukovčeka otočili stav 
z 1:3 na 4:3.

Výsledky: 29. kolo v  piatok 11. 
decembra Dukla Trenčín - HK 
Poprad 2:4 (1:2, 1:1, 0:1), góly 
Popradu: 14. Julián Achs (Ľ. Mali-
na, A. Štrauch), 19. Lauris Bajaruns 
(Š. Fabian, A. Kroták), 23. Andreas 
Štrauch (L. Paukovček, J, Kasík), 
43. Lukáš Paukovček (R. Suchý, Ľ. 
Bartečko). 30. kolo v  nedeľu 13. 
decembra HK Poprad - HK 36 
Skalica 4:3 (1:3, 2:0, 1:0), góly Po-
pradu: 11. Arne Kroták, 35. Lukáš 
Paukovček (R. Suchý, Ľ. Bartečko), 

38. Lukáš Paukovček (A. Štrauch, 
B. Rapáč), 54. Lukáš Paukovček (B. 
Rapáč, R. Suchý).

Program: 31. kolo v  utorok 22. 
decembra o 17. hod. MsHK Žilina 
- HK Poprad, 32. kolo v sobotu 26. 
decembra o 17. hod. HK Poprad - 
HC ´05 iClinic Banská Bystrica, 
33. kolo v pondelok 28. decembra 
o 18. hod. HK Nitra - HK Poprad, 
34. kolo v  stredu 30. decembra 
o 17.30 hod. HK Poprad - HC Ko-
šice, 35. kolo v  nedeľu 3. januára 
2016 o  18. hod. ŠHK 37 Piešťany 
- HK Poprad, 36. kolo v  stredu 
6. januára 2016 o  17.30 hod. HK 
Poprad - MHC Martin.      (ppv)

kamzíci majú za sebou hektický týždeň

  Z V Vp Pp P S B

1. Zvolen 32 17 3 4 8 113:79 61

2. Nitra 32 19 2 0 11 107:80 61

3. Košice 32 15 5 4 8 89:54 59

4. B. Bystrica 32 15 3 4 10 96:69 55

5. Trenčín 32 12 5 5 10 76:78 51

6. Piešťany 32 14 3 2 13 87:89 50

7. Poprad 32 13 3 4 12 97:88 49

8. Martin 32 12 3 2 15 72:76 44

9. Žilina 32 11 3 3 15 70:87 42

10. Skalica 32 9 0 3 20 63:110 30

 SR 20 20 2 1 0 17 27:87  8

Tabuľka Tipsport ligy

•	HOKEJISTKY HK Poprad 
v  nedeľu 13. decembra zvíťazili 
na ľade Martina 7:0. Základnú 
časť dohrajú v  rámci 14. kola 
v nedeľu 3. januára 2016 o 17. ho-
dine proti Prešovu a v rámci 15. 
kola v stredu 6. januára o 17. ho-
dine na ľade Spišskej Novej Vsi.•	FUTSALISTI FC K_Corp 
Poprad neuspeli v  sobotu 12. 

krátko zo športu

aj v  Amerike, či Švajčiarsku. 
„V  Amerike je to trochu nároč-
nejšie pre deti, ktoré musia na 
darčeky čakať až do nasledujúce-
ho rána. Tie moje by vstávali asi 
už o  tretej,“ vtipkoval R. Suchý 
a dodal: „Náš štedrovečerný stôl 
obohatila moja manželka, ktorá 
k  nám preniesla svoje tradičné 
makové dobroty.“

Ľuboš Bartečko je skutočným 
hokejovým sve-
tobežníkom. Je-
den z najskúse-
nejších hráčov 
Popradu hrával 
v  zámorskej 
NHL, vo Švéd-
sku, Česku, 
Švajčiarsku, či Rusku. Oženil 
sa za morom a  tak vianočné 

zvyky skombinoval s  americ-
kou kultúrou. „Je to fajn, pre-
tože každá kultúra má niečo do 
seba. V  Amerike sa mi páči to, 
že 24. decembra je večera a  po 
nej sa schádza rodina. Nechý-
ba dezert a  deti pripravia pre 
Santu koláčiky s  mliekom a  pre 
soby mrkvičky. Idú spať a keď sa 
ráno zobudia tak si nájdu pod 
stromčekom kopec darčekov. 
Manželka sa naučila pripravo-
vať slovenské jedlá a  veľmi jej 
v  tom pomohla moja mama,“ 
vyrozprával Ľ. Bartečko.

Jaroslav Kasík pochádza 
z Prahy, ale od sezóny 2006/2007 
mu s malými prestávkami uča-
roval práve Poprad. Česi a Slo-
váci boli spoločným národom 
a  preto si popradský obranca 

pokojne užíva rok čo rok tra-
dičné Vianoce. „U  nás v  Če-

chách je jediný 
rozdiel, že ne-
máme kapust-
nicu, ale ryba-
ciu polievku. Na 
Slovensku nebol 
žiaden problém 
preor ientovať 

sa, kuchyňu máme rovnako vý-
bornú. Tieto Vianoce pocestujem 
k našim aspoň na jeden deň, ke-
ďže počas sviatkov máme zápa-
sový program,“ povedal.

Všetci traja kamzíci priznali, 
že doma s prípravou na Vianoce 
ochotne pomáhajú a ak treba, 
dokážu sa obracať i v kuchyni. 
Dokázali to aj nedávno, keď v 
rámci charitatívnej akcie spo-
ločne napiekli vianočné sušien-
ky (na foto).  (mav)

decembra v  Humennom, keď 
v  5. kole 3B extraligy podľahli 
„anjelom“ vysoko 2:8. Od prvé-
ho kola, kedy porazili Prešov, tak 
stále čakajú na ďalšie víťazstvo. •	V  PONDELOK 14. decem-
bra vyvrcholilo vo finálovej 
skupine okresné kolo vo futsale 
žiakov základných škôl okresu 
Poprad. Tuhý boj zviedli o  po-
stup na krajské kolo chlapci zo 
ZŠ F. Kráľa vo Veľkej a ZŠ Jarná. 

Ich vzájomný zápas skončil re-
mízou 1:1. V  konečnom účto-
vaní skóre rozhodli v  prospech 
Veľčanov iba tri góly navyše.•	V  STREDU 9. decembra sa 
odohralo šieste kolo Bowling 
Tour mesta Poprad. Víťazom 
skupiny A  sa stal Vladimír Pav-
likovský výkonom 211 s  celko-
vým priemerom 207,4 (celkové 1. 
miesto v jesennej časti so ziskom 
56 bodov), v skupine B domino-

val Jozef Hegenbart výkonom 
182 s celkovým priemerom 192,1 
(celkové 1. miesto v jesennej časti 
so ziskom bodov 89).•	BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
sa po extraligovej prestávke pred-
stavia dnes 16. decembra na palu-
bovke Karlovky, v  sobotu 19. de-
cembra privítajú o 18. hodine Nitru, 
30. decembra cestujú do Komárna 
a  v  sobotu 2. januára 2016 hostia 
o  18. hodine KB Košice.    (ppv)



Strana 1916. 12. 2015

Vianoce sú najkrajším obdo-
bím v roku. Vo svete športu nie 
je výnimočné, že sa poprepletajú 
zvyky a  tradície rôznych kultúr. 
Kariéra súčasného trénera bas-
ketbalistiek BAM Poprad Igora 
Skočovskeho zaviala do rôznych 
kútov sveta. Pochádza zo Srbska, 
no pôsobil už v  Rakúsku, či vo 
Švédsku a vianočné sviatky zažil 
aj za veľkou mlákou.

Pochádzate zo srbskej Suboti-
ce. Aké zvyky a  tradície prevlá-
dajú vo vašom rodnom meste 
počas Vianočných sviatkov?

„V  meste, odkiaľ pochádzam, 
sa Vianoce 
podobajú na 
tie Slovenské. 
Všetci sa teší-
me a nevieme 
sa dočkať, 
kedy sa stret-
neme s  ce-
lou rodinou 
a  najbližší-
mi.“

Prispôso-
bili ste sa vo 
svete zvykom 
danej krajiny alebo ste si pre-
niesli zvyky a tradície z domova?

„Podľa mňa sú sviatky všade po-
dobné, iné sú len tradičné jedlá. Veľ-
mi rád som sa prispôsobil zvykom 
danej krajiny a všade to bolo rovna-
ko úžasné. Všetci sa tešia na to, že 
budú sedieť za jedným stolom. Naj-
viac je to však cítiť práve v Spojených 
štátoch, kde je aj najväčšie šialenstvo 
okolo nakupovania darčekov. Vo 
Švédsku, či Rakúsku kladú ľudia 

veľký dôraz na výzdobu a dekorácie. 
Atmosféru Vianoc vidieť a  cítiť na 
každom kroku. Slovensko má tiež 
svoje čaro. Ľudia sú milí a snažia sa, 
aby ducha Vianoc bolo cítiť.“

Na Slovensku pôsobíte už dlho. 
Ako vyzerajú tunajšie Vianoce 
u Vás doma?

„U nás doma nesmú chýbať re-
zance s makom. Tie sú moje obľú-
bené a moja mamka ich robí naj-
lepšie na svete. Okrem cesnaku, 
medu a  orechov nesmie tiež chý-
bať ryba, na ktorú sa vždy teším. 
Tieto Vianoce strávim na Sloven-
sku. Teším sa na najbližších, svo-

ju snúbenicu 
a jej rodinu.“

Na záver, čo 
by ste zaželali 
P o p r a d č a -
nom k Viano-
ciam a  Nové-
mu roku?

„V š e t k ý m 
ľuďom želám, 
aby sa stret- 
li so svojimi 
n a j b l i ž š í mi 
a  oslávili Via-

noce v mieri a láske. Nezabúdajme, 
že toto obdobie je o rodine. Darčeky 
sú len malou časťou pozornosti, kto-
rú treba venovať najbližším nielen 
teraz, ale po celý rok. Verím, že nás 
práve tento kruh najbližších naplní 
láskou a  znovu obohatí myšlien-
kou, že rodina je všetkým. Chcem 
Popradčanom popriať pokojné 
a láskyplné Vianoce. V Novom roku 
im prajem veľa zdravia, osobného 
úspechu a radosti zo života.“  (mav)

Skočovskeho šťastné a veselé...

V  sobotu 12. decembra sa 
premiérovo v  Aréne Poprad 
stretli najlepší basketbalisti 
z  najvyššej slovenskej súťaže 
v  súboji hviezd Eurovia All 
Star Game 2015/2016. Východ 
porazil Západ 115:108 a  vy-
rovnal stav vzájomných zápa-
sov na 3:3.

Basketbalový večer v Poprade 
ponúkol skvelú šou, hodnotné 
športové výkony a  nezabudnu-
teľný kultúrny zážitok. V  sprie-
vodnom programe nechýbali 
súťaže pre divákov, bubnová šou 
v  podaní Campana Batacuda, 
tanečné vystúpenie Bailadora 
Dance Group a  predviedol sa 
i  raper Strapo. Ťahákom večera 
bola šou slovinských akrobatic-
kých smečiarov Dunking Devils. 
Na úvodný rozskok sa podujal 
primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, ktorý bol aj členom 

poroty v súťaži smečiarov.
Najlepším trojkárom sa stal 

Matej Marchyn z  Komárna, 
smečiarsku súťaž ovládol rozo-
hrávač bratislavského Interu B. 
J. Young, ktorý sa stal zároveň 
najužitočnejším hráčom zápasu 
hviezd. „S priebehom akcie som 
bol spokojný. Pripravili sme pre 

tento región výnimočné podu-
jatie, aké Poprad ešte nezažil,“ 
uviedol prezident BK Iskra 
Svit Ján Drobný, ktorý mal tú 
česť tento ročník organizovať. 
V  drese Východu sa objavili aj 
traja hráči extraligového Svitu 
- Juevol Myles, John Petrucelli 
a Jerrah Young.  (mav)

basketbalová šou pod Tatrami
Basketbalistky BAM Poprad 

v sobotu 12. decembra zaknihovali 
ďalšiu vysokú prehru v extralige.

Výsledok: v sobotu 12. decem-
bra Good Angels Košice - BAM 
Poprad 119:37 (31:7, 26:10, 35:11, 
27:9), najviac bodov BAMP: Ka-
tarína Petríková - 15.

Program: v sobotu 19. decembra 
o  18. hod. ŠBK Šamorín - BAM 
Poprad, v  utorok 22. decembra 
o  17.30 hod. BAM Poprad - BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica, v sobotu 
2. januára 2016 o 17. hod. MBK Ru-
žomberok - BAM Poprad.  (ppv)

 V/P %
1. GA Košice 15/0 100
2. Piešťany 12/2 85,71
3. Ružomberok 11/4 73,33
4. Šamorín 7/8 46,67
5. B. Bystrica 5/10 33,33
6. Slovan 5/10 33,33
7. Poprad 4/11 26,67
8. Cassovia KE 0/14 0

Tabuľka extraligy Základná časť

baM Poprad

V piatok 11. decembra sa vo Veľkej Lomnici konal 11. ročník slávnost-
ného vyhlásenia ankety Jedenástka roka 2015 6. ČEZ ligy: 1. Jozef Há-
jovský (brankár TJ Tatran Ľubica - 9 hlasov), 2. Ľuboslav Šimšaj (1. 
MFK Kežmarok - 7 hlasov), 3. René Kopkáš (TJ Tatran Ľubica - 12 
hlasov), 4. Miroslav Duchnitzký (MŠK Slavoj Spišská Belá - 9 hlasov), 
5. Marek Gažura (OFK Batizovce – 9 hlasov), 6. Ľubomír Glevický (FK 
49 Spišský Hrhov - 13 hlasov), 7. Ľubomír Kovalčík (OFK Prebojník 
Hozelec – 16 hlasov), 8. Stanislav Paločko (OFK Batizovce - 13 hlasov), 
9. Andrej Džadoň (MŠK Slavoj Sišská Belá - 10 hlasov), 10. Ľubomír 
Greňa (TJ Partizán Vernár - 18 hlasov), Milan Jakubčák (OFK Vikar-
tovce - 10 hlasov). Najlepším strelcom sezóny 2014/2015 sa stal Vladi-
mír Baláž (FK Veľká Lomnica - 22 gólov).     FOTO - Marek Vaščura

Na posledný 
turnaj v  tomto 
roku vycestova-
li judisti Judo 
Klubu Poprad 
v  sobotu 12. de-
cembra. V  Žili-
ne si v  rámci 6. 
kola Olympiády 
- Sever bron-
zové medaily 
vybojovali - Adamko Jacák (super mini do 34 kg - celkovo 2. miesto 
za rok 2015) a Jurko Oceľ (mini do 34kg), striebro si na krk zavesili 
- Natálka Štefániková (super mini do 30 kg - celkovo 3. miesto za rok 
2015) a Miško Litvín (mini do 36 kg - celkovo 1. miesto za rok 2015) 
a nesklamala ani najskúsenejšia Nika Štefániková, ktorá vybojova-
la najcennejšie zlato za staršie žiačky v hmotnostnej kategórii do 60 
kg (celkovo 2. miesto za rok 2015).   FOTO - archív JK Poprad
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ScHÜle Slovakia získala
uznávaný certifikát o bezpečnosti práce
Dlhodobá snaha spoločnosti Schüle 

Slovakia, s.r.o. o  zlepšovanie pracov-
ného prostredia s  dôrazom 
hlavne na   bezpečnosť prá-
ce ocenila najvyššia autorita 
v  tejto oblasti na Slovensku. 
Národný inšpektorát práce 
v  polovici novembra tohto 
roku udelil spoločnosti Schüle 
Slovakia, s.r.o. renomovaný a 
medzinárodne uznávaný cer-
tifikát „Bezpečný podnik za 
rok 2015“.

Zástupcom firmy Schüle 
Slovakia, s.r.o. ho na medzi-
národnej konferencii „Aktuál-
ne otázky bezpečnosti práce“ 
slávnostne odovzdal štátny 
tajomník ministra práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR Bra-
nislav Ondruš a generálny ria-
diteľ Národného inšpektorátu 
práce Ing. Andrej Gmitter.

Na to, aby spoločnosť zís-
kala ocenenie musela prejsť 
zložitou cestou a musela pre-
ukázať, že je schopná dlho-
dobo spĺňať náročné kritéria 
ohľadom bezpečnosti práce. 
Štátne kontrolné orgány vy-
konali v spoločnosti Schüle Slovakia, 
s.r.o. v  súvislosti s  nomináciou na 
toto ocenenie množstvo kontrol a 

podrobných auditov zameraných na 
pracoviská a  dokumentáciu podniku. 

Ako na slávnostnom podujatí zdôraz-
nili predstavitelia Národného inšpek-
torátu práce, firmy, ktoré získajú oce-

nenie, sú bezpečné nielen po stránke 
bezpečnosti a  ochrany zdravia pri 

práci a bezpečnosti technických 
zariadení, ale tiež po stránke za-
istenia zdravých podmienok na 
pracovisku, protipožiarnej bez-
pečnosti a  ochrany životného 
prostredia. 

Podľa vyjadrenia konateľa spo-
ločnosti  Schüle Slovakia, s.r.o 
Ing. Vladimíra Omastu: „Oce-
nenie firmy zo strany Národného 
inšpektorátu práce je dôkazom, 
že zamestnanci a ich bezpečnosť 
pri práci sú na prvom mieste pri 
plánovaní a realizácii pracovných 
činností   našej firmy. Sme si plne 
vedomí, že zamestnanci sú na-
ším najväčším aktívom. Preto sa 
okrem bezpečnosti práce, ktorá je 
našou prioritou, sústreďujeme aj 
na moderný sociálny program pre 
našich zamestnancov.“

Spoločnosť Schüle Slovakia, 
s.r.o. je známa svojím spoločen-
sky zodpovedným podnikaním 
a je inšpiráciou pre mnohé iné 
firmy na Slovensku. Je záro-
veň dôkazom, že starostlivosť 
o svojich zamestnancov má vý-

znam, pretože sú najdôležitejším 
faktorom ovplyvňujúcim úspeš-
nosť firmy.   PP-165
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Pokojné prezitie vianocných sviatkov 
a v novom roku 2016 

vela osobných aj pracovných úspechov praje
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POPrad

K tradičnému jarmoku v Poprade patri-
la minulý víkend zabíjačka v podaní FS 
z Vikartoviec, pestrý kultúrny program, 
v ktorom vystúpili aj Jadranka a Ali-
mach (na foto), FS Liptov z Ružomber-
ka, Martin Jakubec, skupina Traky, 
Starmánia, DFS Maguráčik, ĽH Štefana 
Cínu, Gregy, Dominika a Matej. Okolo 
180 stánkov ponúkalo rôzny tovar, veľa 
bolo s občerstvením, z fontány predáva-
li ryby, ktoré sa budú dať kúpiť až do 
23. decembra, nechýbali tiež rozmanité 
vianočné produkty... Popradčania však 
najviac ocenili možnosť stretnúť sa a 
zaželať si krásne blížiace sa sviatky. 
FOTO - Marta Marová, Silvia Šifrová
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