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Vážení Popradčania,
želám Vám pokojné, požehnané Vianoce
v kruhu Vašej rodiny.
Do nového roka 2017 Vám prajem veľa
zdravia, šťastia, úspechov, spokojnosti
a radosti v našom spoločnom meste.
Jozef Švagerko,
primátor mesta Poprad

Betlehemské svetlo privítal minulú nedeľu popoludní na Námestí sv. Egídia v Poprade prezident SR Andrej Kiska. Prevzal
ho od zástupcov Slovenského skautingu za účasti Popradčanov
aj návštevníkov mesta, ako i za účasti primátora Popradu Jozefa Švagerka. (Viac na 7. str.) FOTO - Katarína Plavčanová

Vážení čitatelia,

redakcia novín Poprad Vám ďakuje za priazeň, ktorú
ste našim, ale predovšetkým Vašim novinám Poprad
prejavovali počas celého uplynulého roka. Prajeme
Vám šťastné a radostné Vianoce a v novom roku veľa
zdravia, šťastia a úspechov.
Zároveň Vám oznamujeme, že prvé číslo v novom roku
vyjde v stredu 4. januára 2017.

Odozvy Popradčanov na tohtoročný XIV. tradičný vianočný jarmok boli pochvalné. Stretnutia
s rodinou, priateľmi, pastva chutí, vôní, jarmočný virvar, ale aj kultúrny program vyčarili
sviatočnú atmosféru. Na foto hore DFS Venček z Popradu, uprostred účinkujúci z FS Batizovčan, dole Matúš Alexa z Motorkárov Slovenska s balónikmi želaní a pravá dedinská zabíjačka
v podaní FS Vikartovčan z Vikartoviec. (Viac na 5. a 17. str.)
FOTO - Marta Marová

Poslanci
pomohli
Kvetničanom

Jozef Pavlík
odovzdáva
školský šport
do rúk mladšej
generácii

Na Mikuláša
vyhrali, potom
ťahali za
kratší koniec

Viac na str. 2

Viac na str. 10

Viac na str. 11
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Stručne

•preDVESTO
deti zo

vianočných balíčkov
sociálne odkázaných
rodín zabezpečilo mesto Poprad v
spolupráci s Apoštolskou cirkvou na
Slovensku, zbor Poprad. Pozvaným
deťom ich odovzdajú dnes 14. decembra popoludní.
v nocľahárni s podáva•nímVIANOCE
kapustnice a ďalších vianočných

jedál sa uskutočnia 24. decembra o
12. hod. v zariadení pre ľudí bez prístrešia na Levočskej ulici. Kapustnicu
bude podávať primátor mesta s manželkou. Slávnostné vianočné menu za
účasti predstaviteľov mesta sa bude
podávať v tento deň krátko predpoludním aj v Zariadení pre seniorov na
Komenského ul.
NA decembrovom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
schválili plán zasadnutí MsZ v prvom polroku 2017. Prvé zastupiteľstvo v novom roku je naplánované
na 23. februára, ďalšie bude 13. apríla
a 22. júna.
POĽOVNÍCKA kapustnica spojená s odovzdávaním medailí za
dlhoročnú prácu v Slovenskom poľovníckom zväze členom popradskej obvodnej poľovníckej komory
a zhodnotením uplynulého roka sa
uskutoční 16. decembra v Poprade.
S VÝSLEDKAMI svojej činnosti v
roku 2016 oboznámi pozvaných hostí informačné centrum Europe Direct
v Poprade. Zároveň bude informovať
o zámeroch tohto centra v roku 2017.
V sobotu 17. decembra o 17.
hod. sa uskutoční vianočný koncert
speváckeho zboru Bratskej jednoty
baptistov z Popradu s názvom Kým je
pre mňa Ježiš.
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude v piatok 16.
decembra od 8.30 hod. do 15.30 hod.
v Poprade na Baníckej ul. Bližšie informácie, ako aj čísla domov a odberných
miest sú uverejnené na internetovej
stránke mesta Poprad - www.poprad.sk
V Podtatranskom múzeu
v Spišskej Sobote sa 15., 16., 19., 20.
a 21. decembra uskutoční podujatie s názvom Vianoce v múzeu, kde
budú návštevníkom prezentovať vianočné zvyky spojené s pečením vianočných oblátok.
ODKRYTÉ hodnoty app je názov
novej interaktívnej stálej expozície
Tatranskej galérie reprezentujúcej
široký výber diel od takmer 100
umelcov. Súčasťou bude aj spustenie mobilnej aplikácie zameranej
na realizáciu virtuálnych expozícií
pomocou moderných technológií.
Vernisáž sa uskutoční 14. decembra
o 17. hod.		
(ppš)
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Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na budúci rok

Všetkých prítomných osemnásť
poslancov na štvrtkovom rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Poprade zdvihlo ruku za schválenie rozpočtu mesta Poprad na rok 2017 s
výhľadom na roky 2018-2019.
Rozpočet na rok 2017 je stanovený ako vyrovnaný v celkovej výške
39 914 800 eur, čo je o 1,7 mil. eur
viac ako v roku 2016.
„Bežné príjmy sú rozpočtované vo
výške 35,7 mil. eur, bežné výdavky vo
výške 34,5 mil. eur. Konštatujeme,
že bežný rozpočet je prebytkový - prebytok pre rok 2017 dosahuje celkovú
výšku 1,2 mil. eur. Kapitálové príjmy
sú rozpočtované vo výške 100 tis. eur,
kapitálové výdavky vo výške 4,67
mil. eur, tým pádom sa kapitálový
rozpočet stáva schodkovým. Tento
schodok budeme kryť z Rezervného
fondu, ktorý mesto vytvára,“ zhrnul
vedúci ekonomického odboru MsÚ
Marián Matta.
Rozpočet bežných príjmov na
rok 2017 vykazuje celkovo nárast o
viac ako 1,8 mil. eur, t.j. o 5,38 perc.
oproti schválenému rozpočtu roku
2016. Na celkovom raste bežných
príjmov sa zásadne podieľa výnos
dane z príjmov fyzických osôb vo

výške 1,9 mil. eur. Výnos podielových daní pridelených samospráve
zo štátneho rozpočtu pre rok 2017
sa očakáva vo výške 18,4 mil. eur,
čo predstavuje nárast o 11,51 perc.
oproti roku 2016.
Rozpočet bežných výdavkov na
rok 2017 je vyšší o takmer 1,8 mil.
eur oproti roku 2016. Je zostavený
tak, aby zabezpečil financovanie
samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného
výkonu štátnej správy, financovanie
výdavkov spojených so správou,
údržbou a zhodnocovaním majetku. Prihliada tiež na návrhy týkajúce sa zvýšenia mzdových nárokov
zamestnancov školstva o 6 perc. a o
4 perc. pre zamestnancov verejnej
správy s platnosťou od 1. januára
2017. Na poskytnutie dotácií sú v
roku 2017 určené finančné prostriedky celkom vo výške 1,2 mil.
eur, čo je o vyše 77 tisíc eur viac
ako v roku 2016. Kapitálové príjmy
vo výške 100 tisíc eur pozostávajú z príjmov za predaj pozemkov.
Kapitálové výdavky vo výške 4,67
mil. eur sú rozpísané do pätnástich
programov rozpočtu (podrobne na

www.poprad.sk).
Schváleniu rozpočtu predchádzalo stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta Poprad Zity Kozlerovej. Vyjadrila svoj názor a výhrady, ktoré
sa týkali predovšetkým jednotlivých
návrhov výdavkov, okrem iného
výšky dotácií 1,2 mil. eur, poukázala na 13 návrhov na výdavky za
zhotovenie prípravnej a projektovej
dokumentácie, pričom podľa nej
by malo byť prioritou ukončenie
rozostavaných investičných akcií a
ďalšie. Po schválení rozpočtu okrem
iného uviedla: „Som rada, že poslanci tento najdôležitejší dokument
schválili. Je to prvý predpoklad, aby
mesto mohlo v pokoji začať pracovať
v novom roku.“
Primátor Popradu Jozef Švagerko
konštatoval: „Rozpočet je jeden z
najdôležitejších dokumentov, ktorým
sa riadi samospráva a som rád, že bol
jednomyseľne schválený. U príjmov
veríme, že sa naplnia, u výdavkov
zase budeme strážiť, aby sa neminuli
nehospodárne, aby šli na účely, ktoré
sú potrebné pre občanov mesta. Tento dokument zachytáva našu celoročnú prácu a teší ma, lebo je ohodnotením aj mňa samotného.“
(mar)

Poslanci pomohli Kvetničanom

Poslanci popradského mestského
zastupiteľstva ešte v októbri schválili zámenu rekreačného areálu vo
vlastníctve mesta Poprad v Mlynčekoch za pozemky pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou
na Kvetnici v majetku spoločnosti
DANMIR bez doplatku. Spoločnosť
však na zámenu bez doplatku nepristúpila a trvá na doplatku rozdielu
v hodnotách zamieňaných nehnuteľností vo výške 61 600 eur. To sa
stalo témou rušnej rozpravy na rokovaní MsZ minulý štvrtok.
V záujme Kvetničanov prevažovali názory za doplatok, najmä, keď
sa objavili ponuky DANMIRu pre
občanov Kvetnice na odkúpenie pozemkov do ich osobného vlastníctva.
Poslanec Štefan Pčola za poslanecký
klub Sieť, Smer-SD a niektorých nezávislých poslancov deklaroval, že
si síce uvedomujú vážnosť situácie,
ale nie sú za doplatok. Zároveň však
cítia, že Kvetničanom treba pomôcť.
Poslankyňa Beáta Sichrovská uviedla, že na terajšom zastupiteľstve zostalo naprávať hriechy minulosti a
obyvatelia Kvetnice si pomoc zaslúžia. Poslanec Peter Brenišin dodal,
že Kvetničania túto situáciu nespôsobili a mesto by im malo pomôcť.
Trpia už približne desať rokov, odkedy objekty a pozemky v Kvetnici

po zániku tamojšieho liečebného
ústavu zmenili majiteľov. Poslanec
Ondrej Kavka podčiarkol, že treba urobiť nápravu a 1. viceprimátor
Igor Wzoš zdôraznil, že ide o kvalitu života obyvateľov tejto mestskej
časti. Vladimír Lajčák sa však obával precedensu a požiadavku DANMIRu pokladá za tlačenie k múru.
Diskutovali i ďalší poslanci. Primátor dodal, že pôvodný doplatok mal
byť až 120 tisíc eur, 90 percent Kvetničanov využíva prístupovú cestu,
ktorá je tiež súčasťou vysporiadania,
a preto pokladá schválenie odkúpe-

nia s doplatkom za najprijateľnejšie
riešenie.
Pred rozhodnutím si poslanci
vyžiadali prestávku, kde prehodnocovali svoje postoje (na foto)
a nakoniec pri hlasovaní schválili
16 hlasmi za a 2 zdržanými zámenu
s doplatkom. Primátor Jozef Švagerko povedal: „Obyvatelia Kvetnice boli
rukojemníkmi situácie, ktorú nespôsobili a toto je cesta, ako im vieme
pomôcť. Netvrdím, že je to najlepšie
riešenie, ale je lepšie ako žiadne. Je
dôležité, keď ľudia cítia, že mesto za
nimi stojí.“		
(mar)
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Stojíme na prahu smart revolúcie

Smart téma hýbe svetom a minulú stredu hýbala aj Popradom.
Poprad je totiž jedným z členov
Slovak Smart City Clustra (SSCC),
ktorého prvá slávnostná členská
schôdza sa uskutočnila v Redute.
„Založenie SSCC na Slovensku znamená pokus a snahu dobehnúť trendy,
ktoré v súčasnosti vidíme v celej Európe
- zvýšiť kvalitu života, kvalitu riadenia
miest na Slovensku s využitím najmodernejších technológií. Poprad má
v smart téme zadefinovanú stratégiu,
ktorá na úrovni SR „vytŕča“, uchopil
ju koncepčne, nie jednoúčelovo. Teda
nielen v oblasti telekomunikácií, energetiky, ale aj vzdelávania až po dopravu,“ vyjadril sa Emil Fitoš, generálny
riaditeľ spoločnosti Atos IT Solutions
and Services Bratislava, ktorá je takisto členom clustra. Podľa neho Poprad
rozmýšľa moderne, koncepčne a pripravuje pre svojich obyvateľov budúcnosť adekvátnu svetu. Vďaka rozvoju
smart, teda inteligentných technológií,
bude schopné pritiahnuť do regiónu i
najmodernejšie firmy.
Rastislav Chovanec, štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva SR označil
SSCC v Poprade za unikátny: „Budeme ho môcť zahrnúť aj do pripravovanej koncepcie o podpore inteligentných
miest, ktorú naše ministerstvo pripravuje, aby si z neho mohli zobrať príklad aj

prázdniny sa začí•najúVIANOČNÉ
žiakom v piatok 23. decembra

2016. Do školských lavíc po dňoch
voľna opäť zasadnú v pondelok 9. januára 2017.
OZ Popradčania za čistejšie životné prostredie adresovalo vedeniu
mesta Poprad aj poslancom otvorený list s opakovanou výzvou, týkajúcou sa aktuálnej zmeny územného
plánu a problematiky ďalšieho rozširovania firmy Schüle.
V sobotu 17. decembra 2016
vystúpi v Dome kultúry vo Svite
skupina Desmod so svojím vianočným Teatro koncertom.
AŽ do piatka 16. decembra sa
v Kežmarku na námestí koná 26.
Kežmarský vianočný jarmok.
BALET Štátneho divadla Košice
bude účinkovať v utorok 20. decembra o 18. hod. v Tatranskej Lomnici
v Teniscentre s predstavením Luskáčik.
V nedeľu 18. decembra od 14.
do 16. hod. sa v Tatranskej galérii
v Poprade bude konať vianočný ateliér na tému výroba vianočných dekorácií a pohľadníc.
LITERÁRNO-hudobné pásmo
na tému Tatranská zima ospievaná
v slovenskej a českej literatúre sa
uskutoční v Galérii Tatranský šperk
v Starom Smokovci 14. decembra
o 18. hod. Účinkovať budú Žofia
Fridrichová, Zuzana Šimová a Marek Zászlós.
SLÁVNOSTNÝ večer spojený
s odovzdávaní Cien Prešovského
samosprávneho kraja a Cien predsedu PSK za rok 2016 sa uskutoční
v utorok 20. decembra o 17. hod. v
Prešove.
VIANOČNÉ trhy sa budú konať aj na terase zrekonštruovaného
hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici a to už tento piatok a sobotu
16. a 17. decembra. V kultúrnom
programe vystúpi v piatok od 17.30
hod. popradský folklórny súbor Vagonár a v sobotu tiež od 17.30 hod.
Nela Pocisková a Filip Tůma.
KONCERT, na ktorom odznejú
starodávne vianočné piesne našich
predkov na starých hudobných nástrojoch sa uskutoční v utorok 27. decembra o 17. hod. v kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Tatranskej Lomnici.
MEDZINÁRODNÝ festival filmových klubov Febiofest 2017 sa
bude konať v jedenástich slovenských mestách. Už 24. ročník podujatia sa uskutoční od 2. do 8. marca v
Bratislave a od 4. marca do 7. apríla
zavíta aj do Košíc, Prešova, Martina, Banskej Bystrice, Levíc, Trnavy,
Trenčína, Prievidze, Kežmarku a po
prvý raz aj do Popradu.
(ppš)

•
•

Účastníkov 1. slávnostnej členskej schôdze Slovak Smart City Clustra v Poprade
privítal popradský primátor Jozef Švagerko.
FOTO - Marta Marová

iné mestá a regióny. Aj iné samosprávy
sa musia zaoberať myšlienkou, ako zlepšiť svoj chod, pretože dnes žije v mestách
50 percent obyvateľstva, ale v horizonte
dvadsiatich rokov to bude až 70 perc.
Práve nové technológie a digitalizácia
život v mestách zjednodušia.“
Svoje poznatky o Smart City pridal
i Marián Zajko, riaditeľ Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Czech Smart City
Cluster prezentoval Jiří Stich z Česka, skúsenosti z fínskeho Smart City
Oulu predniesol Heikki Ojaniemi
a ciele a misie SSCC Peter Chochol.
Viceprimátor Popradu Igor Wzoš

uviedol: „Poprad naozaj stojí na prahu novej technologickej revolúcie a na
túto zásadnú zmenu sa treba pripraviť. Pripravujeme vlastný koncert
smart city - teda dômyselne prepojeného mesta, ktorý chceme postupne
pretaviť do rôznych aktivít. Začíname
energetikou, zanedlho by sa mohlo
pripojiť verejné osvetlenie, doprava,
parkovanie atď.“. Primátor Popradu
Jozef Švagerko zavŕšil: „Verím, že
združenie SSCC pôjde vzorom v rámci celého Slovenska, aby sme dokázali
najmodernejšie technológie rozvíjať
v prospech občanov mesta aj regiónu.
Je to pre nás nová výzva.“
(mar)

Vedenie mesta Poprad včera prezentovalo výsledky architektonicko-konštrukčnej súťaže - vyhliadková veža na vrchu Zámčisko v
Kvetnici. Bolo do nej doručených 42 súťažných návrhov autorov nielen zo Slovenska a samotného Popradu, ale aj zo zahraničia. Boli
skutočne nápadité, spracované na vysokej technickej, odbornej a
grafickej úrovni. Porota zložená zo zástupcov mesta a stavovských
organizácií architektov ohodnotila 1. miestom návrh autorov Vladimíra Tordu zo Zvolena a Stanislavy Tordovej z Medvedzieho (na
foto), 2. miesto získal návrh autorov Petra Kožuška zo Zvolena v
spolupráci s Petrom Hudačom a Filipom Krajčom a 3. návrh autorov Petra Školeka z Bratislavy, Jozefa Fuggera zo Šípkového a
Gabriela Bartoša zo Štrby. O svojom „favoritovi“ bude môcť v
januári hlasovať aj verejnosť. Viac na www.poprad.sk a v novinách Poprad, ktoré vyjdú 4. januára 2017.
(mar)

V programe bolo dmeňovanie poslancov i plat primátora

Z programu decembrového rokovania Mestského zastupiteľstva
v Poprade boli stiahnuté okrem iného i dva rozsiahle body - návrh VZN
o miestnom poplatku za rozvoj a návrh VZN o prevádzkovom poriadku
pre pohrebiská v meste Poprad.
Poslanci schválili ročný členský príspevok mesta v Oblastnej organizácii
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry vo výške 70 tisíc, vlani bol 60 tisíc
eur. Tiež po väčšej diskusii a pripomienkach schválili VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad
s účinnosťou od 1. januára 2017 a vecnú náplň použitia Rezervného fondu
mesta Poprad v roku 2017 vo výške

Krátke správy

viac ako 4 milióny eur (podrobne na
www.poprad.sk).
Poslanci prerokovali aj dodatok
k zásadám odmeňovania poslancov
MsZ. Išlo najmä o zvýšenie odmeny
predsedovi obvodného výboru volebného obvodu na 120 eur, členovi
obvodného výboru VO patrí za plnenie úloh na zasadnutí VO odmena
vo výške 15 eur. Pôvodne navrhovaná
mimoriadna odmena poslancovi za
plnenie mimoriadne náročných úloh
napr. pomoc pri zachraňovaní ľudských životov, odstraňovaní následkov
živelnej pohromy a pod., bola zo zásad
vypustená na základe návrhu 1. viceprimátora Igora Wzoša. Svoj názor

proti takejto odmene vyjadril i poslanec Adrián Kromka.
Na decembrovom rokovaní MsZ
schválilo s účinnosťou od 1. januára
2017 zvýšenie platu primátora mesta
o 50 percent - doteraz mal plat zvýšený o 30 perc. Plat primátorov sa
odvíja od výšky mesačnej priemernej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, u primátorov miest s počtom obyvateľov od 50 do 100 tisíc ide
o 3,19 násobok.
Poslanci sa oboznámili aj so stavom Popradskej energetickej spoločnosti, ktorá je od 1. januára 2017
plne pripravená spravovať tepelné
hospodárstvo v Poprade.
(mar)

•
•
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Uličku želaní rozžiarili vianočné stromčeky

Po druhýkrát zorganizovalo OZ Pre mesto v spolupráci
s mestom Poprad podujatie
pre všetky popradské školy.
Celé triedy mali možnosť
minulý týždeň v piatok vyzdobiť svoj vlastný vianočný
stromček priamo na námestí. Každý zo stromčekov obsahuje rôzne želania, preto
priestor vedľa evanjelického
kostola dostal spontánne pomenovanie „ulička želaní“.
„Tento rok nastala zmena.
Nebudeme súťažiť o najkrajší
stromček. Rozhodli sme sa,
že deti ohodnotíme rovnako. Tento rok sme pripravili
trinásť stromčekov. Verím,
že v budúcnosti zapojíme aj
školy z blízkeho okolia,“ povedal Ondrej Kavka z OZ
Pre mesto. „Blížia sa Vianoce
a ľudia majú množstvo že-

laní. Dostali sme nápad pomenovať toto miesto uličkou
želaní. Každý, kto tadiaľ prejde a bude si niečo želať, tak
sa mu to do troch dní splní,“
dodal viceprimátor Popradu
Igor Wzoš.
Stromčeky sú zdobené výrobkami detí, hýria farbami

a originálnymi nápadmi.
„Vianočnú výzdobu sme vyrábali z lekárskych paličiek
a zo slamiek. Bolo to zábavné,“ prezradila Lenka Čambalová. „Ozdôbky sme vyrobili z odpadového materiálu.
Použili sme noviny a staré
cédečká,“ pokračovala Nelka
Holubkovičová. „Použili sme
drevené paličky, bielu farbu
a šišky. Vznikli z toho lyže,
anjeli a rôzne ozdôbky. Mojím
jediným želaním v tejto uličke
je, aby sme boli všetci zdraví,“
povedal Jakub Richard Danilo. „Náš stromček je ekologický, vyrábali sme ho zo starých
kabátov,“ dodal Šimon Kožár.
Školáci svoje nápady pretavili do reality spoločne s
učiteľmi. „Mala som doma
dva staré kabáty a tak som
ich priniesla do školy. Spoloč-

ne s deťmi sme ich prešívali,
zdobili a plnili vrecúškami,“
povedala
vychovávateľka
z Cirkevnej spojenej školy
Vladimíra Šimková. „K Vianociam stromček patrí a je
o to krajší, keď ho zdobia deti
svojimi vlastnými výrobkami.
Pre našu školu si v tejto uličke
želáme novú telocvičňu, kto-

Na Juhu bude nové denné centrum pre seniorov

Nový nemecký veľvyslanec na Slovensku Joachim
Bleicker (na foto uprostred)
zavítal do bilingválnej slovensko-nemeckej
sekcie
Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. Jeho
návšteva bol súčasťou zoznamovania sa s našou krajinou, keďže na diplomatický post nastúpil v auguste.
Dve hodiny, ktoré ambasádor strávil u bilingvalistov,
boli veľmi dynamické. Rokoval s vedením bilingválnej
sekcie, neformálne sa stretol
s nemeckými vyučujúcimi,
ale hlavnú časť programu
venoval študentom piateho
ročníka. S nimi diskutoval
o aktuálnych geopolitických otázkach - napríklad
o migračnej kríze či azylovej
politike, ale aj slovensko-nemeckých vzťahoch vo
všetkých rovinách. Vedenie
školy i študentov ubezpečil
o trvalej podpore popradskej bilingválnej sekcie zo
strany Spolkovej republiky
Nemecko.
(zsu)

K doterajším deviatim denným centrám
v meste Poprad pribudne čoskoro ďalšie.
Poslanci popradského parlamentu schválili
zriadenie nového Denného centra Juh na Ul.
Ludvíka Svobodu 3783 s účinnosťou od 1. januára 2017.
Vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade
Etela Lučivjanská uviedla: „Starnutie populácie
je globálny problém a týka sa aj nášho mesta. Podiel obyvateľov vo veku nad 65 rokov z celkového
počtu obyvateľov predstavuje 14,6 percenta. Z celkového počtu obyvateľov nad 65 rokov, ktorých je
v Poprade 7 419, má trvalý pobyt na sídliskách
Juh až 3 181 občanov, čo je 48 percent.“

Denné centrá sú obľúbeným miestom stretávania sa seniorov. Nachádzajú v nich možnosť
poskytovania sociálneho poradenstva, rozvíjania záujmovej činnosti, vzájomné kontakty s
rovesníkmi i zoznamovanie sa s novými aktivitami. Dôchodcovia sa tak na zaslúženom odpočinku môžu vyhnúť pocitu osamelosti a ešte
zmysluplne prežívať roky jesene života.
Poslanec Milan Baran, ku ktorému sa priklonil i poslanec Peter Brenišin, v tejto súvislosti podotkol, že zriadenie denného centra pre seniorov sa žiada aj v lokalite Juhu
3, pretože i tamojšia populácia zahŕňa dosť
občanov v dôchodkovom veku.
(mar)

rá by deťom veľmi pomohla,“
uviedol zástupca riaditeľa ZŠ
s MŠ Francisciho Miloš Angelovič.
Tieto vianočné stromčeky
budú námestie zdobiť až do
začiatku školských prázdnin.
Verejnosť si ich môže pozrieť
a hodnotiť aj na webových
stránkach mesta.
(mav)

Obvinený poslanec
Na štvrtkovom rokovaní Mestského zastupiteľstva
v Poprade chýbal jeden poslanec - 32-ročný všeobecný lekár. Deň predtým bol
obvinený z drogovej trestnej
činnosti a z trestného činu
nedovoleného ozbrojovania.
Polícia našla medzi jeho vecami nelegálne držanú zbraň
a striekačky so stopami drog.
Prípad ďalej vyšetruje. Ak
by sa preukázala poslancova
vina, prišiel by o poslanecký
mandát. Popradský primátor Jozef Švagerko povedal:
„Budeme postupovať podľa
zákona. Zatiaľ všetky informácie nemáme, nepoznáme
poslancov názor. Musím sa
opierať o prezumpciu neviny.
Z ľudskej stránky mu chceme
pomôcť, aby sa mohol dostatočne obhájiť, aby sa spravodlivosť ukázala.“
(ppm)

Zbierka
potravín

Spoločnosť RA Investment Bratislava, ktorá dala vypracovať projektovú dokumentáciu k
dielu - lávka pre peších a cyklistov premosťujúca štátnu cestu I/66 medzi OC Max a OC
Lidl, ponúkla mestu odpredaj tohto zámeru vrátane projektovej dokumentácie i ďalších
spracovaných náležitostí za 1 euro. Poslanci odkúpenie schválili a zaradili potrebnú čiastku na realizáciu vo výške 350 tisíc ako navýšenie investičných prostriedkov v roku 2016 do
rozpočtu mesta, čo však musí byť podmienené získaním finančných prostriedkov z fondov
EÚ. Ako podotkol poslanec Štefan Pčola lávka bude prínosom pre obyvateľov, pretože bude
spájať sídlisko Juh s frekventovanou obchodnou zónou. (pmm)
FOTO - Marek Vaščura

Rímskokatolícka cirkev
z Popradu organizuje
do zajtra 15. decembra
2016 Vianočnú potravinovú zbierku pre rodiny
v hmotnej núdzi. Záujemcovia môžu potraviny
priniesť dnes a zajtra večer o 18. hod. pred svätou
omšou dole pod Kostol sv.
Cyrila a Metoda v Poprade.		
(ppš)
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Úspešní spod Tatier
Ivan Štefunko, rodák z Popradu,
absolvent Gymnázia na Ul. D. Tatarku, vyštudoval politológiu na
Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici a pokračoval v Inštitúte
politických štúdií so zameraním
na európske štúdie v Paríži. Dnes
39-ročný úspešný podnikateľ pôsobí
v Bratislave, ale pôvodne inklinoval
k politike.
* Vaša ľavicová orientácia vás priviedla do bývalej SDĽ, no postupom
času ste sa od politickej dráhy odklonili...
- „Už v Paríži ma lákala politika
a tak som sa rozhodol nevrátiť sa do
Popradu, keďže všetky inštitúcie správy štátu sa nachádzajú v Bratislave.
Dostal som vtedy ponuku od predsedu
NR SR, aby som mu šiel robiť poradcu. Neskôr som sa stal zahraničným
tajomníkom Strany demokratickej
ľavice, kde som mal na starosti vzťah
s partnerskými stranami v Európe a vo
svete. Politika na Slovensku sa však postupne významne odkláňala od toho,
čo som mal za cieľ robiť. Preto som sa
posunul do týždenníka Slovo, ktorý bol
hlavne myšlienkovou základňou pre
ľudí, ktorí sa snažili zmeniť krajinu. Tu
som veľmi tvrdo zakúsil, aké je zložité
vydávať noviny a biť sa o čitateľa.“
* V čom vám pomohli vaše žurnalistické začiatky?
- „Niekedy som pracoval v novinách
Poprad, neskôr v študentských časopisoch a napokon ako 24-ročný v spomínanom týždenníku Slovo. Myslím, že
táto skúsenosť mi pomohla naučiť sa aj
písomne formulovať svoje názory, ako
aj ukázala, aký je to tvrdý chlebík zaujať čitateľa, ak nechcete klamať alebo
zavádzať.“
* Prešli ste do podnikateľskej sféry
a založili vaše prvé projekty. Ktorý
z nich a čím vás posunul najviac dopredu?
- „Každý projekt, ktorý som rozbiehal, súvisel s vtedajšou potrebou trhu,
ktorú som si na vlastnej koži odskúšal.

„Mám veľký rešpekt pred vratkosťou života“
EurActiv.sk vznikal, keď sme vstupovali
do EÚ a uvedomovali sme si, že v tejto
oblasti chýbajú informácie občanom,
firmám, ale i novinárom. A tak sme
sa rozhodli zaplniť miesto na trhu. Podobným príbehom bol Pelikan.sk, kedy
celý rozvinutý svet ponúkal nákup leteniek cez internet, okrem Slovenska.
Dali sme sa dokopy a niečo také vytvorili. Ako sa hovorí, na správnom mieste
v správnom čase. Mnohé firmy, ktoré
som zakladal, potom nadväzovali na
predošlé. Samozrejme niektoré, napr.
Lekar.sk alebo Diagnose.me vyplynuli
z mojej zdravotnej situácie. Všetko zlé je na niečo
dobré.“
* Dnes ste
riaditeľom poradenskej
firmy
Neulogy
Ventures, ktorá
spravuje technologické fondy
pre
slovenské
start-upy a inovatívne firmy.
V akom projekte ste boli najúspešnejší?
- „Náš fond zainvestoval
viac
ako 20 miliónov
eur do 37 slovenských technologických
firiem. Mnohé sú špičkou vo svojej oblasti vo svete. Teší ma, že väčšina z tých
firiem je mimo Bratislavy, kde majú
ľudia tendenciu veriť, že sa všetko inovatívne deje. Naopak, máme firmy
v Humennom, Prešove, Košiciach či Gánovciach. Zatiaľ je príliš skoro hodnotiť,
ktoré firmy sú najúspešnejšie, ale už teraz vidíme, že sa náš fond podarí zhodnotiť pre našich 40-tich investorov.“
* Mali ste šťastie na schopných
ľudí okolo vás alebo ste sa museli
spoliehať v prvom rade na seba?
- „Myslím, že som mal šťastie na
schopných priateľov a kolegov okolo

seba. Vždy som sa snažil vyhľadávať
schopných ľudí s etickým prístupom.
A snažil sa im dávať šance ma nielen
prerásť vo svojej odbornosti, ale aj vyniknúť mimo firmy. Preto mal každý
projekt svojich ťahúňov a nikdy nič nebolo úplne závislé na mne.“
* Údajne pracujete aj 12 hodín
denne. Čo vás poháňa, motivuje
a kde beriete energiu? Máte vôbec
čas na nejaké koníčky?
- „Keď máte veľkú zodpovednosť
a takisto vás práca baví, tak nerátate
prácu na čas, ale na výsledky. Bežne
sa stáva, že do roboty prichádzam
o ôsmej ráno a
domov po ôsmej
večer a pritom
nerátam nočné e-maily alebo telefonáty cez víkend.
Naopak ale, keď
sa dohodneme
s rodinkou, že
máme len čas pre
seba, snažím sa
prácu odstrihnúť.
Často chodíme
do Tatier alebo
do zahraničia,
kde sa venujeme
sami sebe. Rodina a priatelia sú
teda mojím koníčkom.“
* Čo považujete vo vašom doterajšom živote za najcennejšiu skúsenosť resp. zlomový bod?
- „Okrem toho, že som sa šťastne
oženil s manželkou Natašou, s ktorou
máme tri super deti, tak ma veľmi
ovplyvnila aj moja životná skúsenosť,
keď mi diagnostikovali nezhubný, ale
veľký tumor na mozgu. Musel som
podstúpiť tri náročné operácie a neskôr som sa musel učiť rozprávať, čítať
a písať. Bolo to náročné a podržala
ma rodina, kolegovia a priatelia. Tiež
mi v relatívne mladom veku zomrela
mama a takisto otec, s ktorými som

mal vynikajúci vzťah. Preto mám
veľký rešpekt pred vratkosťou života
a snažím sa žiť tak, ako by som mal
vždy všetko uzavreté.“
* Rodičia, s ktorými ste spolu so
sestrou dlhodobo žili aj v Alžírsku, kde otec pracoval ako stavbár
a mama ako učiteľka ekonómie, by
boli na vás iste hrdí. Utkvelo vo vás
niečo z ich rád a chodievate ešte do
Popradu či Spišskej Teplice, kde ste
prežili detstvo a veľký kus mladosti?
- „Rodičia ma vychovávali ku čestnosti a usilovnosti. A svojím správaním im chcem robiť dobré meno. Do
Popradu alebo Spišskej Teplice chodievame radi, niekoľkokrát do roka. Mám
tu množstvo priateľov a záleží mi na
tomto regióne. Škoda, že absolútne
nevyužíva svoj potenciál tak, ako by
mohol.“
* Nedávno ste založili občianske
združenie Progresívne Slovensko.
Čím sa zaoberá?
- „Je to združenie, ktoré sa snaží posunúť krajinu dopredu. Dali sme dokopy veľmi dobrý team ľudí, ktorí chcú
prinášať riešenia pre krajinu. Máme
pocit, že stagnujeme nielen v porovnaní s Európou, ale aj so susednými
krajinami. Najmä čo sa týka vzdelávania, zdravia obyvateľstva, vylúčených
skupín, ako aj pracovných príležitostí
s pridanou hodnotou. Slovensku vládnu ľudia bez vízie a s krátkodobými
záujmami. Chceme riešiť témy, ktoré
oslovia ľudí, ktorí tu chcú žiť a cítiť sa
tu dobre.“
* Ako prežijete tohtoročné Vianoce, čo by ste si želali do nového roka
2017 a čo by ste zaželali Popradčanom?
- „Vianoce prežijem v Bratislave
v kruhu rodiny mojej manželky. Neskôr
by sme chceli trošku cestovať po Európe. Rok 2017 by mal podľa mňa byť
rokom upokojenia vášní, či už vo svete
alebo na Slovensku. Treba sa pustiť do
práce a začať od seba. Popradčanom
prajem veľa šťastia a pohody.“ (mar)

Vypustili balóny so želaniami

Na jarmoku už predávali prvé vianočné stromčeky. Predaj však potrvá až do 24. decembra.

Motorkári Slovenska spolu s Annou Schlosserovou,
ktorá je známa svojimi aktivitami na pomoc nepočujúcich, ale aj ako poslankyňa popradského mestského
zastupiteľstva, usporiadali
v sobotu na Námestí sv.
Egídia po prvýkrát podujatie vypúšťanie balónov
so želaniami. Podporil ich
tiež Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity a viacerí sponzori.
Motorkári prejavili srdce

voči všetkým deťom a obdarovali ich tristo balónikmi,
ale aj balíčkami s darčekmi
a veľkou tortou. A. Schlosserovú inšpirovalo nedávne
jesenné podujatie Integrácia so živou detskou reťazou
v Poprade. Pomáhala jej i
Janka Rackovská, do programu prispeli Gabika Kijovská, zumbu si deti mohli
zatancovať so Zdenkou a
takisto zacvičiť so športcentrom Jumping Fit. Súčasťou
programu bolo i odovzdanie

vozíčka pre mamičku dvoch
detí z Popradu.
Želania na balónikoch boli

rôzne, hádam najväčším
je však pre každého zdravie.		
(mar)
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Bohoslužby v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov
RÍMSKOKATOLÍCKE
SVÄTÉ OMŠE
Poprad, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie:
24. december - Štedrý deň, svätá omša o 7. hod., detská vigílna
omša o 16. hod., polnočná sv. omša
k sviatku Narodenia Pána o 24. hod.
25. december - Prvý sviatok
vianočný, Božie narodenie, sväté
omše o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
26. december - Druhý sviatok
vianočný, sv. Štefan, sväté omše
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.
31. december - Silvester, svätá
omša o 6. a o 17. hod. s poďakovaním
1. január 2017 - 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 17.30 hod. s poďakovaním
1. a 6. január 2017 - 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 2017 - sv. omše o 6.
a 17. hod.
Kostol sv. Heleny v Kvetnici:
24. december - polnočná sv.
omša o 22. hod.
25. december - sv. omša o 10. hod.
31. december - sv. omša o 16.
hod. s poďakovaním
1. a 6. január 2017 - sv. omša
o 10. hod.

Spišská Sobota, Kostol sv. Juraja:
24. december - o 7.30 hod. a polnočná svätá omša o 24. hod.
25. a 26. december - sväté omše
o 8. a 10. hod.
31. december - svätá omša s poďakovaním o 16. hod.
1. a 6. január 2017 - 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 - sv. omša o 17. hod.
1. a 6. január 2017 - sväté omše
o 7., 9.30, 11. a 18.30 hod.
Matejovce, Kostol sv. Štefana
Kráľa:
24. december - sv. omša o 7. hod.
a polnočná svätá omša o 24. hod.
25. a 26. december - sväté omše
o 8. a 10. hod.
31. december - sv. omša o 17. hod.
1. a 6. január 2017 - sväté omše
o 8. a 10. hod.
Stráže, Kostol sv. Jána Krstiteľa:
24. december - sv. omša o 7.30
hod., polnočná sv. omša o 24. hod.
25. decembra - sv. omša o 11. hod.
26. december - sv. omša o 8. hod.
31. december - svätá omša s poďakovaním o 17. hod.
1. a 6. január 2017 - sväté omše
o 11. hod.
LITURGICKÝ PROGRAM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
FARNOSTI POPRAD
Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade:
24. december - Predvečer narodenia Pána - o 8.30 hod. sv.
liturgia, o 17.30 hod. štedrá večera v rodinách farnosti, o 21.30

210 rokov od narodenia evanjelického
kňaza Dávida EMERICIHO (*24. 12. 1806
Veľká - †4. 1. 1886 Veľká).
Študoval na gymnáziu v Miškolci, Kežmarku a Prešove, potom na Viedenskom protestantsko - teologickom ústave a nakoniec na
univerzite v Jene. Po návrate bol pozvaný za
evanjelického farára do Ruskinoviec, kde pôsobil 2 roky. Odtiaľ odišiel za farára do Stráž.
Tu ho zvolil konvent 1. 7. 1832 a do úradu
nastúpil 17. 7. 1832. V roku 1833 po požiari
bola dokončená obnova kostola. Veľký požiar 19. 10. 1833, kedy zhorelo 72 domov,
zničil aj spoločné zvony na veži rímskokatolíckeho kostola. V roku 1843 bola opravená
fara a opravený organ (1851). V roku 1852 sa
stal farárom vo Veľkej. V rokoch 1853 - 1856
získali Veľčania počas jeho pôsobenia veľký
organ, ktorý vyrobil Jozef Seiberth vo Viedni.
Popritom bola predláždená podlaha v kostole pri oltári a na chodbe, oltár a kazateľnica
boli nanovo prealabastrované a prezlátené.
Po rekonštrukcii kostola bola v roku 1862
zrekonštruovaná aj obecná veža. Postavil
novú budovu fary a školy, no zaslúžil sa aj
o jej reorganizáciu a materiálne vybavenie.

hod. Veľká večiereň a povečerie
s litijou
Veľké povečerie s litijou
25. december - Narodenie Ježiša
Krista - o 8.30 a o 10.30 hod. sv.
liturgia, myrovanie
26. december - Zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke – o 8.30
a 10.30 hod. sv. liturgia
27. december - Sv. prvomučeník Štefan - o 7.30 a 17. hod. sv.
liturgia
31. december - Zakončenie
sviatku narodenia Ježiša Krista o 15. hod. ďakovná sv. liturgia za
rok 2016, o 23.20 hod. Ďakovný
akatist, privítanie Nového roka
2017
1. január 2017 - Obrezanie Pána,
Sv. Bazil Veľký, občiansky Nový
rok - o 8.30, 10.30 a 18.30 hod. sv.
liturgia, myrovanie
5. január - Predvečer Bohozjavenia - o 17. hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Litija,
Jordánske svätenie vody
6. január - Bohozjavenie - o 8.30
hod. sv. liturgia, myrovanie,
o 10.30 hod. sv. liturgia, Jordánske svätenie vody, myrovanie
7. január - Zbor sv. Jána Krstiteľa
- o 8.30 sv. liturgia
Veľká:
25. december - Narodenie Ježiša
Krista, o 8. hod. sv. liturgia, myrovanie
26. december - Zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke, o 8.
hod. sv. liturgia
1. január 2017 - Obrezanie
Pána, sv. Bazil Veľký, občiansky
Nový rok, o 8. hod. sv. liturgia,
myrovanie
6. január - Bohozjavenie, o 8.
hod. sv. liturgia, myrovanie
SLUŽBY BOŽIE
EVANJELICKEJ CIRKVI, A.V.
Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december - štedrovečerné

služby Božie o 17. hod.
25. december - prvá slávnosť vianočná o 9. hod.
26. december - druhá slávnosť vianočná o 9. hod., Večera Pánova po službách Božích
o 10. hod.
31. december - silvestrovské
služby Božie o 17. hod.
1. január 2017 - novoročné služby Božie o 9. hod.
6. január - služby Božie o 9. hod.
Spišská Sobota:
24. december - štedrovečerné
služby Božie o 15. hod.
31. december - silvestrovské
služby Božie o 15. hod.
Stráže:
25. december - prvá slávnosť vianočná o 10.30 hod.
1. január 2017 - novoročné služby Božie o 10.30 hod.
Veľká:
24. december - štedrovečerné
služby Božie o 17. hod.
25. december - prvá slávnosť vianočná o 10. hod.
26. december - o 9. hod. Večera
Pánova so spoveďou, o 10. hod.
Služby Božie a o 14. hod. Večera
Pánova so spoveďou pre starších
a nemocných vo fare na Ul. F.
Kráľa vo Veľkej
31. december - na záver roka
služby Božie o 17. hod.
1. január 2017 - novoročné služby Božie o 10. hod.
6. január - služby Božie o 10.
hod.
Matejovce:
24. december - štedrovečerné
služby Božie o 13. hod.
25. december - služby Božie
o 11.30 hod.
31. december - služby Božie
o 11.30 hod.
1. januára 2017 - služby Božie

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V decembri si pripomíname:

390 rokov od narodenia evanjelického
kňaza Kristiána LANGSFELDA (*1626
Hlubčice).
Ako dvojročný chlapec sa dostal s rodičmi, ktorí boli prenasledovaní kvôli viere do
Spišskej Novej Vsi a keď mal osem rokov
a zomrel mu otec, odišiel ku strýkovi do
Banskej Bystrice, neskôr do Banskej Štiavnice, kde navštevoval školy. Kvôli vyššiemu
vzdelaniu bol v Elbigu, Wismare a na akadémii v Královci.
V roku 1650 prijal miesto správcu školy v Rožňave a po necelých dvoch rokoch
miesto rektora v Spišskej Sobote, kde pracoval viac ako dva roky. Po dlhšom prehováraní prevzal úrad diakona vo Vrbove.
V rokoch 1658 - 1670 bol pastorom v Starej
Lesnej. 9. 4. 1670 nastúpil do úradu pastora
v Matejovciach, kde ho zastihla náboženská perzekúcia. Odtiaľ ho vypovedali 15. 1.
1672. V roku 1674 bol pozbavený všetkého
majetku a vykázaný so ženou a deťmi do

Sliezka, väčšinou do Vratislavy. V roku 1682
sa vrátil do Matejoviec, ale skoro zamenil
svoju faru za faru v Harichovciach, kde aj
zomrel.
20 rokov od úmrtia učiteľa a právnika
JUDr. Karola KUKURU (*8. 7. 1917 Spišská Nová Ves - †4. 12. 1996 Poprad, pochovaný vo Veľkej).
Ako dvanásťročný stratil otca a ako šestnásťročný aj mamu. V roku 1936 ukončil
gymnázium v Spišskej Novej Vsi a po maturite začal študovať na Právnickej fakulte
UK v Bratislave. Vzhľadom na zlú finančnú
situáciu si na štúdium zarábal vyučovaním
iných žiakov. Vysokú školu ukončil v roku
1940. Po ukončení štúdia pracoval na Ministerstve financií v Bratislave, od roku 1946
na Ministerstve financií v Prahe. V roku
1949 ho preložili na Slovensko, a to na finančný odbor Krajského národného výboru v Žiline za vedúceho daňového odboru.

o 11.30 hod.
6. január - služby Božie o 11.30
hod.
SVÄTÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
V pravoslávnom chráme
na Popradskom nábreží:
24. december - Predvečer sviatku Narodenia, Svätá liturgia o 8.
hod., Veľké Povečerie o 19. hod.
25. december - Narodenie nášho Spasiteľa Isusa Christa, svätá
liturgia o 9. hod., Večerňa o 16.
hod.,
26. december - Zbor presvätej
Bohorodičky, svätá liturgia o 9.
hod., Večerňa o 17. hod.
1. január 2017 - Obrezanie Hospodina a sv. Vasiľa Veľkého, sv.
liturgia o 9. hod.
6. január - Sviatok Bohozjavenia,
sv. liturgia o 9. hod., veľké posvätenie vody
BRATSKÁ JEDNOTA
BAPTISTOV
Modlitebňa vo Veľkej,
Jahodná ul.:
24. december - štedrovečerná
bohoslužba o 16. hod.
25. december - Prvý sviatok vianočný - bohoslužba o 10. hod.
31. december - ďakovná bohoslužba o 18. hod. a spoločný zborový Silvester
1. január 2017 - novoročná bohoslužba 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 bohoslužby o 10. hod.
1. január 2017 - novoročné bohoslužby o 10. hod.

Pre nedostatok bytov odišiel na vlastnú žiadosť do Spišskej Novej Vsi na finančný odbor Okresného národného výboru, kde pracoval ako vedúci personálneho oddelenia.
V novembri 1952 nastúpil ako učiteľ Vyššej
hospodárskej školy v Poprade. Od septembra 1953 bol menovaný za riaditeľa, neskôr
premenovanej Strednej ekonomickej školy
v Poprade, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa
do roku 1978. Počas svojho pôsobenia vychoval viac ako 2800 študentov. Jeho práca
bola v roku 1966 ocenená titulom Vzorný
učiteľ, bol držiteľom pamätnej plakety J. A.
Komenského.
Počas svojho pôsobenia v školstve napísal
učebnicu Československého práva. Aktívne
pracoval aj mimo školy. Od roku 1970 pracoval ako poslanec ONV a vykonával funkciu predsedu školskej a kultúrnej komisie.
Za svoju prácu bol viackrát vyznamenaný
pamätnými medailami za rozvoj školstva
a kultúry Popradského okresu. Po odchode do dôchodku pracoval ešte ako právnik
v JRD v Batizovciach. Aktívne pracoval aj
v Slovenskom zväze záhradkárov.
Zuzana Kollárová
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ilí priatelia,
počas Vianoc slávime narodenie Ježiša Krista. V Ňom sme dostali
Boží liek na chorobu zvanú „hriech“.
Hriech je síce stále prítomný, stále
chybujeme, ale hriech už nie je niečo,
po čom chceme túžiť, nie je to niečo,
čo robíme s plným vedomím, je to naopak niečo, od čoho chceme utekať,
čo Pánu Bohu vyznávame, v čom sa
chceme meniť. Keď uverí alkoholik,
nestane sa bezchybným človekom,
ale chce utekať od alkoholu, ale i ďalšieho zla. Keď
uverí človek
žijúci promiskuitným životom, nestane sa bezchybným človekom, ale chce utekať
od tohto životného štýlu. Keď uverí
človek, ktorý si o sebe vždy myslel, že
je dobrý, nestane sa bezchybným človekom, ale prosí Pána Boha, aby ho
zbavil jeho pýchy a hrdosti.
Ako teda ten liek prijímať? Ako sa
narodiť z Boha? Vierou! Jednoducho
spoľahnutím sa na to, že Ježiš Kristus
je liekom i pre mňa. Spoľahnutím sa
na to, že i mňa chce vyliečiť. Tu vieru
dáva Boh. Pokiaľ ju nemáte, proste o
ňu. Ona sa prejaví ľútosťou nad neposlušnosťou Božím zásadám a tým,
že z Boha nebudete mať plniča Vašich
prianí, ale že v Bohu nájdete toho, pre
ktorého chcete žiť a ktorého chcete
osláviť svojou poslušnosťou.
Milí priatelia, predstavte si smrteľne chorého človeka. A predstavte
si, že tento človek náramne oslavuje,

hoduje, veselí sa, kupuje priateľom
darčeky. A predstavte si, že na vašu
otázku, čo tak oslavuje, by vám povedal, že oslavuje výročie dňa, kedy
bol vynájdený liek na jeho smrteľnú
chorobu. Čo by ste očakávali? No
očakávali by ste, že ten liek už začal
užívať a že sa uzdravuje. Čo by ste si
mysleli o tomto človeku, keby vám
povedal, že ten liek nikdy nepoužil a
ani neplánuje použiť? Asi by sme ho
nazvali bláznom.
V celom svete, ale i v popradských
kostoloch
budeme sláviť narodenie Ježiša Krista. On sa narodil ako
ten liek, ten, ktorý prišiel, aby maril
diablove skutky. Pýtam sa vás, užívate ten liek? Viete ako to je. Niektorí pacienti niekedy predstierajú,
že berú liek, ale v skutočnosti ho
niekde schovávajú. Nie sme rovnakí? To je tá najzásadnejšia otázka
Vianoc! Bolo by tragédiou oslavovať
dostupnosť lieku a nepoužívať ho!
Milí priatelia, pokiaľ ste užívatelia tohto lieku, ďakujte Pánu Bohu a
oslavujte. Pokiaľ nie, tak v duchu zavolajte k Pánu Bohu a proste Ho, aby
vám to odpustil, proste, aby vám dal
vieru, aby vám dal ten liek. On chce
počas týchto Vianoc začať liečiť i vás!
Prajem všetkým požehnané Vianoce!
Jozef Vereščák,
farár Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku, Poprad-Veľká

Liek pre všetkých

Svet je dnes často vnímaný ako éra ľudstva plná
turbulencií a chaosu. Z
úst veľkých svetových morálnych autorít
vychádzajú aj
tvrdé slová ako
„mentalita zisku”, „kultúra
smrti” či „kultúra odpadu”.
Dominancia globalizačnej
kultúry na úkor domácej
prináša nevyhnutné následky, kultúrne poruchy
a deformácie hodnotového
systému. V predvianočnom období sa azda častejšie ako inokedy vraciame
s istou dávkou sentimentality, emócií, ale aj racionality k téme domova, rodiny,
návratu k tradíciám a po
stáročia overeným autentickým hodnotám a ideálom.
Staviame si tak aj alternatívu k permanentnému
masírovaniu nášho myslenia cudzorodými prvkami v podaní rôznych
„rýchlokvasených celebrít“.
Netýka sa to len roviny
kultúrno-duchovnej,
ale

aj roviny materiálnej, environmentálnej, ekonomickej.
Každý ekonomický koncept
vychádza z nejakej kultúry

Plamienok z Betlehema
je už na Slovensku

Odpálený plamienok z miesta
narodenia Ježiša Krista skauti slávnostne privítali na Slovensku. Slovenskí skauti si preň zašli k našim
juhozápadným susedom. Rakúski
skauti odovzdali Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v sobotu 10. decembra 2016 vo Viedni.
V nedeľu 11. decembra posunuli
slovenskí skauti svetlo z Betlehema
svojim poľským kolegom
- harcerom. Putovať bude
cez celé Poľsko, cez pobaltské krajiny do Ruska,
až na ďaleký Sibír.
Ako býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom je ideálnym
časom na rozvoz svetla
vlakmi do každého kúta
Slovenska.
Tohtoročná
sobota nesie dátum 17. decembra.
Skauti v tento deň doručia plamienok z Betlehema po 25 hlavných i
vedľajších železničných tratiach do
300 miest a obcí, od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe Slovenska. Od skorého rána
ho skautské posádky budú šíriť po
celom území Slovenska. Postupne sa
budú v jednotlivých mestách zažínať
svetielka ako články reťaze, aby krátko pred polnocou vytvorili Reťaz

živote vyznamenal skutkami
milosrdenstva i veľkým budovateľským úsilím v jeho
diecéze. Svoje strategické

svetla a symbolicky tak spojili celé
Slovensko.
Plamienok aj tento rok, už po 23krát, zažiari aj na najvyššom bode
našej krajiny - na Lomnickom štíte
aj v ľadovom dóme na Hrebienku.
Bude to v nedeľu 18. decembra.
Betlehemské svetlo prijal v nedeľu
11. decembra na Námestí sv. Egídia
pred evanjelickým kostolom osobne
od zástupcov Slovenského skautingu prezident SR Andrej
Kiska. Prezident povedal: „Betlehemské svetlo
šíri pokoj. Prišlo zo Svätej
zeme a bude sa šíriť po
celej našej krajine. Veľmi
by som si želal, aby s každým jedným zapáleným
svetielkom sa do každej
domácnosti dostala láska,
porozumenie, ochota odpúšťať, ale aj ochota poprosiť o odpustenie. To by som si prial a veľmi
ďakujem našim skautom, že robia
túto úžasnú prácu, a že pokoj z tohto svetielka šíria po celom Slovensku.
V prvom rade prídem so svetielkom
domov. Mojim deťom som povedal,
že im ho znovu prinesiem. Už sa
veľmi tešia. Verím, že nám čím dlhšie vydrží, budeme sa oň starať, aby
nám to posolstvo lásky dávalo počas
celých Vianoc.“		
(kpa)

tizmu a kompromisov. Jeho
métou boli nezištné skutky
milosrdenstva (všeobecne
známa je jeho príhoda so

žovaný za patróna mnohých
povolaní (vinohradníkov,
vojakov, garbiarov, tkáčov,
krajčírov, mlynárov, pastierov, hlásateľov,
cestovateľov, hotelierov, poľnohospodárov atď.). Hoci od
jeho smrti uplynie budúci
rok už 1620 rokov, jeho odkaz je stále aktuálny a živý.
Budovať na tradíciách a trvalých hodnotách (aj tých
svätomartinských) sa oplatí.
Z tejto úvahy vychádzajú
aj vedecké štúdie, ktoré Katedra manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade
ponúkne v krátkom čase
mestu Poprad. Sú zamerané na budovanie identity a marketingu mesta na
osvedčených pilieroch ako
systémovom prvku hospodárskeho rozvoja mesta
a regiónu. Ponúknu zároveň obyvateľom mesta
a okolitého regiónu ciele
hodné nasledovania, ktoré by ich mali aj povzbudiť
v uvažovaní o hierarchii
(bpa)
hodnôt.

Rok svätého Martina, ktorý sa vyznamenal skutkami milosrdenstva
a úlohou našej generácie
je odpovedať aj na výzvu,
ktorú pápež František
zahrnul do názvu svojej
knihy: Táto ekonomika
zabíja. Dlhé desaťročia
bolo v našom geopriestore
odsúdeniahodným
spôsobom
zavrhované
súkromné
vlastníctvo.
Avšak aj druhý extrém
- súkromné vlastníctvo
a z neho plynúce materiálne bohatstvo bez solidarity a pokory môže byť
tiež pre spoločnosť zničujúce. Nedávno skončený
mimoriadny Rok milosrdenstva nám poskytol
dostatok námetov na činy.
V rámci Spišskej diecézy
sa nám ponúka nadviazať
na ne v jubilejnom roku
sv. Martina. Tento „svätec
na všedný deň“ sa vo svojom

rozhodnutia robil bez dnes
tak preferovaného pragma-

žobrákom). Jeho osobný
príklad či už na pozícii
vojaka alebo biskupa vychádzal z ľudskej dobroty a lásky, trpezlivosti
a skromnosti.
Sv. Martin sa narodil
v roku 316 v Szombathely
(Maďarsko), vyrastal v Pavii (Taliansko), pôsobil v
Tours (Francúzsko). Táto
jeho životná cesta ho priviedla k poznaniu, že dôležitejšie je stavať mosty
ako ploty. Naši predkovia si ho zvolili za svojho
patróna iste preto, že boli
fascinovaní jeho osobnosťou. Len v Spišskej
diecéze je sv. Martinovi
zasvätených 12 kostolov.
Okrem katedrály v Sp. Kapitule sú to aj dva chrámy
v blízkom okolí (Vikartovce,
Lučivná). Sv. Martin je pova-
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Reč ľudskú povahu skrýva a zároveň odhaľuje.

CATO

MANŽELSTVO UZAVRELI
19. novembra 2016 - Oľga Lešundáková a Dominik Hanečák, 25.
novembra 2016 - Erika Meliorisová a Libor Garaj, 26. novembra
2016 - Zuzana Greňová a Dominik Farkaš, Katarína Fogtová a Andrej Zavacký.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre v Strážach oslavujú svoje narodeniny v 4. štvrťroku 2016 títo členovia: 80 rokov Marta Čulíková, 75 rokov Anna
Kubusová, Milan Ratkoš a Dávid Alexa, 70 rokov Ružena Hvalčáková, 65 rokov Mikolaj Daňo. Ostatní oslávenci Danica Alexová,
Helena Antalová, Mária Čenščáková, Michal Dunajský, Gizela
Nitschová, Ladislav Roško, Antonín Rusnák, Agnesa Dunajská,
Ľudovít Fedor, Katarína Hoššová, Ľubomíra Krempaská, Alojz Vagaš, Štefan Záhoranský, Veronika Džurná, Katarína Girgašová, Eva
Hvilová, Katarína Kornajová, Žofia Kubusová, Jozef Ratkoš, Štefan
Slavkovský, Alžbeta Šulíková, Mária Vaculíková a Mikuláš Vojtovič.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V sobotu 10. decembra 2016
vo Veľkej s

Andrejom Tkáčom,
88-ročným

V sobotu 10. decembra 2016
vo Veľkej s

Ing. Michalom Šimčákom,
82-ročným

V utorok 13. decembra 2016
vo Veľkej s

Enikö Malastovou,
74-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
stredu 14. decembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s
V piatok 16. decembra 2016
o 15. hod. vo Veľkej s

Vladimírom Škovierom,
42-ročným
Dušanom Kramárom,
50-ročným

Spomienka

Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.
Uplynul jeden rok, čo nás opustil
môj manžel, otec, dedo, kamarát

PETER DULA

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
S úctou, vďakou a láskou manželka Anna a deti s rodinami.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 15. decembra do 21. decembra

Predpremiéra - Spievaj o 12.50 hod. (hrá sa len cez
víkend, v sobotu 2D, v nedeľu 3D), Rogue One: A Star
Wars Story 3D - o 15.10
hod. a o 20.50 hod., Rogue
One: A Star Wars Story
2D - o 18. hod. a o 19.50
hod., Trollovia 2D - o 13.
hod. (hrá sa len cez víkend),

Vaiana - legenda o oceáne 2D - o 15.20 hod., Collateral Beauty - o 17.40
hod. a o 20.30 hod., Fantastické zvery a ich výskyt
3D - o 13.10 hod. (hrá sa
len cez víkend), Anjel pán
2 - o 16. hod., Vianočná
párty - o 18.10 hod. (nehrá
sa 20.12.), ARTMAX filmy
- Kamene bolesti - o 18.10
hod. (hrá sa len 20.12.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Celé Slovensko čítalo deťom aj na Mikuláša

Celé Slovensko čítalo deťom už druhýkrát aj na Mikuláša. V mestách po celom
Slovensku čítali mladí, starí, deti deťom, rodičia, starí
rodičia, učitelia aj lekári,
aby deťom ukázali, že čítanie je tá najfantastickejšia činnosť na
svete. Týždeň čítania deťom prebiehal od 5. do 9. 12.
decembra. Počas
týchto piatich dní
sa čítalo v školách,
detských domovoch, knižniciach
či nemocniciach.
Myšlienka projektu „čítajme deťom 20 minút denne“ je cesta, ktorá
podporuje vychovať z detí
duchovne a tvorivo bohatých
ľudí. Cieľom podujatia je vrátiť spoločné čítanie do rodín
a dať deťom to, čo sa vo svete
stráca - chvíle s krásnou lite-

ratúrou spoločne prežité s rodičmi a starými rodičmi.
Do čitateľského projektu
pre deti sa zapojila aj Podtatranská knižnica 6. a 7. decembra vo viacerých svojich
pracoviskách. V pobočke na

Podtatranskej ulici bola čítajúcim hosťom dlhoročná
vášnivá čitateľka a učiteľka
na zaslúženom dôchodku pani Jarmila Miháliková, ktorá v tomto krásnom
predvianočnom čase rozprávala deťom zo školského

klubu pri ZŠ Komenského
o svojej láske a vzťahu ku
knihám. Prečítala deťom príbeh o prváckom mačiatku
z knihy Osmijanko rozpráva
8x8=64 rozprávok od slovenskej autorky pre deti Kristy
Bendovej. Spolu so
žiakmi si pani Miháliková zaspomínala na svoje prvé
dni v škole a aj na
rôzne zážitky, ktoré v tomto období
zažila. Ako bývalá
učiteľka sa v spomienkach vrátila aj
do čias, kedy stála
za katedrou a s láskou deti učila milovať knihy
a literatúru.
Na záver stretnutia si žiaci
vypočuli od svojho spolužiaka, aké výhody má hlasné
čítanie a povzbudení k čítaniu odchádzali späť do školy.		
(lur)

Mikuláš rozveselil malých pacientov v nemocnici
Nie všetky deti mohli
doma rozbaľovať mikulášske balíčky. Niektoré
z nich sú hospitalizované v nemocničných
zariadeniach.
Mikuláš
nezabudol
ani na deti, ktoré tento deň museli stráviť
na detskom oddelení Nemocnice Poprad
a priniesol im darčeky
a veselú náladu. Na oddelenie zavítal aj anjel
a čert, ktorý ich nahováral na rôzne „čertovstvá“, ale deťúrence statočne čertovi odolávali. Anjel,
ktorý sprevádzal Mikuláša
krásne spieval, hral na gitare a postupne rozospieval
a rozveselil celé detské od-

delenie. Deti privítali Mikuláša veršíkmi a pesničkami.
Takéto prekvapenie pre deti
pripravila Základná škola
s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Dol-

nom Smokovci spolu
s detským oddelením
Nemocnice Poprad. Už
od rána zdravotné sestry
chystali sladké balíčky
pre všetkých pacientov
do 19 rokov. Aj mamičky s ležiacimi detičkami
na izbách sa Mikulášovi
potešili. Riaditeľka ZŠ
s MŠ pri zdravotníckom zariadení Mária
Veselovská sa snaží
každý rok pripraviť deťom kultúrny program
a spolu s primárkou
oddelenia Beátou Šoltýsovou spríjemniť tento sviatočný adventný čas. Odmenou za túto námahu bol pre
nich smiech a radosť detí.
Eva Lecová

Pohotovosť v lekárňach

Dnes a zajtra 14. a 15. decembra - Benu - Tesco,
v piatok 16. decembra - Benu - námestie, v sobotu 17. decembra - Zlatý had, v nedeľu 18.
decembra - Primula, v pondelok 19. decembra
- Corrib, v utorok 20. decembra - Prima (pri
kruhovom objazde), v stredu a vo štvrtok
21. a 22. decembra - Adus, v piatok 23. decembra - Medovka, v sobotu 24. decembra
- Styrax, v nedeľu 25. decembra - Victoria,
v pondelok 26. decembra - Aduscentrum, v utorok 27. decembra - Adus, v stredu 28. decembra
- Zlatý had, vo štvrtok 29. decembra - Medovka,
v piatok 30. decembra Prima, v sobotu 31. decembra - Lekáreň Nemocnice Poprad, v nedeľu
1. januára - Styrax, v pondelok 2. januára - Lim-

ba a v utorok 3. januára - Limba.
Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Benu - námestie:
Nám. sv. Egídia 25, Zlatý had: Novomeského
3918, č. t. 773 10 26, Primula: Dostojevského 12,
Corrib: Levočská 26A, Prima (pri kruhovom
objazde): Huszova ul., Adus: Mnoheľova 2,
Medovka: Tatranské nám., Styrax: L. Svobodu, Victoria: Drevárska ul., Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Lekáreň
Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Limba:
Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod.
do 22. hod.

14. 12. 2016

Strana 9

Galériu zaplavili vianoční anjeli

V priestoroch Tatranskej
galérie v Poprade sa v stredu 7. decembra uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie súťaže detskej výtvarnej tvorby
pod názvom Anjel Vianoc
2016.
Zo stoviek prekrásnych prác

s motívom anjela galéria vytvorila výstavu pod názvom
Anjeličkovo, ktorá potrvá až
do 30. januára 2017. Do súťaže sa zapojilo spolu 116
materských, základných, základných umeleckých, špeciálnych a stredných škôl z ce-

lého Slovenska. O ocenenie
sa uchádzalo spolu 880 výtvarných spracovaní Anjela
Vianoc a popradské deti sa
v tejto konkurencii nestratili.
Medzi materskými školami sa z prvého miesta radovali až štyria malí umelci:
Soňa Koláriková s prácou
Letný anjel a Sofia Brajerčíková s prácou Zubatý anjel
z MŠ Okružná Poprad, Borisko Škoviera s prácou Mám
sa v nebi dobre a Viktória
Toroková s prácou Spievajúci anjel z MŠ Tajovského
Poprad. Táto MŠ si odniesla
aj cenu za kolektívnu prácu.
V rámci prvého stupňa ZŠ
sa z prvenstva tešila Mária
Vicianová zo Spojenej školy

D. Tatarku Poprad s prácou
Nekončený príbeh. Z druhého stupňa ZŠ najviac zaujala
práca Pánov anjel - Svätá rodina od Lenky Mašlonkovej
z Cirkevnej SŠ v Poprade
a tiež kolektívne dielo detí
zo ZŠ Dostojevského Poprad,
ktoré vytvorili knihu z ná-

Štedrý večer u nás doma na Slovensku

Od vekov je spojený s bohatým zvykoslovím, a to od Vianoc do Nového
roku. Spájajú sa v nich pradávne oslavy zimného slnovratu a náboženské
sviatky narodenia Ježiša Krista. Najdôležitejším bol Štedrý večer - Kračun, Dohviezdny večer, Vilija, Svjaty
večur. V minulosti naši prarodičia
vykonávali rôzne úkony, aby tak zabezpečili zdravie, šťastie a dostatok
svojej rodiny do budúceho roku.
Veľký význam pripisovali príprave
štedrovečernej hostiny. Takmer na celom Slovensku sa varila kapustnica, ale
aj polievka z fazule, hrachu, šošovice,
húb a sušeného ovocia, niekde aj kyseľ.
Typickými boli aj opekance, pupáčky,
bobaľky, lokše, poväčšine s makom.
K Vianociam patrilo aj pečenie koláčov - okrúhlych, podlhovastých, zapletaných, v tvare podkovy a záviny. Známe boli pod názvom štedrák, kračun,
baba, mrváň, kucheň, beluš, makovník,
orešník a syrovník. Novším jedlom boli
oblátky, ktoré zaviedla cirkev. Jedli sa
potreté medom a so strúčikom cesnaku.
Na stole nemohlo chýbať ovocie,
najmä jablká, orechy, sušené slivky,
lieskovce.
Keďže katolíci dodržiavali ešte pôst,
jedli iba rybu, zatiaľ čo evanjelici už
jedávali údeniny, klobásy a zabíjačkové jedlá. Po polnočnej si už mohli
aj katolíci pochutnávať na mäsových
dobrotách. Súčasťou štedrej večere boli
vždy nápoje - hriatô, pálenka a víno.
Ani deti nemali piť vodu, podávali im
odvar zo sušeného ovocia.
Ľudová viera pripisovala magické
účinky jednotlivým jedlám i počtu
chodov. Poradie jedál bolo určené a večera sa skladala z magických 7 alebo 9
chodov. Zvykom bolo jesť iba tri sústa
z každého chodu. To aby po predchádzajúcom dlhom pôste žalúdok strávil
výdatný pokrm.

S prípravou večere sa začínalo zavčasu
ráno, aby boli koláče upečené do východu slnka pre koledníkov, ktorí od rána
vinšovali a chodili z domu do domu.
S jedlom sa nezabúdalo ani na biednych ľudí. Niekde sa piekli aj chleby pre
dušičky. A samozrejme, že zo všetkého
dal hospodár aj statku a gazdiná hydine. Nazmar nevyšla ani omrvinka. V
zmysle tradičných zvykov sa v minulosti obetovalo aj vode, vetru a ohňu.
Okrem jedál sa pripravoval aj príbytok. Vianočný stromček je u nás pomerne novým javom. U nás sa ujal až

ten starý rok prežiť,
nového sa dožiť,
hojnejšieho, pokojnejšieho!
Pochválený buď Ježiš Kristus!“

Večera sa začínala modlitbou. Nasledoval prípitok. Potom mama namočila
prst do medu a urobila každému na
čelo krížik ako ochranu proti všetkému zlému. Počas večere rozkrojili
jablko a podľa toho, či bolo zdravé
sa predpovedalo zdravie v budúcom
roku. Podobne tak aj s orechmi. Nasledovali ďalšie chody, ktoré podávala

Aj tohto roku si budú môcť Popradčania a návštevníci mesta pozrieť 25. decembra o 18. hod. Živý betlehem na námestí.
FOTO - Marta Marová

po 1. svetovej vojne aj neskôr. Bývala to
jedlička ozdobená jabĺčkami, orechmi
a medovníčkami. Predtým než sa udomácnil, sa izba vyzdobovala zelenými
vetvičkami, prútmi. Inde používali zo
slamy upletené ozdoby, ktoré viseli z
trámov nad stolom alebo v rohu izby
postavili nevymlátený snop obilia v
očakávaní budúcej úrody.
Pred večerou sa všetci umyli a obliekli do čistých šiat.
Večera sa začínala, keď vyšla prvá
hviezda. Celá rodina sa zišla pri stole a
otec zavinšoval:
„Vinšujem, vinšujem,
na šťastie, na zdravie,
na toto Božie narodenie,

matka. Všetky jedlá ostávali na stole až
do ďalšieho dňa.
V tomto posvätnom čase rodiny
nezabúdali ani na svojich zomretých
predkov. V mnohých rodinách sa preto
štedrý večer začínal aj končil modlitbou
za zosnulých. Na stole bol osobitný tanier, kde sa kládla prvá lyžica z každého
jedla. Spomínanie na blízkych zosnulých patrí neodmysliteľne k Vianociam
aj dnes. V tomto čase navštevujeme ich
hroby a ozdobujeme ich vetvičkami. Pri
ich fotografiách zapaľujeme sviece.
Po večeri nastal v obciach čulý ruch.
Príbuzní a susedia sa navštevovali, vinšovali si šťastie a zdravie, hojné božské
požehnanie a pod oknami zneli koledy

zvom Angels. Spomedzi
Špeciálnych základných škôl
porota udelila tri prvé miesta pre žiakov ŠZŠ na Partizánskej ulici v Poprade.
Cenu Grand Prix získali
deti z OZ art SLNEČNICE
v Bratislave za kolektívnu
prácu.		
(ppv)
Ticho Betlehema
najkrajšia hudba,
iba šelest
anjelských krídel.
Nech sa nám
narodí Ježiš
v našich srdciach v každom ľudskom
betleheme.

a rozliehali sa doďaleka pastierske spevy. Veľkým zážitkom bol príchod betlehemcov a v ich podaní betlehemské hry.
Betlehemské hry patria na Slovensku k
tradičným prejavom ľudového divadla
a sú neodmysliteľnou súčasťou slovenských Vianoc, zachovali sa našťastie
dodnes a patria k vianočnej nálade. Vyvrcholením štedrého večera je polnočná
svätá omša, na ktorej všetky srdcia sú
predchnuté dojatím a radosťou z narodenia Božieho syna. Nech sa aj v tento
svätý večer narodí v našich srdciach, v
každom ľudskom betleheme.
Mnohé z Vianoc sa zmenilo, Slováci naši rodní sú roztratení po celom
svete. Mnohí budú chýbať pri štedrovečernom stole a budú cudzí medzi
cudzími sprítomnení iba cez skype. Aj
Vianoce bez príkras, trblietok, vonkajšieho lesku, hluku, zhonu a petárd by
sme v takej podobe oželeli. Bez pamäti
na to podstatné, prečo ich slávime, že
je to čas nášho spasenia: „a Slovo sa
telom stalo a prebývalo medzi nami“
- ostávajú iba povrchným pozlátkom,
pestrofarebným obalom na darčekoch
z vtieravej ponuky reklám a obchodníkov, z toho predstieraného bohatstva,
nestráviteľných pokrmov uprostred
chudoby a mnohých bied tohto sveta
a najmä chudoby srdca. Nech sa nám
narodí aj v tento svätý večer Spasiteľ
v našich srdciach, v každom ľudskom
betleheme.
Prameň: Slovenský rok, autorka
Rastislava Stoličná - Mikolajová
spracovala Ľudmila Hrehorčáková
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Krátko
zo športu

V UTOROK 6. decembra sa
•v popradskom
aquaparku konalo

slávnostné zasadnutie správnej rady
KP AquaCity Poprad pri príležitosti
10. výročia založenia klubu. Ocenení boli jeho zakladajúci členovia
a zároveň sa v priestoroch vnútorného bazéna konala športovo-zábavná
súťaž Cena Monte Christa v plávaní
vo vreci.
POPRADSKÉ hokejistky zvíťazili v sobotu v rámci 9. kola Extraligy v poľskom Novom Targu vysoko
24:0. V 10. kole privítajú v stredu 21.
decembra o 19. hod. MHK Martin.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit
zvíťazili minulý týždeň v stredu na
domácej palubovke nad MBK Handlová 83:74, v sobotu opäť doma
porazili Karlovku Bratislava 97:87.
V stredu 14. decembra cestujú do
Spišskej Novej Vsi, v stredu 21. decembra privítajú v Iskra Aréne o 18.
hod. Komárno.
NA umelej tráve ihriska vo Veľkej sa predminulý víkend uskutočnil
futbalový turnaj st. dorastencov Memoriál Štefana Kráľa. Zvíťazil MŠK
Žilina pred ŽP Podbrezová a poľským Akademia Sandecja Nowy
Sąncz. Domáci FK Poprad obsadil
posledné štvrté miesto.
MINULÝ týždeň v piatok sa na
ľade zimného štadióna v Poprade
konal exhibičný zápas českých a slovenských tenistov. Slováci zvíťazili
vysoko 10:3. Po tri góly strelili českému výberu bratia Dominik a Dávid Šprochovci z Popradu. Na ľade sa
predstavila takmer celá daviscupová
špička Slovenska.
V SOBOTU sa v Petržalke konalo 3. Medzinárodné finále seniorských bowlingových líg SR a ČR.
Po prvýkrát sa z titulu tešil tím zo
Slovenska - Veteráni Tatry (BK CityBowling Poprad), ktorý vo finále
pokoril Bowlerov z Prahy pomerom
551:530.
V SOBOTU sa v Trnave na Majstrovstvách SR v karate mládeže
predstavili aj karatisti z Central karate klubu Poprad. V konkurencii 57
klubov zo Slovenska sa popradský
klub umiestnil na 19. mieste, keď
získal dve strieborné a dve bronzové
medaily.
ŠTRBSKÉ Pleso privíta 16.-18.
decembra pretekárov z okolitých
krajín na 44. ročníku Tatranského
pohára v behu na lyžiach. Preteky
sú súčasťou kontinentálneho pohára FIS Slavic Cup a spestrením
bude šprint pri umelom osvetlení,
ktoré sa na Štrbskom Plese využije prvýkrát.		
(ppv)

•
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Jozef Pavlík odovzdáva školský šport
do rúk mladšej generácii
Dlhé roky zastrešoval školský
šport v Poprade. Stojí za mnohými úspešnými projektmi, ktoré
dvíhajú úroveň školských športových súťaží. Teraz dozrel čas, aby
svoje bohaté skúsenosti odovzdal
mladším. Na sklonku roka sme
sa porozprávali z Jozef Pavlíkom,
ktorý opúšťa post športového referenta odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade.
* Rok 2016, ktorý sa o pár dní
skončí, bol pre vás významný z
viacerých pohľadov. V súvislosti s odchodom do dôchodku sa
lúčite s rodinou telocvikárov na
základných i stredných školách
okresu Poprad i s generáciami
športovcov, pre ktorých ste roky
organizovali mnohé športové
podujatia a projekty. Niektoré
z nich sú ojedinelé a zviditeľňujú mesto Poprad
na športovej mape
Slovenska. Dozvedeli sme sa, že za
celoživotné dielo
ste boli v tomto
roku ocenený Cenou Fair Play, ale
i najvyšším ocenením, ktoré udeľuje
Slovenská asociácia športu na školách.
- „Mnohí moji
priatelia a rovesníci sa tešia na dôchodok, no ja sa ho
tak trochu obávam.
Obávam sa, že odrazu sa stanem nepotrebným pre deti a žiakov, pre
ktorých som celý svoj doterajší pracovný život organizoval športové
podujatia a akcie. Netrúfam si posúdiť, či tie ocenenia som si zaslúžil, lebo v okruhu mojich priateľov
a spolupracovníkov je viacero osôb,
ktorých si viem tiež predstaviť na
mojom mieste. Máte však dobré informácie, v júni tohto roku som si
v Trnave prevzal Školskú cenu Fair
Play, ktorú každé dva roky udeľuje
Slovenská asociácia športu na školách.“
* Predpokladám, že táto cena je
udeľovaná najmä za činy v duchu
Fair Play, ktoré vykonali mladí
športovci na školských športových súťažiach.
- „Máte pravdu a bodaj by takých
činov športovcov bolo čo najviac.
Mne bola udelená za celoživotné
vystupovanie v duchu Fair Play
a šírenie týchto myšlienok medzi

športujúcou mládežou. Keď som nastúpil v roku 1977 ako učiteľ telesnej
výchovy a biológie na vtedy jediné
popradské gymnázium, zaujal ma
na nástenke v telocvični nápis, ktorý
tam umiestnil môj bývalý profesor
a neskôr kolega, ale hlavne životný
vzor Alexander Gundelfingen. Obsahoval tieto slová: „Pamätaj, že súper je Tvoj športový priateľ.“ Touto
myšlienkou takmer 40 rokov otváram takmer všetky športové podujatia, ktorých organizovanie sa stalo
súčasťou môjho života.“
* Čiže ste začínali ako učiteľ
a organizovanie športových podujatí bolo súčasťou vašich povinností, alebo to bola práca navyše?
- „Svoje učiteľské pôsobenie som
nikdy nepovažoval len za zamestnanie, ale skôr za poslanie. Vždy som
dúfal, že na mňa budú spomínať

moji žiaci, atléti v atletickom klube
Maratón Poprad, plavci v Klube plávania ŠKP a neskôr KP AQUACITY
Poprad a športovci v školských športových súťažiach tak, ako ja spomínam na pánov Juraja Sojáka, Štefana Bednára, Zorislava Poruboviča
a spomínaného Alexandra Gundelfingena. Vlastne len odovzdávam
ich odkaz ďalším generáciám a tak
by to malo byť.“
* Spomenuli ste svojich zverencov, teda ste boli aj trénerom?
- „Áno, pätnásť rokov som na sídlisku Juh viedol atletický klub a zároveň v ňom bol jediným kvalifikovaným trénerom. Som hrdý, že sa
nám podarilo okrem iných vychovať
dokonca aj reprezentantov Renátu
Bartečkovú - Luptákovú a Jozefa
Dubašáka. Zaujímavosťou je, že
mojim zverencom bol aj tohtoročný
laureát ceny mesta Poprad a vedec
roka v Slovenskej republike Janko

Tkáč. Pred 10 rokmi som stál pri
zrode Klubu plávania AQUACITY
Poprad. Dnes je náš klub nielen jeden z najväčších v Poprade, ale i na
Slovensku a vychovali sme viacerých
reprezentantov a slovenských rekordérov. Cena Popradu a memoriál
Filipa Lutza v plávaní sú najväčšie
medzinárodné plavecké preteky na
východnom Slovensku.“
* Popradská verejnosť vás však
nepozná len ako učiteľa, ale aj ako
miestneho poslanca a určité obdobie ste boli aj vysokým štátnym
úradníkom v školstve.
- „Hrdý som z tohto obdobia na to,
že sa mi podarilo iniciovať založenie
Študentského parlamentu mesta Poprad. Teší ma, že som z titulu svojej
funkcie vedúceho odboru školstva
a telesnej kultúry na krajskom úrade
v Prešove mohol prispieť k pretransformovaniu popradskej krytej plavárne
na školské stredisko
záujmovej činnosti a
ako školské zariadenie zaradené do siete
mohlo prejsť v roku
2002, pri prechode školstva zo štátu
na samosprávu, do
majetku mesta. Radosť mám aj z toho,
že som významne
prispel k prevodu
tzv. štítskych kasárni do majetku KÚ
Prešov a následne
do správy oboch
popradských gymnázií.“
* Prešli sme spoločne vašou pedagogickou kariérou, ale skromne
ste nespomenuli, aké to celoštátne
ocenenie ste toho roku získali...
- „Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej asociácie športu na
školách ma táto inštitúcia ocenila
Krištáľovým srdcom Ivana Branislava Zocha, ktoré je najvyšším
ocenením pre učiteľa telesnej výchovy a organizátora školských športových podujatí v Slovenskej republike. Predpokladám, že toto ocenenie
som o.i. získal aj za úspešné projekty
Športová olympiáda detí a mládeže
mesta Poprad, Žiacka liga mesta Poprad,
Tatranská lyžiarska liga, pri ktorých
zrode som stál a ktoré svojou tradíciou a úspechmi sú známe aj za hranicami nášho mesta.
Všetkým Popradčanom želám príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a v roku 2017 veľa úspechov a nielen športových.“
(ppv)
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Na Mikuláša vyhrali, potom ťahali za kratší koniec

Minulý týždeň v utorok zvíťazili hokejisti
Popradu v rámci špeciálneho Mikulášskeho
kola Tipsportligy nad
Nitrou 4:2. V zápase
sa uskutočnila charitatívna zbierka
plyšákov po prvom góle kamzíkov.
Diváci zahádzali ľadovú plochu a na
dobročinné účely sa vyzbieralo približne 20 plných vriec.
V piatok však kamzíci podľahli
Košiciam opäť doma po predĺžení
a v nedeľu nestačili na Martinčanov,
ktorí rozhodli o svojom triumfe pod
Tatrami až v samom závere. V súťaži
nasleduje reprezentačná prestávka.
Popradčania pocestujú do Banskej
Bystrice 20. decembra a doma sa najbližšie predstavia vo štvrtok 22. decembra o 17. hod. proti Liptovskému

Mikulášu. V tíme Popradu pokračujú
hráčske rošády. Odišiel Mário Kurali,
ktorý má namierené do francúzskeho
mesta Nice.
„Dnes nám v závere zápasu chýbali
sily. Hrali sme často v oslabení a z toho
pramenili aj individuálne chyby. Cez
prestávku musíme dobiť baterky,“
skonštatoval tréner HK Poprad po
prehre s Martinom. Popradský brankár Martin Šúrek odolával tlaku Martinčanov do 54. minúty, potom sa to
však na neho zosypalo. „Pár minút
pred koncom sme si to sami pokazili
svojou nedisciplinovanosťou. Treba sa z
toho poučiť a dať hlavy hore. Za posledné obdobie sme urobili veľký kus práce a
ja verím, že to pôjde dobrým smerom,“
povedal.
Výsledky: 27. kolo v utorok 6. decembra HK Poprad - HK Nitra 4:2

O Vianočnú guľu 2016

V sobotu sa v telocvični ZŠ Dostojevského konal už 28. ročník súťaže
v športovej gymnastike o Vianočnú guľu 2016.
V kategórii ml. prípravky medzi sebou súperili len dievčatá z domáceho
klubu ŠKŠG GY-TA Poprad, zvíťazila
Diana Šavelová. V kt. st. prípravka sa
v konkurencii klubových rovesníčok
najviac darilo Natálii Bolcárovej. Medzi najmladšími žiačkami sa stretli
popradské gymnastky s dievčatami

z Litova, zvíťazila Adela Macková
z KŠG L. Mikuláš, za ňou skončila domáca pretekárka Silvia Bírová.
V kat. ml. žiačok sa k tejto spoločnosti pridala aj jedna pretekárka z Košíc,
víťazstvo si odniesla Emma Slaninová
z Popradu.
Najpočetnejšia bola kat. st. žiačok,
kde prvé tri miesta obsadili gymnastky ŠKŠG GY-TA Poprad. Zvíťazila Natália Gulová pred Michaelou Kromkovou a Paulou Čongvovou. (ppv)

(2:1, 0:1, 2:0), góly Popradu: 16. Peter
Lichanec (D. Abramov, A. Štrauch),
20. Samuel Mlynarovič (R. Suchý, T.
Troliga), 50. Adam Lapšanský (E. Bagin, M. Zagrapan), 59. Arne Kroták
(E. Bagin, S. Mlynarovič). 28. kolo
v piatok 9. decembra HK Poprad HC Košice 2:3pp (0:0, 1:1, 1:1), góly
Popradu: 38. Kevin Henderson (A.
Ježek, M. Zagrapan), 45. Peter Lichanec (A. Štrauch). 29. kolo v nedeľu 11.
decembra HK Poprad - MHC Martin
1:3 (0:0, 1:0, 0:3), gól Popradu: 32.
Matúš Paločko (E. Bagin, A. Štrauch).
Program: 30. kolo v utorok 20. decembra o 17.30 hod. HC ´05 iClinic
Banská Bystrica - HK Poprad, 31. kolo
vo štvrtok 22. decembra o 17. hod. HK
Poprad - MHk 32 Liptovský Mikuláš,
32. kolo v pondelok 26. decembra o 17.
hod. HC Nové Zámky - HK Poprad,

33. kolo v stredu 28. decembra o 18.
hod. HK Poprad - HK Dukla Trenčín,
34. kolo v piatok 30. decembra o 18.
hod. HKM Zvolen - HK Poprad, 35.
kolo v utorok 3. januára 2017 o 17. hod.
HK Poprad - MsHK Žilina. (ppv)

Tabuľka Tipsport ligy
Vp Pp P

Skóre	B

1. B. Bystrica

30 19

Z

V

3

3

5

107:57

66

2. Košice

30 17

5

2

6

112:68

63

3. Nitra

29 17

1

3

8

102:82

56

4. Žilina

29 13

3

3

10

97:83

48

5. Zvolen

31 13

2

1

15

92:103

44

6. L. Mikuláš

30 10

5

2

13

81:91

42

7. Martin

27 12

1

3

11

78:83

41

8. HK Poprad 31 9

3

5

14

82:91

38

9. Trenčín

31 8

5

4

14

78:89

38

10. N. Zámky

30 7

4

6

13

74:94

35

11. SR 20

20 2

0

0

18

20:82

6

Porazili Banskú Bystricu

Basketbalistky BAM
Poprad zvíťazili v sobotu v rámci 12. kola
Extraligy na domácej
palubovke nad Banskou Bystricou 65:51. Najbližšie
pocestujú do Bratislavy v sobotu
17. decembra, v stredu 21. decembra privítajú v poslednom zápase
kalendárneho roka o 17.30 hod.
Piešťanské Čajky.
„Začali sme zle. Súper na nás vybehol a my sme si s tým nevedeli poradiť. Pomohla nám zóna a druhý
polčas už bol v našej réžii,“ hodnotil duel s Banskou Bystricou
tréner BAM Poprad Milan
Černický.
Výsledok: 12. kolo v sobotu
10. decembra BAM Poprad
- BK ŠKP 08 Banská Bystrica 65:51 (14:19, 17:12, 20:9,
14:11), najviac bodov BAMP:
Angelika Theiner - 16.
Program: 13. kolo v sobotu
17. decembra o 18 hod. BK
Slovan Bratislava - BAM Poprad, 14. kolo v stredu 21. de-

cembra o 17.30 hod. BAM Poprad Piešťanské Čajky.		
(ppv)

Tabuľka extraligy
Základná časť
V/P

%

1. GA Košice

10/1

90,91

2. Piešťany

8/1

88,89

3. Ružomberok

8/2

80

4. Šamorín

8/3

72,73

5. BAM Poprad

5/6

45,45

6. Nitra

3/7

30

7. Slovan BA

2/8

20

8. B. Bystrica

2/9

18,18

9. Cassovia KE

1/10

9,09
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Mikulášsku prehru brali líšky s úsmevom

Minulý týždeň v stredu
sa už po štvrtýkrát na ľade
zimného štadióna v Poprade uskutočnil charitatívny
zápas medzi popradskými
hokejistkami a deťmi z Detského domova sv. Klementa
Hofbauera v Podolínci. Anjelikom pomáhali strieľať góly
hokejisti HK Poprad ako aj
Mikuláš s anjelom a čertom.
Panovala dobrá nálada, Popradské líšky s radosťou niesli
„trpkú“ prehru 7:20 a navyše
deťom z tímu HK Anjelikovia pribalili aj vzácne dary.
„V minulosti sme týmto deťom
rozdávali hokejky, či vaky na
výstroj, tento rok priniesol Mi-

kuláš ďalšie veľké prekvapenie
- hokejové prilby,“ povedal
jeden z dvojice trénerov Popradských líšok Ivan Bednár.
„Naše vzťahy sú dobré a preto
organizujme takéto zábavné
podujatie pre chlapcov z Podolínca. Idú Vianoce a o to je to
krajšie,“ pokračoval jeho kolega Milan Skokan. „Chceli sme,
aby sa deti zabavili a zažili
opäť niečo nové,“ prezradila
popradská hokejistka Alexandra Zemjanková, ktorá bola
v úlohe rozhodkyne. „Chceme rozdávať radosť a tak sme
im uštedrili sladkosti, plyšáky
a iné darčeky,“ doplnila jej
spoluhráčka Bianka Šulíková.

Pozvanie s radosťou prijali
aj traja hokejisti z A-mužstva
HK Poprad Samuel Mlynarovič, Emil Bagin a Matej
Paločko. „Vieme, že tieto deti
nie sú v ľahkej situácii a my
nemôžeme urobiť nič iné, ako
ich takto potešiť,“ uviedol S.
Mlynarovič. V úlohe Mikuláša sa predstavil špičkový
popradský cyklotrialista Ján
Kočiš. „Najväčšiu radosť som
mal z toho, keď si deti preberali darčeky,“ povedal.
Deti z detského domova
v Podolínci si odniesli okrem
darov aj nezabudnuteľné zážitky. „Takéto podujatia si
veľmi cením, pretože tieto deti
pochádzajú zo zlých pomerov
a toto sú pre nich zážitky na
celý život,“ povedal riaditeľ
DD v Podolínci Štefan Straka. „Vyzvali sme opäť dievčatá, aby sme ich porazili,“
vyhlásil Adam Slavkovský.
„Je nás asi dvadsať a všetci
hráme hokej. Sami sa staráme
o ľadovú plochu a na nej trénujeme,“ vysvetľoval Dominik Oračko.
(mav)

V pondelok 12. decembra sa v Aréne
Poprad uskutočnilo
finále okresného kola
vo futsale žiakov ZŠ.
Najviac sa darilo
chlapcom zo Spišského Štiavnika (na foto),
ktorí nestratili ani bod
a zaslúžene postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marcovom termíne
v Prešove. Druhé miesto obsadila ZŠ Dostojevského Poprad,
na tretej priečke skončila ZŠ vo Veľkej a poslednú štvrtá priečka patrí chlapcom zo ZŠ v Matejovciach. Najlepším hráčom sa
stal Fabián Hlaváč zo Sp. Štiavnika, najviac gólov nastrieľal
Dominik Maliňák z tej istej školy. Cenu pre najlepšieho brankára preberal Filip Regitko z Veľkej. FOTO - Peter Procházka

Medailový Shihan

Trnava hostila prvú decembrovú sobotu karatistov,
ktorí prišli bojovať o tituly
Majstrov Slovenska v kategóriách juniorov, kadetov
a mladších dorastencov.
Súčasťou šampionátu bolo
aj vyhlasovanie víťazov Slovenského pohára pre rok
2016 v jednotlivých súťažných kategóriách. Z Karate
klubu Shihan Poprad si túto
prestížnu cenu za prvenstvo
v kategórií kumite mladších

dorastencov do 50kg prevzal Marko Jalowiczor, ktorý
súčasne hosťoval v družstve
ml. dorastencov Katsudo Sabinov a vybojoval s ním titul
Majstra Slovenska v disciplíne kumite. Kristína Tapferová hosťovala v družstve ml.
dorasteniek Torashiro Nitra
a rovnako sa tešila z majstrovského titulu. Karate klub
Shihan Poprad získal samostatne trikrát bronz a jedno striebro.
(jgz)

Jedenástka roka 2016

Minulý týždeň v piatok sa vo
Veľkej Lomnici konalo slávnostné
vyhlásenie futbalovej Jedenástky
roka 2016 6. OMV ligy PFZ.
Brankár Dalibor Frank z MFK
Kežmarok je najstarším členom tejto zostavy, no ocenenie získal po
prvýkrát. „Neviem, či existuje recept
na futbalovú dlhovekosť. Chce to len
chuť a poháňa ma aj to, keď vidím, že
ešte stále nepatrím do starého železa,“
povedal. V ankete uspel aj jeho spoluhráč Ľuboslav Šimšaj, Peter Rušin
z ŠK Zemedar Poprad-Stráže, Samuel Szücs z OFK Veľký Slavkov, najmladší hráč jedenástky roka Adri-

án Pitoňák z TJ Tatran Liptovská
Teplička, Vlastimil Skokan z OFK
Vikartovce, Tomáš Ondrejka z FK
Vrbov, Stanislav Paločko z OFK Batizovce, ktorý sa do jedenástky roka
dostal po piatykrát a získal najviac 17 hlasov, Miloš Strcuľa z OŠK Spišský Štvrtok, Stanislav Mitura z OFK
Toporec a Marek Podolínsky z MŠK
Spišská Belá. Najlepším strelcom sa
stal Peter Kukura z FK Ľubica, ktorý strelil v minulej sezóne 22 gólov.
„Nemám na góly žiaden špeciálny
recept, je to zásluha mojich spoluhráčov, ktorí vedia gól pripraviť,“ uviedol po ocenení.		
(ppv)
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POPRADSKÉ VIANOCE 2016

Streda 14. december o 19.
hod./ divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
LIPA SPIEVA LASICU
Vianočný koncert Petra Lipu a Milana
Lasicu na jednom pódiu.
Vstupné: 13 €
Štvrtok 15. december o 19. hod./ divadelná sála DK v Poprade
VIANOCE V BIELOM
HENRY TÓTH and WB BAND
Peugeot tour 2016 / Daj sa do biela, uži si
večer a vyhraj skvelé ceny! Vstupné: 15 €/
predpredaj vstupeniek MIK Poprad
Piatok, sobota a nedeľa 16., 17. a 18.
december/kostoly v Poprade
OTVOR SVOJE SRDCE...
Vianočné koncerty. Vstup voľný.
Nedeľa 18. december o 10. hod./divadelná sála DK Poprad
AKO JANKO MARIENKU HĽADAL
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 18. december o 11. hod./ Divotvorná scéna DK Poprad
MALÁ DETSKÁ BURZA HRAČIEK
Vstup voľný.

ný štadión mesta Poprad
VIANOCE NA ĽADE
Bezplatné korčuľovanie.
Nedeľa 25. december od 15.30 do
17.30 hod./Námestie sv. Egídia
PRIMÁTORSKÝ VIANOČNÝ PUNČ

Nedeľa 18. december o 15. hod./ Evanjelický a.v. kostol, Poprad-Veľká
POSOLSTVO VIANOC 2016
XIX. VIANOČNÝ KONCERT
Vstupné: dobrovoľné.

Nedeľa 25. december o 18. hod./Námestie sv. Egídia
ŽIVÝ BETLEHEM
Biblický príbeh s hercami a so živými
zvieratkami poteší všetkých.

Nedeľa 18. december o 18. hod./Námestie sv. Egídia
IV. ADVENTNÝ KONCERT
DH Popradčanka.

Pondelok 26. december o 18. hod./
Kostol sv. Egídia
MICHAL SMETANKA
Vianočný koncert - piesne, ktoré spievali naši predkovia a my sme ich už zabudli. Vstup voľný.

Sobota 24. december o 23.30 hod./Námestie sv. Egídia
ŠTEDROVEČERNÝ
VEŽOVÝ KONCERT
DH Popradčanka.
Nedeľa 25. december o 15. hod./Zim-

Utorok 27. december o 14. hod./ Mestský útulok pre psov, Na letisko
VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY
Piatok 30. december o 16. hod./koncertná sála ZUŠ, DK Poprad-Veľká
PREDSILVESTROVSKÁ
DETSKÁ SHOW S UJOM ĽUBOM
Vstupné: 1 €
Sobota 31. december/Zimný štadión
mesta Poprad
VIANOCE NA ĽADE
Bezplatné korčuľovanie.
Piatok 6. január 2017 o 17. hod. / Rímskokatolícky Kostol sv. Štefana Poprad-Matejovce
AD GLORIAM DEI
MALÁ VIANOČNÁ HUDBA 2017
6. ročník koncertného turné po celom
Slovensku. Vstupné dobrovoľné.
Piatok 6. január 2017 o 18. hod./Kostol sv. Egídia
ZEMPLIN ACCORDION TRIO
„Požehnaný nový rok“/novoročný trojkráľový koncert. Vstup voľný.

Trochu o duši

Občianske združenie Polska
usporiada prezentáciu knihy básní
prvej dámy poľskej poézie Wislawy
Szymborskej Trochu o duši. Ide o
reprezentatívny výber z 11 básnických zbierok tejto poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru.
Podujatie sa uskutoční 16. decembra o 17. hod. v Tatranskej galérii v
Poprade. Knihu vydáva OZ Polska
z Popradu v preklade Sylvie Galajda a s ilustráciami Jany Kalixovej. Súčasťou prezentácie bude aj
dražba originálov knižných ilustrácií a výťažok bude poukázaný
v prospech neziskovej organizácie
Dobrý anjel.
Vydanie tejto básnickej zbierky má
silný charitatívny rozmer, pretože polovica nákladu bude venovaná knižniciam v nemocniciach, zariadeniach
pre seniorov a hospicoch.
(ppp)

Perla hôr
strednej Európy
Dnes 14. decembra o 17. hod. otvoria v Tatranskej galérii v Poprade výstavu s názvom Umenie Tatier - Tatry
- Perla hôr strednej Európy v umení
štyroch krajín, ktorá bude pozostávať z diel od 15 rôznych inštitúcií
zo Slovenska, Poľska a súkromných
zberateľov s tematikou Tatier od 18.
storočia až po súčasnosť. Súčasťou
vernisáže bude aj vianočný koncert,
na ktorom vystúpi Jaroslav Dvorský tenor, Michal Červienka - akordeón a
Júlia Grejtáková - klavír.
(ppš)

Horoskop na rok 2017
Bude
to
šťastný rok,
v ktorom vás čaká veľa nových
udalostí. Môžete očakávať dobré
správy, pracovný postup a návrat
peňazí, ktoré ste už pokladali za
stratené. Veľkú radosť vám budú
prinášať vzťahy. Rodina bude žiť
v harmónii, ktorú ste už tak potrebovali. Podarí sa vám vyrovnať resty z minulosti alebo získať
nových vplyvných priateľov.
Využite výhodný rok,
ktorý stojí pred vami. Môžete
veľmi veľa získať, pretože sa vám
dostane uznania alebo získate postup, ktorý ste si zaslúžili.
Budete odmenení za svoje predchádzajúce snahy a vytrvalé úsilie. Môžete očakávať zisky alebo
veľký nárast príjmov. V rodine
nastane dlhé obdobie pohody a
zberu plodov svojej námahy.
Očakávajte
priaznivý

rok. Najmä doma sa dozviete
veľa dobrých noviniek. Iba v povolaní sa môžu vyskytnúť menšie starosti a problémy, ktoré
však hravo zvládnete. Dávajte si
pozor na zdravie a buďte obozretní aj pri cestách do cudziny,
ktorých sa v tomto roku môže
vyskytnúť viac.
Rušný rok,
v ktorom
musíte dávať pozor na to, aby
strana výdavkov neprevýšila
stranu vašich príjmov. V oblasti financií starostlivo zvažujte
míňanie peňazí. Práve finančné
záležitosti by mohlo byť predmetom častejších hádok v rodine. Budete mať veľa príležitostí
na zábavu a cestovanie.
Rok bude
p o k o j n ý,
stabilný, ale čo sa týka ziskov
skôr priemerný. Získate však
kontakty na správnych ľudí, aby
ste mohli presadiť svoje budúce

plány. Veľa spoločenských povinností sa však môže odraziť na
zanedbávaní rodiny. Preto môže
v rodinnom prostredí dochádzať
k roztržkám.
Bude
to
mierne
šťastný rok. Prekvapia vás nečakané návraty z minulosti. Budete ľahko riešiť svoje problémy
a nájdete veľa vplyvných ľudí,
ktorí podporia vaše návrhy. Dávajte si pozor na klebety, ktoré
vám môžu znepríjemňovať inak
príjemný a úspešný rok.
V
tomto
pre
vás
nestálom roku sa držte viac v
úzadí. Mohlo by sa stať, že by ste
sa zbytočne zaplietli do plánov
iných, ktoré by neboli úspešné.
V tomto roku si budete musieť
so všetkým poradiť len sami,
priatelia nebudú mať na vás čas.
Obhájite svoje schopnosti a dočkáte sa uznania.

Pripravte
sa na rušný
rok v povolaní, na druhej strane
doma bude vládnuť pokoj. Podnikanie alebo uzatváranie zmlúv
môže byť s komplikáciami, preto
si prečítajte každé jedno slovíčko. Pre nezadaných je na obzore veľká láska, pre zadaných to
môže byť prírastok do rodiny.
Čaká vás
rok
plný
osláv. Pôjdete na svadbu alebo
dokonca sami môžete zakotviť
v manželskom prístave. Dobré
veci sa budú diať nečakane, zo
dňa na deň. Veľmi rušné obdobie bude na vás klásť zvýšenú záťaž, preto dbajte o zdravý životný
štýl a oddych. V zamestnaní si
polepšíte.
Sp okojný
rok, aký ste
už dlho nezažili. Zožnete veľa
úspechov s minimálnou námahou. Všetko pôjde akoby samo

od seba. Zažijete niečo nevídané a prekvapujúce. Akurát si
dávajte pozor na financie, lebo
by ste mohli prísť k finančnej
ujme.
Tento rok
bude
v
znamení nových vedomostí.
Črtajú sa zmeny v zamestnaní,
nové smery vo vašej práci alebo
štúdiu. So zmenami môžu spočiatku prichádzať aj problémy,
ale nepôjde o nič vážne. Rodina
vám bude vytvárať zázemie pre
realizáciu svojich najtajnejších
zámerov.
V
tomto
roku
sa
viac spoliehajte na iných, pretože vám bude chýbať dostatok
energie, aby ste bojovali o svoje
miesto na slnku. Vybavia to za
vás priatelia a nadriadené osoby.
Všetky záležitosti, či už pracovné alebo rodinné sa vyriešia, ale
bez námahy to nepôjde.
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Jednotlivci po 6. kole

viac informácií nájdete na www.bkcitybowling.sk

FIREMNÁ LIGA - Skupina A - 1. liga
Poz. Družstvo
1 Avan
2 XYZ
3 Advokáti
4 Hurricanes
5 Sharks
6 Terichem
7 Expoteam
8 Evita Caffe

Výhry
29
28
25
25
19
17
12
9

Poz. Meno hráča
1 Anton Zoričák
2 Anton Paločko
3 René Blažek ml.
4 Michaela Blažeková
5 Igor Lendácky
6 Matúš Svitanek
7 Ján Petras
8 Ľudovít Jurinyi
9 Ján Meleky
10 Rudolf Zoričák
11 Miroslav Mendroš
12 Miloš Palovčík
13 František Kuziel
14 Tomáš Szabó
15 Volker Kessler
16 Stanislav Zeleňák
17 Jaroslav Pěč
18 Kristina Kosekova
19 Peter Očvar
20 Mária Kovalčíkova
21 Martin Staš
22 Roman Gavalér
23 Július Karolčík
24 Karol Ganz
25 Stanislav Hertely
26 Milan Mešťan
27 Stanislav Sendecky
28 Ľubomír Kožik
29 Filip Švarc
30 Rado Tyliščak
31 Eva Mešťanová
32 Juraj Dubaj
33 Ľubomír Zuštiak
34 Timotej Kožík
35 Ľubomír Krul
36 Richard Svitanek

Družstvá po 6. kole
Remízy
0
0
1
0
1
0
0
0

Prehry
13
13
16
16
21
25
30
30

Zápasy
42
41
42
41
41
42
42
39

Jednotlivci po 6. kole
Družstvo
Avan
Hurricanes
XYZ
XYZ
XYZ
Hurricanes
Evita Caffe
Avan
Advokáti
Avan
Advokáti
Terichem
Sharks
XYZ
Expoteam
Terichem
Advokáti
Avan
Sharks
Avan
Terichem
Expoteam
Expoteam
Sharks
Expoteam
Evita Caffe
Hurricanes
Hurricanes
Terichem
Advokáti
Evita Caffe
Evita Caffe
Advokáti
Sharks
Advokáti
Hurricanes

Hry
7
41
12
41
29
39
25
29
42
33
39
36
37
41
33
36
30
15
41
42
32
25
35
41
33
31
4
37
22
7
31
30
6
4
2
2

Kolky	Body
22386
137
22622
128,5
21644
124
21378
119,5
20445
94
20992
91
20666
72,5
18172
58,5

Kolky	Body
1337
5
7806
30,5
2240
9
7619
29
5330
16
7125
27
4537
18
5257
21
7539
26
5875
22
6816
25
6284
19
6419
16
7105
18,5
5705
18
6214
18,5
5172
18
2573
8
6900
22
6888
23
5219
11,5
4073
9,5
5617
13
6558
17
5271
8
4911
9
629
2
5589
10
3275
8
1042
1
4361
7
4115
6,5
809
2
536
0
266
1
229
0

Priemer
191
190,3
186,6
185,8
183,7
182,6
181,4
181,2
179,5
178,1
174,7
174,5
173,4
173,2
172,8
172,6
172,4
171,5
168,2
164
163,1
162,9
160,4
159,9
159,7
158,4
157,2
151,1
148,8
148,8
140,6
137,1
134,8
134
133
114,5

FIREMNÁ LIGA - Skupina B - 2. liga
Družstvá po 6. kole
Poz. Družstvo
1 Jabras
2 Autodiely
3 Energochem
4 Three Beatles
5 BSB
6 Vega Zakopane
7 Scame
8 Lunys Team

Výhry
28
29
27
17
17
13
16
15

Remízy
0
0
1
0
1
0
0
0

Prehry
14
12
14
24
23
28
21
26

Zápasy
42
41
42
41
41
41
37
41

Kolky	Body
19115
134
19301
132,5
19900
123
18009
96
17588
86
18254
83
16338
81
17386
79,5

Poz. Meno hráča
1 Michal Kadlót
2 Pavel Svitanek
3 Ján Niedoba
4 Ján Matejbus
5 Milan Šifra
6 Jozef Valachovič
7 Grzegorz Bucki
8 Branislav Sroka
9 Lukáš Hybler
10 Dominik Bašista
11 Rastislav Niedoba
12 Milan Špiner
13 Emil Pačin
14 Peter Kaňuk
15 Pavol Hurajt
16 Štefan Harabin
17 Pawel Kolaciak
18 Marek Petras
19 Ján Pelach
20 Peter Šlosár
21 Tomáš Malatin
22 Michal Janik
23 Ladislav Čontoš
24 Tomáš Barilla
25 Miro Bilšak
26 Rastislav Slovjak
27 Pawel Gaj
28 Ondrej Závadský
29 Ondrej Bočkay
30 Martin Bašista
31 Matej Macho
32 Pavol Šlosár
33 Rastislav Bohunčák
34 Gejza Skokan
35 Lukasz Oszostowicz
36 Miroslav Vaščura
37 Peter Štofaňák
38 Jozef Skokan
39 Vladimir Zoričak
40 Peter Duda
41 Peter Vaščura
42 Pavol Kazimir
43 Patrik Rigo
44 Anton Šmotek

Družstvo
Energochem
Autodiely
Energochem
Three Beatles
Scame
Autodiely
Vega Zakopane
Jabras
BSB
Lunys Team
Energochem
Three Beatles
Autodiely
Lunys Team
Jabras
Autodiely
Vega Zakopane
Autodiely
Jabras
Scame
BSB
Vega Zakopane
Three Beatles
BSB
Three Beatles
Scame
Vega Zakopane
Jabras
Energochem
Lunys Team
BSB
Scame
Lunys Team
BSB
Vega Zakopane
Three Beatles
Lunys Team
BSB
Lunys Team
Scame
Three Beatles
Scame
Lunys Team
Three Beatles

Hry
28
6
42
28
28
33
33
32
27
28
14
17
38
34
29
38
33
8
42
31
23
13
38
19
4
17
20
23
42
11
26
29
25
3
24
33
9
25
4
5
2
1
12
1

Kolky	Body
4791
20
1020
5
7035
24
4640
22,5
4610
17
5349
21
5282
20
5085
22
4290
16,5
4428
15,5
2211
10
2655
10
5876
19,5
5254
19,5
4476
18
5842
25
5071
21
1214
4
6342
27
4662
17
3422
13,5
1925
6
5517
20,5
2737
7
574
2,5
2400
8
2819
7
3212
11
5863
14
1529
1
3562
12
3950
6
3343
8,5
400
1
3157
3
4309
6,5
1164
4
3177
1
493
1
616
1
220
0
100
0
1175
0
94
0

Priemer
171,1
170
167,5
165,7
164,6
162,1
160,1
158,9
158,8
158,1
157,9
156,1
154,6
154,5
154,3
153,7
153,6
151,7
151
150,3
148,7
148,1
145,1
144,1
143,5
141,1
140,9
139,6
139,5
139
137
136,2
133,7
133,3
131,5
130,5
129,3
127,1
123,2
123,2
110
100
97,9
94

FIREMNÁ LIGA - Skupina C - 3. liga
Družstvá po 6. kole
Poz. Družstvo
1 Finportal Hypo
2 Spolbyt
3 Bigmat-Remot
4 TV Poprad
5 Profesta
6 Slovanet
7 Whirlpool
8 Mimoni

Výhry
33
29
25
22
21
19
10
7

Remízy
0
0
1
1
0
0
1
1

Prehry
9
13
16
19
21
23
31
34

Zápasy
42
42
42
42
42
42
42
42

Kolky	Body
19741
152
19678
147,5
18427
119
18178
109
18084
104,5
17578
97,5
16299
62,5
15849
48

Jednotlivci po 6. kole
Poz. Meno hráča
1 Jozef Celušák
2 Vladimír Bobovský
3 Lukáš Celušák
4 Miloš Kačala
5 Jozef Košický
6 František Lompart
7 Marián Gad
8 Śtefan Knurovský
9 Peter Helebrandt
10 Vladimír Závacký

Družstvo
Finportal Hypo
Spolbyt
Finportal Hypo
TV Poprad
Finportal Hypo
Spolbyt
Profesta
Bigmat-Remot
Spolbyt
Whirlpool

Hry
22
37
40
28
23
16
42
36
33
24

Kolky	Body
3730
19
6184
28
6676
29
4579
20
3714
17
2570
10,5
6704
28
5682
23
5143
24
3736
16

Priemer
169,5
167,1
166,9
163,5
161,4
160,6
159,6
157,8
155,8
155,6
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Matúš Gajdoš
Daniel Beck
Jana Ileninová
Jaro Olečko
Vladimír Skokan
Peter Nomilner
Jozef Halama
Ladislav Zimerman
Juraj Gancarčík
Miroslav Horničák
Gejza Skokan
Samo Skokan
Eduard Barilič
Jozef Beck
Anna Vitková
Vladimír Kaprál
Diana Švagerková
Dušan Mlynár
Ľubomír Tužák
Lucia Rusnáková
Lukáš Scholtz
Miroslav Krafčík
Katarína Korenková
Ján Mlynár
Lukáš Fiolek
Kristina Rusnakova
Ján Kic
Drahoslav Vojček
Tomáš Tarbaj
Katarína Holcová
Eva Rybková

Slovanet
Spolbyt
Slovanet
Spolbyt
TV Poprad
Whirlpool
Bigmat-Remot
Slovanet
Profesta
Whirlpool
TV Poprad
Finportal Hypo
Whirlpool
Spolbyt
Bigmat-Remot
Profesta
Bigmat-Remot
Whirlpool
Slovanet
TV Poprad
Mimoni
Profesta
Finportal Hypo
Mimoni
Mimoni
TV Poprad
Mimoni
Whirlpool
Whirlpool
Slovanet
Whirlpool

30
22
36
6
11
22
19
26
36
9
39
30
23
12
38
38
33
11
19
41
31
10
11
37
37
7
21
6
29
15
2

4476
3275
5289
881
1594
3144
2675
3631
5016
1253
5405
4137
3116
1625
5094
5082
4408
1459
2503
5362
4027
1282
1396
4691
4666
854
2465
670
2766
1271
139

13
16
26
4
2
10
9
12
17,5
2
21
16
8
7
18,5
14
17,5
2
8
19
10
3
5
7
12
2
4
1
2,5
0,5
0

149,2
148,8
146,9
146,8
144,9
142,9
140,7
139,6
139,3
139,2
138,5
137,9
135,4
135,4
134,1
133,7
133,5
132,6
131,7
130,7
129,9
128,2
126,9
126,7
126,1
122
117,3
111,6
95,3
84,7
69,5

Remízy
0
0
0
0
0
0

Prehry
3
10
10
11
17
24

Zápasy
25
25
25
25
25
25

Kolky
8138
7030
6988
6907
5476
4199

Body
44
30
30
28
16
2

Jednotlivci po 5. kole
Poz. Meno hráča
1 Kevin Gál
2 Samuel Valečko
3 Matúš Husár
4 Nela Luptáková
5 Liliana Holotová
6 Matúš Petruľa
7 Patrik Múčka
8 Janna Śimon
9 Jakub Vojtko
10 Daniel Puchala
11 Patrik Boržik
12 Tomáš Bobák
13 julia Kašpráková
14 Radovan Krišanda
15 Kristian Kovač
16 Alex Helebrandt
17 Sebastian Blahušiak
18 Kristián Kasenčák
19 Noel Varga
20 Sebastian Čuban
21 Martin Temkovič
22 Tomáš Kalakaj
23 Katarína Liptáková
24 Gréta Brajerová
25 Daniela Buranská
26 Alex Dlugoš
27 Maria Jendrušáková
28 Viktoria Kostolníková

Družstvo
ZŠ s MŠ Matejovce
ZŠ s MŠ Francisciho
Komkáčik
ZŠ s MŠ Dostojevs. A
ZŠ s MŠ Dostojevs. A
Komkáčik
ZŠ s MŠ Matejovce
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Matejovce
ZŠ s MŠ Francisciho
Komkáčik
Komkáčik
ZŠ s MŠ Dostojevs. A
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Matejovce
Komkáčik
ZŠ s MŠ Jarná
Komkáčik
ZŠ s MŠ Matejovce
Komkáčik
ZŠ s MŠ Jarná
Komkáčik
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Matejovce
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Matejovce

Hry
9
25
13
24
25
17
8
7
5
25
9
1
19
6
5
3
6
11
14
4
7
9
2
5
17
8
4
12

Kolky
1157
2981
1478
2671
2749
1802
843
724
496
2428
866
96
1818
560
448
267
517
902
1142
323
563
720
160
390
1308
605
302
889

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

Komkáčik
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Matejovce
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Dostojevs. A
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Francisciho
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Dostojevs. B
ZŠ s MŠ Dostojevs. A
ZŠ s MŠ Dostojevs. B

8
8
5
5
4
1
2
2
11
1
2
6
7
5
4
8
5
3
10
3
2
2
4
8
13
4
5
6
4
2

576
564
352
342
270
66
129
129
708
63
117
347
386
271
216
428
261
156
516
151
100
96
185
368
548
166
192
227
144
59

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

72
70,5
70,4
68,4
67,5
66
64,5
64,5
64,3
63
58,5
57,8
55,1
54,2
54
53,5
52,2
52
51,6
50,3
50
48
46,2
46
42,1
41,5
38,4
37,8
36
29,5

Družstvá po 5. kole

Družstvá po 5. kole
Výhry
22
15
15
14
8
1

Lukáš Jambrich
Martin Diabelko
Gabriela Thurská
Duc Nguyen Duy
Petka Hvdecová
Lenka Perháčová
David Pafko
Timur Cimerman
Sebastian Husár
Kristína Kubusová
Tea Tkáčová
Samuel Sýkora
Karolína Ľachová
Alex Imriščák
Denis Imriščák
Alica Čakyová
Radka Kašpráková
Martina Sekeráková
Lenka Košická
Sebastian Śebest
Zuzana Kromková
Nataša Taušová
Samuel CHovan
Martin Sabo
Samuel Hyroš
Patrik Kuchta
Kristína Rusńaková
Patrik Tropp
Laura Veštúrová
Kristína Minovská

ŠKOLSKÁ LIGA - Stredné školy

ŠKOLSKÁ LIGA - Základné školy
Poz. Družstvo
1
ZŠ s MŠ Dostojevského A
2
Komkáčik
3
ZŠ s MŠ Francisciho
4
ZŠ s MŠ Matejovce
5
ZŠ s MŠ Jarná
6
ZŠ s MŠ Dostojevského B

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Priemer
128,5
119,2
113,6
111,2
109,9
106
105,3
103,4
99,2
97,1
96,2
96
95,6
93,3
89,6
89
86,1
82
81,5
80,7
80,4
80
80
78
76,9
75,6
75,5
74,1

Poz. Družstvo
1
SŠPGDT D.Tatarku
2
SOŠE Matejovce
3
Zdravotka
4
Obchodná akadémia Poprad

Výhry
13
7
7
3

Remízy
0
0
0
0

Prehry
2
8
8
12

Zápasy
15
15
15
15

Kolky
6140
5678
5565
4923

Body
26
14
14
6

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

Priemer
147,6
146
145,4
138,1
137,7
136,1
134
132,6
129,3
127
125,8
118,1
110,9
108,2
106
99,2
95,5
91
85,6
85

Jednotlivci po 5. kole
Poz. Meno hráča
Družstvo
1
Daniela Kaššová
Obchodná akad. Poprad
2
Kristína Koseková
Obchodná akad. Poprad
3
Juraj Slavkovský
SŠPGDT D.Tatarku
4
Marek Németh
SŠPGDT D.Tatarku
5
Tomáš Uličný
Obchodná akad. Poprad
6
Lukáš Labuda
SOŠE Matejovce
7
Kristián Furcoň
SOŠE Matejovce
8
Samuel František Skokan SOŠE Matejovce
9
Veronika Gildeinová Zdravotka
10 František Mrovčák
Zdravotka
11 Kristián Gontkovič
SŠPGDT D.Tatarku
12 Timotej Sivý
SOŠE Matejovce
13 Veronika Polovková
Zdravotka
14 Patrícia Krakovská
Obchodná akad. Poprad
15 Timotej Skokan
SOŠE Matejovce
16 Dominika Kunová
Zdravotka
17 Peter Spišák
Obchodná akad. Poprad
18 Marco Wenzel
SOŠE Matejovce
19 Benjamin Lach
Obchodná akad. Poprad
20 Marek Krajňak
Obchodná akad. Poprad

Hry
3
2
15
15
13
7
7
14
14
9
15
13
12
7
2
10
9
2
5
3

Kolky
443
292
2181
2072
1791
953
938
1857
1811
1143
1887
1536
1331
758
212
992
860
182
428
255

ZOC Max - CityBowling Poprad
Otváracie hodiny počas sviatkov
24. 12. 2016 - zatvorené
25. 12. 2016 - 14. - 24. hod.
26. 12. 2016 - 14. - 24. hod.
31. 12. 2016 - 9. - 15. hod.
1. 1. 2017 - 15. - 24. hod.
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14. a 15. decembra o 19. hod. - KAMENE
BOLESTI
FR, romantická dráma, 116 min., titulky,
MP15
Gabrielle a José uzatvorili na konci 2. svetovej vojny manželstvo z rozumu. Nedarí
sa im však splodiť dieťa, a tak Gabrielle
odchádza na liečenie do švajčiarskych kúpeľov, kde stretáva očarujúceho vojnového
veterána, v ktorom objaví svoju spriaznenú dušu. Vstupné: 4,5 €
16. decembra o 18. hod. - VEČER PRE
KLUBISTOV
Exkluzívna slovenská predpremiéra filmu JE TO LEN KONIEC SVETA režiséra Xaviera Dolana. Večer so špeciálnym
programom pre členov OZ Filmový klub,
držiteľov členských preukazov 2016 a budúcich členov filmového klubu. Vstupné:
zakúpenie preukazu FK na rok 2017
17. a 18. decembra o 16. hod. - VAIANA

USA, anim./rodinný, 90 min., dabing, MP7
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili prastarí moreplavci a objavovali nové ostrovy Oceánie...
Vstupné: 4,50 €, 4€ deti

stúpajú lavinóznymi svahmi, odolávajú
búrke i víchrici. Ich remeslo nie je len prácou a zárobkom, ale i cestou k vnútornému pokoju. Réžia: Pavol Barabáš. Vstupné:
4 €, 2 € s preukazom FK

17. decembra (2D) a 18. decembra (3D)
o 19. hod. ROGUE ONE: STAR WARS
STORY
USA, akčný/dobrodr., 130 min., titulky, MP12
Rogue One: Star Wars Story je prvý z novej série samostatných filmov Lucasfilmu. Rozpráva
príbeh skupiny netradičných hrdinov, ktorí sa
dajú dohromady, aby splnili odvážnu a zdanlivo nemožnú úlohu. Vstupné: 2D 4,50 €, 3D 6 €

21. decembra o 19. hod. - NESPOZNANÝ
SK, dokumentárny, 84 min., slovenská verzia, MP12
Dokumentárny film nekompromisne a
bez pretvárky nahliada do vnútra Richarda
Müllera a do zákulisia jeho turné s kapelou
Fragile. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

19. decembra o 19. hod. - LILY LANE
HU/DE/FR, dráma, 91 min., titulky, MP15, FK
Motívy rozvodu, úmrtia a opätovných
stretnutí. Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
20. decembra o 19. hod. - SLOBODA POD
NÁKLADOM
SK, dokument., 61 min., slovenská verzia, MP12
So stovkou kíl na chrbte sa brodia v snehu,

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 140,57 m2 ktorý sa nachádza
v Dome smútku na cintoríne, na ulici Fraňa Kráľa v Poprade,
v budove súp. č. 2052, or. č. 84, postavenej na parcele č. KN-C
1638/7, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1.
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 3 230,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: zriadenie predajne kvetinárstva, predaj kvetov, vencov,
smútočných kytíc a pod.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22.12.2016 do 12.00 h.
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.
PP-155
052/7167293, 052/7167297.			

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Poprade ešte
vždy bojuje s predsudkami
voči ľuďom s mentálnym
postihnutím. Búra ich aktivitami v Domove sociálnych služieb, kde sa zaoberá
rozvíjaním ich pracovných
činností, športových a kultúrnych aktivít.
Ich sebavedomie stúpa, ak
môžu prispieť niečím užitočným, a to prácou na konkrétnych výrobkoch - napr.
sviečky, výrobky z keramiky,
krabičky, pohľadnice, venčeky, papletové srdiečka, strom-

Inzercia
lacno dreve•nýPredám
obklad - 3 €, zrubový

profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
4/16-P
Predám drevené dlhé sane

•

Pension
SABATO

28. a 29. decembra o 19. hod. - VIANOČNÁ PÁRTY
USA, komédia, 95 min., titulky, MP15
Jediný spôsob, ako uloviť významného
klienta a zachrániť firemnú pobočku pred
zavretím, je usporiadať veľkolepý vianočný večierok. Vstupné: 4 €

čeky, vianočné gule a knihy s
blahoželaniami.
Okrem sebaobslužnej činnosti, ktorú s nimi nacvičujú
zamestnanci zariadenia, mladí ľudia s MP tieto výrobky
s láskou pripravujú na prezentáciu vlastných výrobkov
v našej galérii, ktorú sme
otvorili v priestoroch DSS a je
prístupná verejnosti v pracovných dňoch od 8. do 16. hod.
Neboli by to mladí ľudia,
keby sa nechceli zabávať, aj
oni majú radi pohyb a okrem
športových aktivít sa venujú aj
kultúrnym aktivitám, ktoré aj v
tomto roku zúročili na šiestom

ročníku benefičného koncertu
Svetielko nádeje, na ktorý bola
poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR a záštitu nad
týmto podujatím prevzal minister kultúry Marek Maďarič.
Vďaka projektu Svetielko
nádeje, ktorý bol realizovaný
s finančnou podporou MK
SR sa nám darilo začleňovať
mladých ľudí s mentálnym
postihnutím so normálneho života, vystupovaním na
akciách s obecenstvom sa
zvyšuje pocit ich sebavedomia a odstraňujú sa zábrany
medzi zdravými a postihnutými ľuďmi.
(aze)

s operadlom, cena 23 €. Inf.:
č. t. 0904 860 951. 52/16-P

sociálnych slu•žiebCentrum
v Poprade prijme do

•

Rô zne

Dám do prenájmu
zariadený 2-izbový podkrovný byt v Poprade
v rodinnom dome so samostatným
vchodom.
Cena pre jednu osobu
250 €. Inf.: č. t. 0911 690
817.		
101/16-R
Dám do prenájmu zariadenú garsónku v Poprade. Inf.:
č. t. 052/774 69 72. 102/16-R

•

v Poprade-Spišskej Sobote

27. decembra o 19. hod. - SANTA JE
STÁLE ÚCHYL
USA, čierna komédia, 81 min., titulky,
MP12
Odpudivo neodolateľný zlodej Willie si znovu oblečie kostým Santu a neochotne spojí
sily s bývalým parťákom Markusom, aby na
Vianoce vykradli centrálu jednej skorumpovanej chicagskej charity. Vstupné: 4 €

Nie sú horší, sú len iní

Pre daj

pracovného pomeru opatrovateľku. Požadované vzdelanie minimálne stredoškolské v odbore opatrovateľstvo,
ošetrovateľstvo, sanitár prípadne uchádzač s min. 220
hodinovým opatrovateľským
kurzom. Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Centrum sociálnych služieb
v Poprade, Komenského
3454/12, 058 01 Poprad, prípadne e-mailom: pam@css.
poprad.sk
109/16-R

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-

POP RA D cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka:

prijme
ihneď

UPRATOVAČKU
-CHYŽNÚ.

PP-156

Mesto Poprad v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory v katastrálnom území Veľká - nebytové priestory v budove súp. č.
4285, postavenej na parcele č. KN-C 932/8 o výmere 359,29 m²
za účelom ich využívania na administratívnu činnosť.
Výška nájmu je minimálne 25,- €/m2/rok za kancelárie a 17,- €
/ m2 / rok za ostatné priestory, a to chodby, sociálne zariadenia
za účelom zriadenia kancelárskych priestorov a prísl. na vykonávanie administratívnej činnosti.
Minimálna výška nájmu je určená v súlade so „Zásadami prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien
za prenájom nebytových priestorov“ schválených Uznesením
MsZ mesta Poprad č. 113/2012 zo dňa 6.6.2012, v znení Dodatku č.1 schválenom Uznesením MsZ mesta Poprad č. 9/2015
zo dňa 11.2.2015 a Dodatku č.2 schválenom Uznesením MsZ
mesta Poprad č. 250/2015 zo dňa 16.12.2015 a v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Informácie o nehnuteľnosti poskytne MsÚ Poprad, oddelenie
správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. posch.,
č. dv. 305, tel. č. 052/7167293, 297 e-mail: beata.sekerakova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 12. 2016 o
PP-146
12.00 hod.				

27. decembra o 10. hod., 28. a 29. decembra o 16. hod. - SPIEVAJ
USA, animo./muzikál, 90 min., dabing, MP
Celý svet je doslova pobláznený speváckymi
súťažami, preto sa nikto nemôže čudovať, že

Napísali ste nám

Prenájom nebytových priestorov

v budove, súp. č. 4285, postavenej
na parcele č. KN-C 932/8 v k. ú. Veľká

22. decembra o 19. hod. - ANJEL PÁNA 2
CZ, rodinná rozprávka, 90 min., česká verzia, MP
Voľné pokračovanie úspešnej vianočnej
rozprávky. Vstupné: 4 €

tento súčasný fenomén pohltil aj zvieraciu ríšu.
Vstupné: 4,50 €, 4€ deti

Kontakt: 0905 634 727.
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Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13,
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.
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Zablahoželali jubilantom
V sobotu 10. decembra 2016
sa v obradnej sieni mesta konala
slávnosť, na ktorej viceprimátor
mesta Igor Wzoš prijal tých
Popradčanov, ktorí oslavujú svoje
narodeniny v decembri. Ku krásnym 85 rokom zablahoželal Františkovi Krajčovi. Gratuláciu ku
80 rokom prijala Jolana Doľáková, Katarína Slivovská, Dominik
Fujaš, Michal Skokan a aj Gejza
Belobrad, ktorý mal narodeniny ešte v januári t.r. (na fotogra-

Vyskúšali si tvorivé písanie
V rámci literárnych večerov, literárno - kultúrneho projektu Podtatranská knižnica v Poprade usporiadala koncom novembra Tvorivé
písanie pre žiakov základných umeleckých škôl. Prednášku a tvorivú
dielňu viedol dramatik, člen Spišského literárneho klubu a pracovník
Oddelenia školstva MsÚ v SNV Štefan Šimko.
V študovni Podtatranskej knižnice
sa stretli žiaci, ktorí sa vo voľnom čase
venujú dramatickému alebo literárnemu umeniu a majú záujem aj o literárnu tvorbu. V úvode lektor mladým
umelcom vysvetlil, že spisovateľom sa
človek nestane zo dňa na deň. A ani
počas tohto jedného stretnutia im nezaručí, že ich naučí písať. Predchádza
tomu totiž dlhodobý proces vytrvalého dennodenného písania.

fii). 75 rokov oslavovali Emília
Chovanová, Jolana Rusnáková,
Michal Harabin, Ladislav Kručinský, František Tichoň, Jaroslav
Zuštiak, Marta Kaňuková a Milan
Kupko, 70 rokov Anna Bendíková, Stanislav Bališ, Mária Gallovičová, Monika Magerová, Alžbeta
Martančiková, Kamila Rzymanová, Karol Krajč, Tomáš Krausz,
Valent Kriš, Mikuláš Mačkay, Ján
Pružinský, Ladislav Závecký, Terézia Mačkayová.
(ppš)

Poďakovania

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Poprad ďakuje mestu Poprad
za poskytnutú dotáciu vo výške 4
000 €. Dotácia bola použitá na výmenu dlažby v priestoroch jedálne
a kuchyne Domu SČK v Poprade - Spišskej Sobote.
(ppp)

Žiaci si preverili aj svoje tvorivé
schopnosti, keď sa pokúšali využiť námet známej ľudovej rozprávky a vytvoriť podľa neho iný neobyčajný príbeh
s rovnakým vyústením. Ďalšou úlohou mladých tvorcov bolo v skupinách
spísať osnovu svojho bežného dňa tak,
aby sa v nej objavil dramatický konflikt,
ktorý spraví zo všedného zaujímavé.

Lektor Štefan Šimko na tvorivom
stretnutí ponúkol žiakom vyskúšať
si, aké prostriedky pri písaní používať a na čo všetko myslieť, aby
dokázali čitateľskú verejnosť zaujať
spomedzi množstva už spracovaných
literárnych tém. Podujatie z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.		
(adh)

Jarmok s atmosférou

PP-121

Niekto si kúpil na XIV. tradičnom vianočnom jarmoku v Poprade zlatistú keramickú rybku, iný aspoň
medovník, ďalší papuče starej mame pod stromček...
Najväčšie rady však stáli pred stánkami s občerstvením - punče s rôznymi príchuťami, slivkové víno či
medovina, klobásky, jaternice, langoše, pečené mäso
rôzneho druhu a ďalšie maškrty šli na odbyt. Jarmok
totiž nebol len na nakupovanie vianočných drobností a ručne vyrábaných remeselníckych výrobkov, ale
bol i miestom stretnutí a zážitkov v kruhu rodiny a
priateľov.
Napriek chladnejšiemu a najmä v nedeľu vetristému
počasiu prišlo na tohtoročný jarmok veľmi veľa ľudí.
Zabávali sa aj pri viacerých kultúrnych programoch.
Hlava na hlave bola najmä na vystúpení Otta Weitera s
A. Fisher, ktorí roztancovali Popradčanov a ocenili vynikajúce domáce publikum.
Marta Kurpašová, vedúca oddelenia strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade, ktoré
bolo hlavným organizátorom podujatia, povedala:
„Ako hlavný organizátor sa chceme poďakovať oddeleniu kultúry za zabezpečenie kultúrneho programu,
mestskej polícii za bezpečný a bezproblémový priebeh
jarmoku, dobrovoľným hliadkam a ďalším zložkám
SČK za zdravotnícku pomoc, ako aj tým, ktorí sa pričinili o čistotu a poriadok a takisto všetkým, ktorí
rôznym spôsobom prispeli k zdarnému usporiadaniu
jarmoku.“ 			
(mar)

Amavet klub Sova č.948 ďakuje
členom i nečlenom klubu za aktívnu účasť na akciách počas roka
2016. V tomto roku by sme chceli
poďakovať hlavne správe Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe, konkrétne pani Martine
Proháczkovej, ktorá pripravila pre
deti a mládež environmentálne
aktivity v prostredí lužného lesa v
okolí Tatranskej Lomnice.
Všetkým prajeme krásne prežitie
sviatkov, veľa zdravia i šťastia a tešíme sa na úspešný a krásny Nový rok
2017.			 (rak)
Úprimne ďakujem pracovníkom lekárne pri Nemocnici Poprad pod vedením Evy Rybákovej, ktorí s veľkou
ochotou a láskou vypočujú a pomôžu
v oprávnených potrebách a požiadavkách pacientov. Tým prispievajú k lepšej psychike chorých. Marián Korvín

Zabíjačka patrí už nerozlučne k
tradičného vianočnému jarmoku
v Poprade. A kto nemá rád mäso,
hurky, pečienku či klobásy, mohol si
pochutiť aspoň na chlebe s masťou
a cibuľou. FOTO - Marta Marová
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Pf 2017

Pf 2017

Pokojné prežitie vianocných sviatkov
a v novom
roku 2017
Pokojné prežitie
vianocných
sviatkov
osobných
pracovných
a vvela
novom
rokuaj2017

úspechov
praje
vela osobných
aj pracovných

úspechov praje

PP-151

