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Svetlo z Betlehema
prišlo aj pod Tatry

Poslanci schválili rozpočet

Vážení čiTaTelia,
redakcia novín Poprad Vám praje krásne vianočné sviatky a do nového roka 
2019 veľa zdravia, šťastia, porozumenia a úspechov. Zároveň Vám ďakuje-
me za priazeň, ktorú ste našim novinám zachovávali v uplynulom roku.
Zároveň redakcia oznamuje, že prvé číslo novín Poprad v roku 2019 vyjde v 
stredu 9. januára.       (red)

Mesto získalo pozemky pre Kvetnicu, 
bude aj osvetlenie

najdôležitejší dokument roka 
- rozpočet mesta Poprad na rok 
2019 s výhľadom na roky 2020 - 
2021 schválili poslanci MsZ na 
svojom 1. plánovanom zasadaní 
minulú stredu. Pätnásť poslancov 
bolo za, 3 proti a 1 sa zdržal. 

Mesto bude hospodáriť v budú-
com roku s vyrovnaným rozpočtom 
v celkovej výške 49 440 340 eur, čo 
predstavuje oproti schválenému roz-
počtu roku 2018 celkový nárast vo 
výške 7 322 230 eur. Primátor Po-
pradu Anton Danko po schválení 
rozpočtu konštatoval: „Tak ako pre 
štát, tak aj pre mesto je to najdôleži-
tejší dokument. V tomto prípade bola 
časť pripravená ešte predchádzajúcim 
vedením, väčšinu sme však už nasta-
vili my. Kapitálové výdavky sa budú 
dolaďovať v priebehu budúceho roka. 
Chceme dať priestor poslancom mest-
ského zastupiteľstva, aby sme spoloč-
nými silami stanovili tie najdôležitej-
šie priority pre naše mesto v budúcom 
roku.“ 

Drahomíra Polovková z ekono-
mického odboru, ktorá návrh roz-
počtu predkladala, zrekapitulovala: 
„Bežné príjmy sú rozpočtované vo 
výške 42 655 000 eur, bežné výdavky 

vo výške 42 168 000 eur, čím sa bežný 
rozpočet stáva prebytkovým. Kapitá-
lové príjmy sú rozpočtované vo výške 
818 630 eur a kapitálové výdavky 
6 777 440 eur, čím sa stáva kapitálový 
rozpočet schodkovým vo výške 5 956 
210 eur. Prebytok bežného rozpočtu 
dosahuje výšku 497 000 eur a bude 
vo výške 494 400 použitý na spláca-
nie istiny z úverov a vo výške 2 600 
eur na krytie kapitálových výdavkov.“ 
Na krytie zostatku kapitálového roz-
počtu budú použité prostriedky z 
Rezervného fondu mesta vo výške 
5 956 210 eur. Poslanci budú mať 
priestor na prerozdelenie kapitálo-
vých výdavkov vo výške 2 524 000 
eur na ďalšie investičné akcie podľa 
ich návrhu. 

K návrhu rozpočtu na rok 2019 
s výhľadom na roky 2020 - 2021 
predniesla svoje stanovisko hlavná 
kontrolórka mesta Zita Kozlerová: 
„Rozpočet je zostavený v súlade so 
zákonom, vyrovnaný a zostavený 
tak, aby zabezpečil financovanie sa-
mosprávnych funkcií mesta v plnom 
rozsahu. Verím, že poslanci využijú 
finančnú rezervu na kapitálové vý-
davky.“ 

Betlehemské svetlo pokoja a 
lásky dotvorí vďaka skautom via-
nočnú atmosféru na Slovensku aj 
v tomto roku. Plamienok, zapále-
ný v mieste narodenia Ježiša Kris-
ta k nám dorazil už po 29-ty krát. 
na Slovensko sa Betlehemské 
svetlo dostalo opäť z  Rakúska, 
kde ho tamojší skauti odovzdali 
skupinám z  celej európy. Z  Ra-
kúska ho slovenskí skauti prepra-
vili pod Tatry.  

(Pokračovanie na str. 8)

na decembrovom zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva v Poprade po-
slanci schválili majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov a stavieb 
v mestskej časti Kvetnica pod prí-
stupovou komunikáciou a chod-
níkmi. Primátor Popradu anton 
Danko informoval, že došlo k do-
hode mesta so spoločnosťou Dan-
MiR, ktorá ich vlastní a tým sa 
bude môcť podstatne zvýšiť kvalita 
života Kvetničanov.

„Chcem sa poďakovať firme  DAN-
MIR za ústretový krok. Korektne sme 
sa dohodli na tom, že táto spoločnosť 
bezodplatne prevedie mestu Poprad 

do vlastníctva komunikácie a po-
zemky pod nimi s celkovou rozlohou 
1871 m2 v celkovej hodnote viac ako 
184 tisíc eur. Mesto Poprad ďalej od-
kúpi od spoločnosti DANMIR ďalšie 
pozemky v celkovej rozlohy 3 779 m2 
za cenu 136 tisíc m2. Ide o pozemky, 
ktoré chceme získať, aby sme mohli 
vyriešiť problémy s prístupom do by-
tových domov, parkovaním, osvetle-
ním,“ povedal primátor. Kúpna cena 
pozemkov, ktoré by mesto malo 
odkúpiť v okolí bytových domov 
Jánošík a Nová obytná, vychádza z 
predložených znaleckých posudkov. 

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 2)
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Schvaľovanie rozpočtu sa nezao-
bišlo bez výhrad. Už v úvode MsZ 
navrhoval poslanec Peter Dujava, 
aby boli návrh rozpočtu s súvisia-
ce stanovisko hlavnej kontrolórky 
z programu stiahnuté a predniesol 
početné výhrady. Jeho návrh po-
slanci neschválili. Trenice nastali aj 
pri zložení návrhovej komisie, keď-
že klub šiestich nezávislých poslan-
cov Poprad22 sa zhodol na tom, že 
v nej nechcú mať zastúpenie, dvaja 
z nich odmietli mať zastúpenie v 
komisii len na decembrovom MsZ. 
P. Dujava sa vyjadril, že považu-
je svoje poslanecké miesto za viac 
využité v pléne, ako v návrhovej 
komisii. Zvlášť, keď sa návrhu roz-
počtu venoval 10 dní a napísal 8 
strán pripomienok. Okrem iného 
povedal: „Tvrdím, že ide o odborný 
dokument, ktorý má byť pripravený 
so všetkou vážnosťou a odbornosťou 
a on takto pripravený nie je. Ako 

ekonóm vidím veľa chýb 
v príjmovej aj výdavkovej 
časti, nesúlad s tabuľkovou 
a textovou časťou. Mesto 
nepočíta aj s alternatívou 
poklesu obyvateľov pod 
50 tisíc, čím môže prísť o 
značné príjmy z podielo-
vých daní. Výpadok môže 
dosiahnuť až 1,2 mil. 
eur ročne, čo je za 4 roky 
takmer 5 miliónov, čo by mesto vý-
razne pocítilo. Výstavba nájomných, 
sociálnych bytov nezahŕňa žiadne 
investície, sú tam nuly...“ Poslanec 
Peter Brenišin reagoval slovami, že 
strašíme niečím, čo ešte nenastalo. 
Svoje výhrady predniesla aj poslan-
kyňa H. Mezenská, najmä k tomu, 
že mesto v návrhu rozpočtu neráta 
s výstavbou bytov pre tých občanov 
mesta, ktorí si ich nemôžu dovoliť.  
Poslanec Milan Baran podotkol, že 
rozpočet je živý organizmus a pre 
poslancov zostávajú možnosti, aby 

naplnili aj svoj program. Nebolo 
by dobré ísť do provizória. Posla-
nec Marián Barilla zdôraznil, že 
v rozpočte je rezerva 2,5 mil. eur, 
aby si poslanci mohli navrhnúť, 
aké rozvojové projekty chcú robiť.  
Podľa poslankyne Aleny Madzino-
vej je rozpočet pripravený správ-
ne. Diskutovali aj ďalší poslanci. 
Rozpočet bol napokon schválený s 
doplňujúcim návrhom M. Barana 
týkajúcim sa spracovania zmien a 
doplnkov ÚPN (podrobný rozpočet 
je na www.poprad.sk).  (mar)

Poslanci schválili rozpočet
(Dokončenie zo str. 1)

• PRiMáTOR Popradu Anton 
Danko spolu s  manželkou dopo-
ludnia na Štedrý deň navštívia 
jedáleň Centra sociálnych slu-
žieb v Poprade, kde budú podávať 
ľudom bez domova kapustnicu 
a  slávnostné štedrovečerné menu. 
Potešia ich aj darčekom.

• CHaRiTaTíVnY trojkráľový 
koncert pod záštitou primátora 
mesta Antona Danka sa uskutoč-
ní 6. januára o  16. hod. v  Tatran-
skej galérii v  Poprade. Účinkovať 
bude Michal Červienka, Klaudius 
Kováč, Róbert Ragan. Súčasťou 
programu bude dražba umelecké-
ho predmetu v  prospech poprad-
skej rodiny s talentovanými deťmi. 

• na SilVeSTRa 31. decembra 
sa Popradčania môžu opäť stretnúť 
na spoločnom výstupe na Zám-
čisko. Zraz účastníkov bude o  11. 
hod. pri jazierku v Kvetnici.

• VianOčnÉ prázdniny sa začí-
najú školákom 22. decembra 2018 
a potrvajú do 7. januára 2019. 

• KlUB Sobotčanov pozýva na 
Štefanskú zábavu, ktorá sa usku-
toční v  stredu 26. decembra o  19. 
hod. v  priestoroch divadelnej sály 
v Spišskej Sobote. Bližšie informá-
cie na tel. čísle 0948 246 512. 

• POPRaDSKÉ divadlo Comme-
dia sa predstaví divákom v sobotu 
29. decembra o 19. hod. v kongre-
sovej sále kúpeľov v Novom Smo-
kovci s hrou Jozef a Mária o dvojici 
starých, osamotených ľudí, ktorí 
zostali na Vianoce uväznení v prá-
ci v supermarkete.

• BRaTSKá jednota baptistov 
pozýva v  nedeľu 23. decembra 
o  18. hod. na vianočný koncert 
spojeného spevokolu pod názvom 
Keď Boh ruku podáva. Koncert sa 
uskutoční v  Motlitebni na Jahod-
nej ul. v Poprade. 

• MeDiačná poradňa bude po-
kračovať aj v  roku 2019. Prvá sa 
uskutoční vo štvrtok 3. januára od 
14. do 16. hod. v priestoroch Mest-
ského úradu v Poprade.

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

Mestský úrad bude plne funkčný a pracovať pre občanov
na decembrovom zasadaní Mest-

ského zastupiteľstva v Poprade  pred-
stavil primátor anton Danko staro-
novú prednostku MsÚ Oľgu netočnú 
(na foto hore vpravo). Jej želaním je, 
aby sa mestský úrad vrátil do stavu, 
keď z postu prednostky MsÚ pred 4 
rokmi odchádzala a MsÚ bol vtedy 
plne funkčný, a aby občania mali po-
cit, že úrad je tu pre nich.

V programe MsZ boli i ďalšie per-
sonálne záležitosti. O uvoľnenie z 
funkcie náčelníka Mestskej polície v 
Poprade požiadal doterajší náčelník 
Štefan Šipula (na foto dole zľava). Od 
13. decembra 2018 bol do tejto funk-
cie menovaný Marián Gardoš(na foto 
dole druhý zľava), ktorý pracuje v ra-
doch mestskej polície od roku 1991 
a problematika verejného poriadku 
je mu blízka. Jeho víziou je moderná 
mestská polícia, ktorá bude pružne a 
odborne vedieť reagovať na potreby 

občanov. Primátor A. Danko poďa-
koval Š. Šipulovi za doterajšiu prácu 
a keďže sa stal zástupcom náčelníka, 
naďalej bude pomáhať v oblasti bez-
pečnosti v prospech obyvateľov mes-
ta.

Ďalej boli odvolaní doterajší zá-

stupcovia mesta v Oblastnej organi-
zácii cestového ruchu Región Vyso-
ké Tatry - za člena predstavenstva a 
valného zhromaždenia bol schválený 
Ondrej Kavka a za člena dozornej 
rady Štefan Pčola. Do Rady Združe-
nia Euroregión Tatry MsZ schválilo 
Ondreja Kavku, takisto i za zástupcu 
mesta v Miestnej akčnej skupine Pro 
Tatry. 

Doterajší konateľ TV Poprad Ró-
bert Merva požiadal o uvoľnenie z 
tohto postu, preto poslanci schválili 

odvolanie zástupcu mes-
ta Poprad z funkcie štatu-
tárneho orgánu (konateľa) 
obchodnej spoločnosti TV 
Poprad k 31. decembru a 
schválili nového, ktorým 
bude od 1. januára 2019  pri-
mátor Anton Danko do doby 
vymenovania štatutárneho 
orgánu valným zhromažde-
ním obchodnej spoločnosti 

na základe výsledku výberového ko-
nania. Poslanec I. Wzoš doterajšiemu 
konateľovi poďakoval za prácu pre 
mestskú televíziu, ktorej čísla sledo-
vanosti sú jedny z najlepších na Slo-
vensku a informovanosť sa podstatne 
zlepšila.

Z funkcie konateľa s.r.o. Pohrebno-
-cintorínske služby Poprad bol s plat-
nosťou ku koncu decembra odvolaný 
František Švirloch. Od 1. januára 
2019 prevezme funkciu štatutárne-
ho orgánu (konateľa) primátor do 
doby vymenovania nového konateľa 
valným zhromaždením na základe 
výsledku výberového konania. Po-
slankyňa Alena Madzinová vyslovila 
vďaku za kvalitné služby PCS, ktoré 
občania s uznaním kvitovali, aj za 
úpravu všetkých cintorínov v meste. 
Pripojila sa i poslankyňa Tatiana Hu-
sárová a vyzdvihla, že PCS sa vo svo-
jich službách za posledné štyri roky 
vysoko skultivovali. 

O uvoľnenie z postu riaditeľa Cen-
tra sociálnych služieb MsZ požiadal 
ku koncu tohto roka Jozef Košický. 
Vzhľadom na to, že sa stal poslancom 
MsZ, vznikol rozpor medzi výkonom 
funkcie štatutára mestskej organizácie 
a výkonom práce poslanca. Rozhodol 
sa pre poslaneckú prácu. Poslanec 
František Majerský mu poďakoval 
a uviedol, že jeho práca bola vysoko 
hodnotená zo strany zamestnancov 
aj klientov a po 11 rokoch sa mu iste 
ťažko odchádza. Drží mu palce v po-
slaneckej činnosti.   (mar)
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• JUBileJná medzinárodná kon-
ferencia pri príležitosti 70. výročia 
založenia Tatranského národného 
parku sa koná dnes 19. decembra v 
Grand Hoteli Bellevue v Hornom 
Smokovci. 

• aJ tento rok ponúkajú Štátne lesy 
TANAP-u verejnosti na predaj via-
nočné stromčeky. Záujemcovia si 
môžu vybrať medzi smrekom a bo-
rovicou, cena závisí od druhu a veľ-
kosti.  

• V PiaTOK 28. decembra o 18. 
hod. organizuje Občianske združe-
nie Familiaris v Dome kultúry vo 
Svite vianočný benefičný koncert 
„Aký je to (S)vit...?“. V programe 
budú účinkovať študenti VŠMU 
v Bratislave a v ich podaní zazne-
jú diela hudobných velikánov  - G. 
Ph. Telemanna, J. S. Bacha, G. Ph. 
Händla, J. Haydna a W. A. Mozarta. 
Vstupné dobrovoľné.

• VláDa poskytne Prešovskému 
samosprávnemu kraju v nasledujú-
cich troch rokoch bezúročnú finanč-
nú výpomoc 12 miliónov eur na re-
konštrukciu cestnej infraštruktúry. 
Prijatie pôžičky na minulotýždňo-
vom rokovaní odobrili hlasovaním 
poslanci krajského zastupiteľstva. 
PSK dostane od štátu pôžičku na 
rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. 
Peniaze budú prednostne použité 
na odstránenie havarijných úsekov 
ciest, ktorých je v  našom kraji 111 
kilometrov.

• ŠTáTna veterinárna a potravi-
nová správa Slovenskej republiky 
upozorňuje na dodržiavanie mimo-
riadnych opatrení u všetkých far-
márov, chovateľov a  spotrebiteľov 
v súvislosti s africkým morom oší-
paných. Podrobnosti sú zverejnené 
aj na internetovej stránke mesta - 
www.poprad.sk.

• naJVÝZnaMneJŠí indický 
internetový portál venujúci sa svad-
bám odporúča svojim čitateľom 
Vysoké Tatry ako lokalitu vhodnú 
na svadobnú cestu. Rozhodla o tom 
odborná porota, keď ako jedinému 
hotelu na Slovensku udelila cenu 
WeddingSutra Honeymoon Awards 
2018 Grand Hotel Kempinski High 
Tatras.

• ÚSTaVnÝ súd (ÚS) SR vyhlásil 
za neplatné voľby starostu v obci 
Jánovce, ktoré sa konali 10. novem-
bra 2018. Na neverejnom zasadaní 
o tom v stredu minulého týždňa 
rozhodlo plénum ÚS. Ústavný súd 
vyhovel sťažnosti jedného z kandi-
dátov na starostu, ktorou namietal 
neústavnosť a nezákonnosť vo-
lieb starostu.   (ppš)

Centrum mesta zapĺňal od piatka 
do nedele virvar XVi. tradičného 
vianočného jarmoku. Predsviatočná 
atmosféra, množstvo maškŕt či už 
z  mäsa, údenín, s  príchuťou medu, 
klinčekov, škorice a iných ingredien-
cií lákalo návštevníkov občerstviť sa.

Zároveň sa stretnúť s  priateľmi 
a  známymi, porozprávať sa, nakúpiť 
drobnosti väčšinou ručne vyrábané 
ako sviečky, košíky, drevené varešky, 
kreatívne šperky, tkané koberce, ob-
rusy s  vianočnými motívmi, imelo, 
perníky... Ako obvykle nechýbala pra-
vá dedinská zabíjačka a množstvo kul-
túrnych podujatí (na foto hore vľavo 
FS Levočan, dole Gizka Oňová a  ZŠ 
s MŠ na Komenského ul., ktorá výťažok 
z vlastnoručne vyrobených predmetov 
venuje na charitatívne účely). V sobotu 

sa konal i dobročinný koncert Melódie 
šťastie pod záštitou primátora mesta 
Poprad Antona Danka pre deti z det-
ských domovov. V rovnaký deň sa na 
pódiu stretol organizačný tím poduja-
tia určeného hlavne zdravotne znevý-
hodneným deťom, v ktorom boli Anna 
Schlosserová, Jana Hoššová, Motorkári 
Slovenska a ďalší ľudia s dobrým srd-
com. Nezištne finančne podporili lieč-
bu 6 detí, ktoré potrebujú pomoc. Po 
minulé dva roky vypúšťali balóny so 
želaniami Ježiškovi, ale tohto roku sa 
organizátori rozhod-
li ochrániť prírodu. 
Preto balóniky nevy-
púšťali, no deti mohli 
napísať svoje vianoč-
né priania tentoraz 
na ozdoby - snehu-
liakov na stromčeku. 

Ocenená bola tiež 
trieda, ktorá nazbie-
rala najviac vrchnáči-

kov z plastových fliaš v súťaži Pomáhaj 
a vyhraj! Stala sa ňou 1. B zo ZŠ s MŠ 
Tajovského v Poprade, ktorej žiaci na-
zbierali vyše 58 kg vrchnáčikov (táto 
škola nazbierala celkovo viac ako 219 
kg za 2 týždne súťaže). Boli medzi nimi 
aj papieriky s vyjadrením ľútosti, že už 
viac vrchnáčikov doma nemajú, ale 
chcú pomôcť chorým deťom. Napísa-
li: Nemusíme vyhrať, ale chceme, aby 
boli zdravšie. S  deťmi prišla prevziať 
cenu - výlet učiteľka Zuzana Berátso-
vá (na foto uprostred).  (mar)

• POSlanKYňa MsZ Tatiana Hu-
sárová oznámila na decembrovom 
zasadaní Msz vznik nového poslanec-
kého klubu Poprad 22, v ktorom sú 
nezávislí poslanci Peter Dujava, Tatia-
na Husárová, František Majerský, He-
lena Mezenská, Jozef Košický a Igor 
Wzoš. Predsedom bude P. Dujava.• V ROKU 2019 bude Mestské za-
stupiteľstvo mesta Poprad zvolané 
14. februára, 11. apríla, 13. júna, 5. 

septembra, 31. októbra a 5. decembra, 
vždy o 9. hod. Podľa plánu zasadnutí 
sa Mestská rada mesta Poprad zíde 
11. februára, 9. apríla, 10. júna, 2. sep-
tembra, 28. októbra a 2. decembra, 
vždy o 10. hod.• na MsZ sa poslanci oboznámili  
s informatívnou správou o hospodá-
rení obchodných spoločností s ma-

jetkovou účasťou mesta Poprad za 
rok 2017. Je ich deväť. V rozprave sa 
poslankyňa Helena Mezenská zaují-
mala o to, aké benefity má mesto zo 
spoločnosti Aquapark. Primátor Po-
pradu Anton Danko podčiarkol, že 
bude trvať na tom, aby sa od budúce-
ho roka každá spoločnosť prišla pred 
mestské zastupiteľstvo zodpovedať so 
svojimi výsledkami osobne, tak ako 
tomu bolo v minulosti.  (mar)

Zo zastupiteľstva

Oproti pôvodným požiadavkám spoločnosti by 
mesto malo celkovo ušetriť viac ako 200 tisíc eur. 
Na odkúpenom pozemku by chcela samosprá-
va neskôr vytvoriť 40-45 parkovacích miest pre 
obyvateľov Kvetnice. Primátor zároveň uviedol, 
že mesto sa dohodlo aj s dodávateľom prác na 
pozastavenej rekonštrukcii verejného osvetlenia 
v okolí bytových domov Jánošík, Malina a Nová 
obytná v Kvetnici, ktorý prisľúbil, že ich ukončia 
už do Vianoc (pôvodný termín bol marec 2019). 
Tiež dodal, že v tejto mestskej časti vidí ako ťaž-
ký oriešok vyriešenie problému parkovania pre 
obyvateľov bytovky Stará obytná. K tomu sa do 
diskusie prihlásil poslanec Jozef Košický, na kto-
rého sa obrátili obyvatelia tohto bytového domu, 
aby predniesol ich pripomienky. 

Poslanci dohodu o majetkovoprávnom vyspo-
riadaní pozemkov a stavieb v mestskej časti Kvet-
nica so spoločnosťou DANMIR schválili.  (mar)

Mesto získalo ...
(Dokončenie zo str. 1)

V pondelok 17. decembra sa opäť spojila Apoštolská cirkev v Poprade 
s mestom Poprad, aby urobili deťom zo znevýhodneného prostredia 
Vianoce o čosi skôr. Počas vianočného programu im rozdali spolu 
150 darčekov, v ktorých si deti našli rôzne školské či hygienické po-
treby, ale aj hračky a oblečenie. „Tešíme sa, že vďaka tejto spolupráci 
môžeme malými darčekmi potešiť rodiny, v ktorých je možno toto 
jediný darček, ktorý dostanú,“ uviedla vedúca sociálneho odboru 
MsÚ v Poprade Petra Zavacká. „Ročne prinášame na Slovensko cez 
20 tisíc darčekov, ktoré rozdeľujeme do viacerých organizácií. Váži-

me si túto spo-
l u p r á c u 
s  mestom, aby 
sa darčeky 
dostali vždy 
do tých správ-
nych rúk,“ 
dodal pastor 
Ap o š t o l s k e j 
cirkvi v Popra-
de Ján Šefčík. 
FOTO - Ma-
rek Vaščura

S atmosférou
sviatkov
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„Starogympláci“ otvorili projekt ERASMUS+ v Litve

Zber odpadov
počas sviatkov

Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade sa 
v tomto školskom roku zapojilo do medzinárod-
ného vzdelávacieho projektu eRaSMUS+. Jeho 
cieľom je spolupracovať s  partnerskými školami 
v európe a  podporovať vzdelávanie žiakov a uči-
teľov. 

Projekt ERASMUS+ KA2 nazvaný Učenie sa a 
učenie bez hraníc si dáva za cieľ formou výmenných 
pobytov v jednotlivých školách vzájomné odovzdá-
vanie informácií medzi žiakmi i učiteľmi o krajine, 
o  systéme vzdelávania, o  metodických postupoch. 
Popradský „starý gympel“ je v  skupine spolu so 
strednými školami gymnaziálneho typu z Českej 
republiky, Dánska a  Litvy. Žiaci sa počas výmen-
ných stáží v partnerských vzdelávacích zariadeniach 
zoznámia nielen s  tradičnými, ale aj inovatívnymi 
formami vzdelávania, pričom dôraz sa kladie na 
kreativitu, tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme. Jed-
noducho ich to naučí byť aktívnymi.

Prvý pobyt majú gymnazisti z „kukučínky“ už za 
sebou. Pred pár dňami absolvovali týždenný pobyt 
v druhom najväčšom meste Litvy, Kaunase, kde sa 
stretli aj s  partnermi z  Dánska a  Česka. Absolvo-
vali spoločný nielen vzdelávací, ale aj poznávací 
program. Partneri z  miestneho gymnázia nesúce-

ho meno slávneho ruského romantického básnika 
a prozaika Alexandra Sergejeviča Puškina pripravili 
pre nich mimoriadne bohatý program. 

Na úvodnom zoznamovacom stretnutí najskôr 
študenti všetkých štyroch účastníkov projektu pred-
stavili svoje krajiny, mestá i svoju školu. Nasledovala 
prehliadka Kaunasu, úlohu sprievodcov prevzali do-
máci žiaci. Ďalší deň ich všetkých čakala exkurzia do 
hlavného mesta tejto pobaltskej krajiny - Vilniusu, 
kde sa zoznámili s  najväčšími pamätihodnosťami 
metropoly. Jednému z  najväčších litovských umel-
cov Mikalojusovi Konstantinasovi Čiurlionisovi bol 
venovaný tretí deň pobytu. Maliar a hudobný sklada-
teľ z obdobia prelomu 19. a 20. storočia je skutočnou 
litovskou ikonou. Zaujímavou aktivitou tohto „ume-
leckého“ dňa pre študentov bol ich pokus v aplikácii 
na tabletoch výtvarne zobraziť pocity, ktoré vyvoláva 
jeho hudba. Nemohla chýbať ani návšteva rodného 
domu tohto všestranného umelca v mestečku Drus-
kininkai neďaleko Kaunasu. Záverečný piaty deň 
absolvovali účastníci projektu Erasmus+ praktickú 
hodinu dejepisu na hrade týčiacom sa nad Kauna-
som. Príjemným spestrením takejto netradičnej for-
my vyučovania bola aj manuálna práca pri výrobe 
vlastného pamätného medailónu. 

Komunikačným jazykom celého projektu je an-
gličtina. Žiaci i  učitelia sa teda aj takouto formou 
zdokonaľovali v  tomto jazyku. Mali možnosť spo-
znať inú kultúru, spôsob života v tejto pre nich tak 
trochu neznámej, záhadnej, ale zaujímavej krajine a 
vyskúšať si alternatívne metódy výučby. Vďaka pro-
jektu spoznali aj veľa úžasných ľudí, nadviazali nové 
priateľstvá. Projekt Erasmus+ jednoducho otvára 
veľa nových možností. V „starom gympli“ sa už te-
raz tešia na jeho ďalšie pokračovanie.

Miroslava Fenčáková II. B,
Gymnázium, Kukučínova, Poprad  PP-132

Jedným z predvianočných programov, ktoré zvyknú pripravovať základné školy v meste Poprad, bola mi-
nulú stredu vianočná akadémia ZŠ s MŠ zo Spišskej Soboty. V pekne pripravenom pásme plynulo nad-
väzovali jedna na druhú všetky časti a zanechali v divákoch sviatočný zážitok. Riaditeľka školy Adriana 
Oravcová (na foto vpravo) zaželala deťom, rodičom aj zamestnancom školy radostné sviatky a povedala: 
„Keďže sa blížia Vianoce cítime, že človek má k človeku akosi bližšie a my sme tiež chceli byť bližšie hlavne k 
rodičom našich žiakov. Aj v meste cítime sviatočnú atmosféru a chceli sme ju spoločne zažiť i v škole. Na aka-
démii vystupovali naše deti od materskej po základnú školu. Mottom bola záverečná skladba od Kristíny, kde 
bol vlastne odkaz našich detí najmä pre nás dospelých k blížiacim sa Vianociam - aby sme nezištne a s láskou 
odovzdávali iným to najdôležitejšie - pochopenie, cit, ľudské pohladenie, objatie...“   (mar)

Spoločnosť Brantner informuje o  har-
monograme zberu komunálneho odpadu 
a  separovaného zberu počas vianočných 
sviatkov a  novoročných sviatkov 2019 
v meste Poprad.

Triedený zber - zvony a vrecia sa bude vy-
vážať podľa harmonogramu pre rok 2018, 
malé smetné nádoby takisto podľa harmo-
nogramu 2018. Zber komunálneho odpadu 
v  meste Poprad 24. decembra bude podľa 
harmonogramu 2018, komunálny odpad 
v  meste Poprad (sídliská) sa 25. decembra 
2018 a 1. Januára 2019 nebude vyvážať. Vý-
voz sa posúva o jeden deň od 26. decembra 
až do soboty 29. decembra 2018 a  násled-
ne od 2. Januára 2019 do soboty 5. januára 
2019. 

Vývoz zberu komunálneho odpadu od ro-
dinných domov bude podľa harmonogramu 
roka 2018.     (ppp)

PP-144
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Zmeny vo VZn najmä kvôli bezplatnému stravovaniu

aj počas prázdnin bude o deti postarané

Školáci zdobili stromčeky

Zišli sa prvýkrát v novom zložení

Poslanci Mestského za-
stupiteľstva mesta Poprad 
sa minulý týždeň v  stredu 
zaoberali aj návrhom zme-
ny VZn o  financovaní zá-
kladných umeleckých škôl, 
materských škôl a školských 
zariadení, ktoré sú zriadené 
na území mesta Poprad.

Deje sa tak každý rok, na-
koľko to súvisí so štátnym 
rozpočtom. Tentokrát pred-
kladatelia reagovali najmä na 
zvyšovanie platov v  štátnej 
správe a tiež na zmeny v pre-
plácaní školského stravova-
nia, ktoré sa predškolákov 
v materských školách týka už 
od januára 2019 a  školákov 
v základných školách to čaká 
od nového školského roka. 
„Každoročne štát určí koefi-
cient, ktorým napočíta obciam 
prostriedky pre školy. Vždy 
čakáme na schválenie štátne-
ho rozpočtu a až vtedy vieme, 
aký bude jednotkový koeficient 
a koľko asi peňazí do obcí prí-
de pre školstvo. Od 1. januára 
školy už musia mať jednu dva-
nástinu na mzdy zamestnan-
cov a  na prevádzku a  preto 
sme chceli mať VZN schválené 
v  takomto znení. Tohto roku 
sme prihliadali predovšetkým 
na školské stravovanie, pretože 
sa od najbližšieho septembra 

bude každému dieťaťu v  ško-
le strava preplácať zo štátu. 
Máme niekoľko mesiacov na 
to, aby sme zabezpečili ďalšie 
kuchárky a  strojné vybavenie. 
Tam sme teda navýšili rozpo-
čet na jedného stravníka až 
do 15 percent,“ uviedla vedú-
ca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade Edita 
Pilárová.

Novinky v  preplácaní stra-
vy v  školských zariadeniach 
sa však už od 1. januára 2019 
budú týkať všetkých predško-
lákov v  materských školách. 
„Od nového roka bude štát pre-
plácať školské stravovanie všet-
kým predškolákom v  hodnote 
1,20 eura. V  tomto prípade 
sa takmer nič nemení, pretože 
v materských školách sa stravu-
jú vlastne všetky deti. Tieto pe-
niaze patria rodičovi, ktorý za-
bezpečuje pre svoje dieťa diétnu 
stravu. Požiada o  to obec do 
10. januára cez ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
podobne ako v  prípade prí-
spevkov v hmotnej núdzi, čiže 
na obdobie jedného polroka, 
ale prvá platba príde najskôr 
až 20. januára. Druhá platba 
potom v auguste,“ vysvetľova-
la E. Pilárová a  pokračovala. 
„Najväčším problémom je to, 
že my od začiatku januára 

nemáme k  dispozícii zdroje 
na to, aby sme vedeli nakúpiť 
potraviny a na celoplošnej pra-
covnej porade bolo povedané, 
že zriaďovateľ má sám určiť 
podmienky. Bolo navrhnuté, 
aby rodič zaplatil jeden mesiac 
v školskom roku, pretože môže 
nastať situácia, že dieťa z veče-
ra do rána ochorie a nárok na 
stravu bude mať len ten, kto 
sa zúčastní výchovno-vzde-
lávacieho procesu. Rodič ho 
nedokáže deň vopred odhlásiť 
a  vtedy bude mať právo obed 
si vyzdvihnúť. Tak to bolo aj 
doteraz, len po novom si bude 
musieť rodič, ktorého dieťa sa 
výchovno-vzdelávacieho proce-
su nezúčastní, stravu uhradiť.“

Na tento účel by mal byť 
zriadený účet. „Z tohto bu-
deme čerpať prostriedky na 
podobné nepredvídané okol-
nosti. Nie je takýchto prípa-
dov veľa, ale ak sa zopakujú 
pri jednom dieťati aj viackrát, 
tak rodiča vyzveme na dopla-
tenie. Ak sa to stávať nebude, 
tak tá suma tam bude stále 
a nakoniec sa vráti rodičom,“ 
ozrejmila E. Pilárová. V mes-
te Poprad by mali byť pravidlá 
v  tejto súvislosti zjednotené 
pre všetky školy a  budú jed-
notlivé situácie sa budú riešiť 
priebežne.  (mav)

Popradskí školáci si dva 
týždne oddýchnu počas via-
nočných prázdnin. Školy 
budú zatvorené od 22. de-
cembra do 7. januára a v tom 
období zintenzívni svoju čin-
nosť centrum voľného času. 
Prázdniny neplatia pre ma-
terské školy, ale aj tam bude 
fungovať upravený režim.

„Počas pracovných dní me-
dzi sviatkami rodičia dávajú 
málo detí do materských škôl 
a  preto zvyčajne funguje iba 
jedna z nich. Tá vyhovie všet-
kým rodičom, ktorí túto pomoc 
potrebujú. Tento rok to bude 
MŠ Mládeže 5, ktorá patrí pod 
ZŠ Tajovského. Rodičia mohli 
záujem nahlásiť do 10. decem-
bra. Prihlásených je približne 
22 detí v  medzivianočnom 
období a asi 40 detí po Viano-
ciach v prvom týždni. Najskôr 
to teda bude jedna trieda a po 
novom roku dve,“ uviedla ve-
dúca odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade 
Edita Pilárová.

V  pondelok 7. januára by 

už mali fungovať všetky MŠ. 
„Ak rodičia ešte aj so školákmi 
nechajú svojich predškolákov 
doma, tak budú materské školy 
fungovať stále v  obmedzenom 
režime. To si však už zariadia 
všetci riaditelia sami podľa 
aktuálneho stavu,“ dodala E. 
Pilárová.

CVČ bude počas vianoč-
ných prázdnin otvorené 
okrem víkendov a  sviatkov. 
Pre všetky deti bude priprave-
ný zaujímavý program. Otvo-
rené budú herne a  program 
medzi sviatkami sa bude odo-
hrávať priamo v centre podľa 
aktuálnej ponuky. V  januári 
môžu deti absolvovať zaují-
mavé výlety v dňoch od 2. do 
4. januára. Či už to bude sán-
kovačka, výlet ku koníkom 
do Hrabušíc alebo návšteva 
galérie. Herne budú otvorené 
v  pracovné dni od 9. do 17. 
hodiny. Podrobný program 
je zverejnený na internetovej 
stránke centra, alebo priamo 
na vývesnej tabuli pred CVČ 
v Poprade.  (ppv)

Minulý týždeň sa prvýkrát 
stretli na zasadaní volebného 
obvodu č. 2 - Juhy a Kvetnica 
novozvolení poslanci. Pred-
sedom je opätovne Peter Bre-
nišin, ktorí osobitne privítal 
najmä 6 nových poslancov, 4 
sú staronoví. Oboznámil ich s 
tým, že podnety občanov rie-
šia na zasadnutí VO osobne, 
písomne alebo predložením 
podnetu v kancelárii MsÚ 
na Juhu, Dostojevského ul. 
25 Júlii Watterovej. Vybavu-
jú ich podľa obsahu priamo s 
jednotlivými odbormi a od-

deleniami MsÚ v Poprade. 
Poslankyňa Helena Mezenská 
povedala, že v zimnom ob-
dobí videla bezdomovcov na 
ulici, či majú možnosť niekde 
sa uchýliť hlavne v mrazivom 
počasí - mesto má v takýchto 
prípadoch postavený stan, kde 
môžu prenocovať. 

Poslanci, keďže sa stretli 
ešte pred schvaľovaním roz-
počtu, diskutovali k tomuto 
dokumentu, aj k rokovacie-
mu poriadku, kde je návrh 
poslancov, aby do volebných 
obvodov 1 a 2 boli zvolení 

aj neposlanci - zástupcovia 
jednotlivých mestských častí, 
ktorí by sa zapájali do činnos-
ti VO a aktuálne informovali 
o potrebách a podnetoch. K 
tejto téme sa poslanci vrátia 
na januárovom zasadnutí ob-
vodu, aby pripravili návrhy 
ku zmenám Rokovacieho po-
riadku mesta, ktorý by mal byť 
schválený vo februári 2019. 
Venovali sa aj iným témam. 

VO č. 2 sa bude schádzať 
každý druhý štvrtok v mesiaci 
o 17. hod. v kancelárii na Do-
stojevského ul. 25.  (jwd)

Minulý týždeň vo štvr-
tok sa deti z  popradských 
základných škôl pustili už 
po piatykrát do zdobenia 
vianočných stromčekov na 
námestí sv. egídia. Strom-
čeky s  vlastnoručne vyro-
benými ozdobami skrášľo-
vali námestie počas XVi. 
Tradičného vianočného 
jarmoku. Teraz už potešia 
tých, ktorí to najviac potre-
bujú.

Vianočné stromčeky na 
Nám. sv. Egídia zdobili minu-
lý týždeň vo štvrtok deti z 13. 
škôl nielen v pôsobnosti mes-
ta Poprad. Na druhý deň ich 
organizátori z OZ Pre mesto 
a  popradskej radnice odme-
nili bohatou nádielkou darče-
kov. „Teším sa, že už piaty rok 

vieme zainteresovať deti z po-
pradských škôl a ich radosť je 
obrovská. Snažíme sa ich za 
snahu ohodnotiť a  verím, že 
to takto ostane aj do budúcna. 
Vianoce sú najkrajšie sviatky 
v roku a deti k tomu prispieva-
jú veľkou mierou. Každý rok 
sem prostredníctvom vianoč-
ných stromčekov prinesú niečo 
originálne a tým sa stotožňujú 
s  námestím, s  mestom, ale i 
so svojou školou,“ uviedol vi-
ceprimátor Popradu Ondrej 
Kavka.

Táto akcia má aj svoje 
pokračovanie a  stromčeky 
z  dielne popradských detí 
budú robiť radosť aj inde. 
„Stromčeky poputujú po jar-
moku tam, kde nás o  to po-
žiadali, prípadne tam, kde 

urobia radosť 
iným, a  to do 
domovov dô-
chodcov, do 
nemocnice, do 
útulku, denných 
centier a  pod.,“ 
dodala vedúca 
odboru škol-
stva, mládeže 
a  športu MsÚ 
v Poprade Edita 
Pilárová. (mav)

Mesto Poprad má k dispo-
zícii Zariadenie sociálnych 
služieb pre občanov bez prí-
strešia  s kapacitou 35 miest 
ako aj nízkoprahové bývanie 
v podobe vojenského stanu 
s kapacitou 12 osôb. Silné 
mrazy a sneženie cez víkend 
spôsobili, že záujem o túto 
pomoc poskytovanú ľuďom 
bez domova sa zvýšil. (ppp) 

Pomoc bezdomovcom
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Posolstvo Vianoc 2018

Bohoslužby v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov
RíMSKOKaTOlíCKe

SVäTÉ OMŠe
Poprad, Konkatedrála Se-
dembolestnej Panny Márie:
24. december - Štedrý deň, 
sväté omše o 7., 16., 24. hod.
25. december - Prvý sviatok 
vianočný, Božie narodenie, 
sväté omše o 6.30, 8., 9.30, 11. 
a 18.30 hod.
26. december - Druhý svia-
tok vianočný, sv. Štefan, sväté 
omše o  6.30, 8., 9.30 a  18.30 
hod.
31. december - Silvester, sväté 
omše o 6., 17. hod. 
1. január 2019 - Nový rok, 
Sviatok Bohorodičky Panny 
Márie, sv. omše o 6.30, 8., 9.30, 
11. a 18.30 hod.
6. január - Zjavenie Pána, 
sväté omše o 6.30, 8., 9.30, 11. 
a 18.30 hod.

Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda:
24. december - sväté omše 
o 7., 16., 24. hod.
25. a  26. december - sväté 
omše o 7., 9. a 11. hod.
31. december - sväte omše 
o 7., 17. hod.
1. a  6. január 2019 - sväté 
omše o 7., 9. a 11. hod.

Kostol. Sv. egídia:
24. december - polnočná svä-
tá omša o 22. hod.
25. a  26. december - sväté 
omše o 6. a 17. hod.
31. december - svätá omša 
o 16. hod.
1. a  6. január 2019 - sväté 
omše o 6. a 17. hod.

Kostol sv. Heleny v Kvetnici:
24. december - svätá omša 
o 22. hod.
25. december - svätá omša 
o 10. hod.
31. december - svätá omša 

o 16. hod. 
1. január 2019 - svätá omša 
o 10. hod.
6. január - svätá omša o  8. 
hod.

Spišská Sobota, Kostol sv. Ju-
raja:
24. december - sväté omše 
o 7.30 a 24. hod.
25. a  26. december - sväté 
omše o 8. a 10. hod.
31. december - sväté omše 
o 16.30 hod.
1. a  6. január 2019 - sväté 
omše o 8. a 10. hod.

Veľká, Kostol sv. Jána evan-
jelistu:
24. december - sväté omše 
o 16. hod. a 24. hod.
25. december - sväté omše 
o 7., 9.30, 11. a 18.30 hod.
26. december - sväté omše 
o 7., 9.30 a 18.30 hod.
31. december - svätá omša 
o 17. hod.
1. a  6. január 2019 - sväté 
omše o  7., 9.30, 11. a  18.30 
hod.

Matejovce, Kostol sv. Štefana 
Kráľa:
24. december - svätá omša 
o 7. a 24. hod.
25. a  26. december - sväté 
omše o 8. a 10. hod.
31. december - svätá omša 
o 17. hod.
1. a  6. január 2019 - sväté 
omše o 8. a 10. hod.

Stráže, Kostol sv. Jána Krsti-
teľa:
24. december - svätá omša 
o 8. a 24. hod.
25. decembra - svätá omša 
o 11. hod.
26. december - svätá omša 
o 8. hod.

31. december - svätá omša 
o 16. hod.
1. a  6. január 2019 - sväté 
omše o 9. hod.

liTURGiCKÝ PROGRaM 
GRÉCKOKaTOlíCKeJ 
FaRnOSTi POPRaD

Gréckokatolícky chrám sv. 
apoštolov Petra a Pavla v Po-
prade:
24. december - o  7.30 hod. - 
Kráľovské hodiny, o  15. hod. 
- Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou, o 22. hod. - Veľké 
povečerie s lítiou Utiereň
25. december - svätá liturgia 
sv. Bazila Veľkého + myrova-
nie - o 8.30 hod. a 10.30 hod.
26. december - svätá liturgia - 
o 8.30 a 10.30 hod.,
27. december - svätá liturgia - 
o 7.30 a 17. hod.,
31. december - ďakovná svätá 
liturgia - o 17.30 hod.
1. január 2019 - svätá liturgia 
sv. Bazila Veľkého + myroavanie 
- o 8.30 a 10.30 hod., svätá litur-
gia + myrovanie o 18.30 hod.
6. január - svätá liturgia sv. 
Bazila Veľkého + myrovanie - 
o 8.30 hod. a o 10.30 hod.

Veľká:
25. december - svätá liturgia + 
myrovanie - o 8. hod.
26. december - svätá liturgia - 
o 8. hod.
1. január 2019 - svätá liturgia 
+ myrovanie - o 8. hod. 
6. január - svätá liturgia + my-
rovanie - o 8. hod.

SlUžBY BOžie eVanJe-
liCKeJ CiRKVi, a.V.

Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december - štedrovečerné 
služby Božie o 17. hod.
25. december - slávnostné 
služby Božie o 9. hod.

26. december - služby Božie 
o 9. hod.
31. december - silvestrovské 
služby Božie o 17. hod.
1. január 2019 - novoročné 
služby Božie o 9. hod.
6. január - služby Božie o  9. 
hod.

Spišská Sobota:
24. december - štedrovečerné 
služby Božie o 15.30 hod.
31. december - silvestrovské 
služby Božie o 15.30 hod.

Stráže:
25. december - slávnostné 
služby Božie o 10.30 hod.
1. január 2019 - novoročné 
služby Božie o 10.30 hod.

Veľká:
24. december - štedrovečerné 
služby Božie o 17. hod.
25. december - slávnostné 
služby Božie o 10. hod.
26. december - o 9. hod. Veče-
ra pánova, služby Božie o  10. 
hod., o 14. hod. Večera Pánova 
pre starších v budove fary.
31. december - silvestrovské 
služby Božie o 17. hod.
1. január 2019 - novoročné 
služby Božie o 10. hod.
6. január - služby Božie o 10. 
hod.

Matejovce: 
24. december - štedrovečerné 
služby Božie o 15. hod. 
25. december - slávnostné 
služby Božie o 8.30. hod.
26. december - služby Božie 
o 8.30 hod.
31. december - silvestrovské 
služby Božie o 15. hod.
1. januára 2019 - novoročné 
služby Božie o 8.30 hod. 
6. január - služby Božie o 8.30 
hod.

SVäTá liTURGia
PRaVOSláVneJ CiRKVi

V  pravoslávnom chráme na 
Popradskom nábreží:
24. december - Cárske časy 
a svätá liturgia o 8. hod., Veľké 
Povečerie o 19. hod.
25. december - Narodenie 
nášho Spasiteľa Isusa Christa, 
svätá liturgia o 9. hod., Večer-
ňa o 17. hod.,
26. december - Zbor presvä-
tej Bohorodičky, svätá liturgia 
o 9. hod., Večerňa o 17. hod.
1. január 2019 - Obrezanie 
Hospodina a sv. Vasiľa Veľké-
ho, sv. liturgia o 9. hod.
6. január - Sviatok Bohozjave-
nia, sv. liturgia o 9. hod., veľké 
posvätenie vody.

BRaTSKá JeDnOTa
BaPTiSTOV

Modlitebňa vo Veľkej, Jahod-
ná ul.:
24. december - štedrovečerná 
bohoslužba o 16. hod.
25. december - Prvý sviatok 
vianočný - bohoslužba o  10. 
hod.
26. december - bohoslužba 
o 10. hod.
31. december - ďakovná bo-
hoslužba o 18. hod. a spoločný 
zborový Silvester
1. január 2019 - novoročná 
bohoslužba o 10. hod.

aPOŠTOlSKá CiRKeV na 
SlOVenSKU, zbor Poprad
V  posluchárni Okresného 
úradu Poprad, nábrežie Jána 
Pavla ii:
24. december - bohoslužby 
s detským vianočným progra-
mom o 16. hod.
25. december - vianočné mod-
litebné stretnutie o 10. hod. 
1. január 2019 - novoročné 
bohoslužby o 10. hod.

Mesto Poprad spolu s  Klubom 
Veličanov pripravilo program 
XXi. ročníka koncertu pod ná-
zvom Posolstvo Vianoc 2018. 
V  nedeľnom koncerte vystúpili 
spevácke zbory cirkví, ktoré pôso-
bia na území Veľkej. 

Účinkujúci chceli prítomným 
priblížiť odkaz, „Posolstvo Vianoc“ 
Sláva Bohu na výsosti a  na Zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle. Evanje-
lický farár Jozef Vereščák uviedol: 
„Chceli by sme, aby prichádzajúce 
sviatky mali hlbší, hlavne duchovný 
zmysel, nielen ten vonkajší, ako sa 
často prezentuje. Vianoce sú v sku-
točnosti o  láske Boha k  nám. Túto 

skutočnú lásku by sme mali 
šíriť aj navzájom medzi se-
bou. Nielen na Vianoce, 
ale ak sa dá, aj trochu dlh-
šie. Ak však toto posolstvo 
neprenikne život človeka, 
tak s  Vianocami aj odíde. 
Posolstvo Vianoc by malo 
preniknúť medzi veriacich 
aj neveriacich nie vyzdvi-
hovaním rozdielov medzi 
nami, ale hľadaním toho, čo 
nás spája. Preto rôzne zbory 
na jednom mieste. Veriaci by mali 
byť vzorom pre tých, pre ktorých sú 
Vianoce o jedle a o daroch.“ 

V  programe vystúpili zbory cirkví: 

Bratskej jednoty baptistov, rímsko-
katolícky kostolný spevácky zbor, 
rímskokatolícky mládežnícky spe-
vácky zbor, evanjelický spevokol (na 

foto), gréckokatolícky spevácky zbor. 
Z Opery SND prišiel hosť, operný spe-
vák Ivan Ožvát (na foto vľavo) a prida-
li sa deti zo ZŠ a MŠ z Veľkej.  (kpa)
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S chuťou spomienok na kuchyňu starej mamy
Vo všedné dni majú mnohí z nás 

málo času vychutnávať si dobré 
jedlo, ale vianočné sviatky sú vý-
nimkou. Vari v  každej domácnosti 
si vtedy gazdinky dajú záležať, aby 
bola sviatočná tabuľa pestrá, chutná 
a - tradičná. Vraciame sa v spomien-
kach do čias nášho detstva, kedy sme 
sedeli za spoločným stolom s našimi 
rodičmi a súrodencami a na jazyku 
cítime nenapodobiteľnú chuť tej 
„našej“ kapustnice, hríbovej poliev-
ky, zemiakového šalátu, ryby či ove-
reného koláča, ktorý pečieme iba na 
Vianoce. Tradície si prenáša-
me z  generácie na generáciu, 
a  keď dospejeme, odovzdáva-
me ich svojim deťom a vnúča-
tám. lebo krásne spoločné zá-
žitky nám ostanú po celý život. 

Vie o tom svoje aj renomova-
ná šéfkuchárka Zuzana Sisáko-
vá z  Popradu, ktorá sa venuje 
práve zážitkovej gastronómii: 
„Mnohí sa ma pýtajú, čo varím 
na Vianoce. Niektorí čakajú, že 
exkluzívne veci, ale ja sa takisto 
teším na tradičnú kuchyňu, ktorú 
poznám z detstva a snažím sa pre 
svoju rodinu pripraviť pokrmy podľa 
receptov mojej starej mamy či mamy. 
Aj v  našej reštaurácii ma najviac po-
teší, keď prídem k  hosťom a  povedia 
mi, že si pri našich jedlách spomenuli 
na chuť dezertu, alebo omáčky ako od 
svojej starkej. Jedlo v nich vyvolá milú 
spomienku. Zážitková gastronómia je 
práve o tom, že si urobíme radosť z je-
denia a  zvlášť pri jedinečných príleži-
tostiach.“ Šéfkuchárka sa vracia k tra-
dičným chutiam, ale v  modernom 
poňatí, technologicky prepracovaným 
jedlám ozdobeným nápadom. Varí 
z kvalitných surovín, ktoré chute zdo-
konalia, ale súčasne zachovajú, a  to 

neraz v prekvapivej kombinácii.
Vianoce sú výnimkou z bežnej gas-

tronómie. Z. Sisáková prezradila re-
cept na kapustnicu, ktorú varieva na 
Štedrý večer. Pripravuje ju z  dobrej 
domácej nakladanej kapusty, nazbie-
raných sušených hríbov, pridá suše-
né slivky a výbornú špeciálnu jemnú 
bielu klobásu bez papriky, ktorú robí 
známy mäsiar len na Vianoce. Všet-
ko dlho a pomaly varí. Keď je kapus-
ta mäkká, zvlášť na bravčovej masti 
osmaží cibuľku do medena, popráši 
červenou mletou paprikou, už len 

krátko opraží, aby nezhorkla a pridá 
do kapustnice. 

Na stole nemôže chýbať ani la-
hodný zákusok. U  Sisákovcov je to 
medový krémeš, pretože med neroz-
lučne patrí k Vianociam. Na cesto 
potrebujeme: 25 dkg hladkej múky 
špeciál, 10 dkg práškového cukru, 1 
polievkovú lyžicu medu, 1 kávovú 
lyžičku sódy bikarbóny, 5 dkg mas-
la, 1 vajce, 1 žĺtok. Z týchto surovín 
vypracujeme hladké cesto, rozdelíme 
na dve polovice, každú vyvaľkáme na 
tenký plát a upečieme. Na krém po-
trebujeme: 1 l mlieka, 2 balíčky Zlaté-
ho klasu, 2 polievkové lyžice hladkej 

múky špeciál, 2 balíčky vanilkového 
cukru, 15 dkg kryštálového cukru, 
1 celé maslo (250 g) a 0,5 dcl rumu. 
Z týchto ingrediencií uvaríme hustý 
krém - puding. Za občasného pre-
miešania necháme vychladnúť, po-
tom vymiešame s  maslom izbovej 
teploty. Vyšľahaný krém nanesieme 
a  rovnomerne rozotrieme na upe-
čený a  vychladnutý plát. Zo 450 ml 
33% šľahačkovej smotany a 2 balíč-
kov vanilkového cukru vyšľaháme 
šľahačku, do ktorej pred koncom šľa-
hania pridáme 2 stužovače smotany. 

Nanesieme na krém a opäť rov-
nomerne rozotrieme. Opatrne 
prikryjeme druhým plátom, 
jemne pritlačíme a  posypeme 
práškovým cukrom. Necháme 
v  chladničke minimálne 12 
hodín - pláty cesta postupne 
zmäknú. 

Tento rok bol pre spišskoso-
botskú reštauráciu, v ktorej varí 
Z. Sisáková (na foto prvá spra-
va), výnimočný. Pripravila totiž 
unikátny projekt LadyChef, 
v  rámci ktorého Poprad navští-
vili už dve predstaviteľky medzi-

národnej kuchárskej elity. Boli to ženy 
ocenené michelinovskou hviezdou 
z  bývalého „východného bloku“ Esz-
ter Palágyi a  Szabina Szulló (na foto 
uprostred s  Tamásom Széllom, víťa-
zom európskeho kola najprestížnej-
šej kuchárskej súťaže sveta Bocuse 
d´Or 2017). V  marci očakávajú ako 
hostku Anu Roš zo Slovinska, vy-
hlásenú za najlepšiu šéfkuchárku 
sveta v  roku 2017. Z  Sisáková doda-
la: „Máme ambíciu zvýrazniť posta-
venie Popradu na slovenskej a  dostať 
ho na svetovú gastronomickú mapu.“ 
S  týmto želaním vstupujú do nového 
roka 2019.   (mar)

Streda 19. december o 18. hod./diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade
VianOCe SO
ZaTVORenÝMi OčaMi
ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade. 
Vstupné dobrovoľné

Piatok 21. december o 19. hod./aréna 
Poprad
KRiSTína and BanD
Galaprogram.
Predpredaj: www.ticektportal.sk

nedeľa 23. december o 10. hod./diva-
delná sála DK 
VianOčná ROZPRáVKa
Portál Prešov
Vstup voľný.

nedeľa 23. december o 11. hod./Divo-
tvorná scéna DK 
Malá DeTSKá BURZa HRačieK 
a ROZPRáVKOVÝCH KníH
Vstup voľný.

Pondelok 24. december o 21.30 hod./ 
námestie sv. egídia 
VežOVÝ ŠTeDROVečeRnÝ
KOnCeRT / DH POPRaDčanKa

Utorok, pondelok 25. a 31. december 
o 15. hod./Zimný štadión v Poprade
VianOCe na ĽaDe
Bezplatné korčuľovanie.

Utorok 25. december o 18. hod./ná-
mestie sv. egídia
žiVÝ BeTleHeM

Streda 26. december o 18. hod./Kostol 
sv. egídia v Poprade
VianOčnÝ ŠTeFanSKÝ
KOnCeRT - laUDaMUS
Zmiešaný spevácky zbor. Vstup voľný.

Štvrtok 27. december o 14. hod./Mest-
ský útulok pre psy, na letisko v Poprade

VianOCe a OPUSTenÉ PSíKY

Piatok 28. december o 16. hod./kon-
certná sála DK 
PReDSilVeSTROVSKá
DeTSKá SHOW
S ujom Ľubom z Košíc. Vstup voľný.

Sobota 5. január 2019 o 16.30 hod./
rímskokatolícky Kostol sv. Štefana 
kráľa, Poprad - Matejovce
aD GlORiaM Dei
Malá VianOčná HUDBa
Vstupné dobrovoľné. Www.matejovce.sk

nedeľa 6. január o 10. hod./divadelná 
sála DK
aKO Sa OTO (ne)DOčKal
Divadlo Babadlo z Prešova. Vstupné 1,50 €.

nedeľa 6. január o 16. hod./Tatranská 
galéria v Poprade

CHaRiTaTíVnY
TROJKRáĽOVÝ KOnCeRT
Pod záštitou primátora mesta Poprad 
Antona Danka.

nedeľa 6. január o 18. hod./ Kostol sv. 
egídia v Poprade
la SPeRanZa - Novoročný trojkráľo-
vý koncert. Vstup voľný.

na Mikuláša si deti zo Spojenej 
školy na letnej ulici okrem iné-
ho vychutnávali sladký, ale hlavne 
zdravý medovníček, ktorý bol sú-
časťou ekologického mikulášskeho 
balíčka. Medovníček Špaldovníček 
sprevádzala aj básnička.

Autorkou receptu na medovníček 
Špaldovníček, ale aj básničky o ňom, 
je Magdaléna Michlíková z rodičov-
ského Spolku Spojenej školy Letná.
Medovníček Špaldovníček - recept:
½ kg špaldová hladká celozrnná 
múka, 125g obyčajné maslo, 2 vajcia
125g medu, 180g trstinový práško-
vý cukor (stačí pomlieť trstinový 
cukor), 2 čl perníkové korenie, 1 čl 
sóda bikarbóna. Všetko zmiešame 
a necháme odležať jeden deň.

Špaldovníček - básnička
Medovníček som ja fajný,

len som iný, som zo špaldy.
Aj cukor mi iný dali, trstinový,

taký zdravý.
A medíkom nešetrili,

dobrú chuť ním urobili.
Maslo pravé, nie margarín,
ochutnaj ma, to ti vravím.

Medovníček
Špaldovníček

Kultúrny program mesta Poprad
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Svetlo z Betlehema prišlo...

Naši skauti priviezli pla-
mienok z  rakúskeho Linzu, 
kam ho z Baziliky Narodenia 
Pána v Betleheme prinieslo 
tohtoročné dieťa svetla. Je 
ním Nicolas Lenner, rakúsky 
skaut, ktorý si to najviac za-
slúžil. Dopraviť ho na Sloven-
sko je vždy mimoriadne zod-
povedná úloha. Koordinátor 
Betlehemského svetla Marián 
Suvák uviedol: „Aby nám sve-
tielko nezhaslo, vždy si ho pri 
dôležitých prevozoch poistíme, 
horí nám vo viacerých lam-
pách, aj  vo viacerých autách. 
Myslím, že skauti sú tou pra-
vou garanciou, že je skutočné 
a príde s ním aj pokoj, radosť 
a pocit Vianoc.“

Skauti odovzdali Betlehem-

ské svetlo v nedeľu v Poprade 
aj prezidentovi Andrejovi Kis-
kovi. To má podľa hlavy štátu 
u nich doma čestné miesto 
na stole. Prezident si želá, aby 
prinieslo atmosféru Vianoc 
a  rodiny do čo najväčšieho 
počtu domácností: „Aby sme 
sa venovali svojim najbližším, 
rodičom, starým rodičom, aby 
sme deti dostali od televízorov, 
od mobilov, aby sme sa s nimi 
hrali,“ poukázal tak na slová 
Svätého otca Františka, s kto-
rým sa pred pár dňami stretol.

Skauti budú rozvážať svet-
lo až do Štedrého dňa. Ak 
to počasie dovolí, v  sobotu 
22.decembra doručia Betle-
hemské svetlo na najvyššie 
obývané miesto na Sloven-
sku - na Lomnický štít.  (kpa)

aké by to boli Vianoce, 
keby si deti pod strom-
čekom nenašli hračky?! 
asi by zostali sklamané. 
Dokonca aj v minulosti 
dostali aspoň dreveného 
koníka alebo handrovú 
bábiku, v bohatších rodi-
nách však už aj prepraco-
vanejšie a drahšie hračky. 

A práve hračky tvoria 
jednu časť výstavy zbe-
rateľky Alice Tokarčíkovej z 
Hanisky pri Prešove, ktorá 
je inštalovaná v Podtatran-
skom múzeu v Poprade od 
minulého týždňa. Obsahuje 
však aj tapisérie, vyšívané 
vreckovky a plesové kabelky, 
obrusy, starožitný porcelán... 
Medzi hračkami prevažujú 
porcelánové bábiky a plyšové 
medvedíky pochádzajúce z 
rôznych končín sveta. „Naj-
staršou hračkou je psík z roku 
1910 vyplnený senom a sla-
mou a vyrobený z mohérovej 
plsti so sklenenými očami. Vy-
stavujem aj hračku maličkého 
teriéra z roku 1930. Nedávno 
som si kúpila 27 cm bábiku z 
roku 1930, ktorá je v tejto veľ-
kosti veľmi vzácna,“ prezradila 
zberateľka, ktorá má niekoľko 

certifikovaných rekordov za-
písaných v Knihe slovenských 
rekordov a certifikát Top zbe-
rateľky Slovenska. Ako jediná 
na svete zbiera ručne vyšívané 
vreckovky s monogramom, 
ktoré kedysi začiatkom 19. 
storočia vyšívali nevesty pre 
svojich budúcich manželov. 

A. Tokarčíková ako dieťa 
zbierala servítky, ale zbera-
teľstvo rôznych  starožitných 
predmetov ju „chytilo“ najmä 
od roku 2010. Pri prechá-
dzaní prešovským námestím 
zbadala malého rozpáraného 
macíka. Zreparovala ho a po-
stupne k nemu začali pribúdať 
ďalšie hračky. Nezbiera však 
gumené, ku ktorým nemá 
vzťah. Jej veľkou pýchou sú 
tapisérie, ktorých má v zbier-

ke dvadsať väčšinou z 
Francúzska a Nemecka. 
Zberateľom bol i jej otec, 
ktorý sa zameriaval na 
hodinky a starožitné ob-
razy. Krásnu zbierku ho-
dín vlastnil už jej dedko, 
ale bohužiaľ pri požiari 
celá zanikla. Pani Tokar-
číkovú jej záľuba veľmi 
napĺňa. Hoci hračky do-
stávajú zväčša deti, ju ako 

darček vždy poteší starožitná 
hračka: „Ak môžem trošku od-
behnúť od Vianoc - nedávno 
som mala okrúhle narodeni-
ny, dostala som veľmi krásne 
darčeky, ale najkrajší od mojej 
sesternice - dve starožitné veľké 
bábiky v kroji. Samozrejme, ak 
mi manžel kúpi niečo staro-
žitné, tak mi urobí najväčšiu 
radosť. Neinklinujem k novým 
veciam, milujem staré šper-
ky, starožitné vreckovky, staré 
veci, ktoré majú za sebou neja-
ký príbeh, históriu...“ Ak budú 
pod vianočným stromčekom 
u Tokarčíkovcov takéto dar-
čeky, spokojnosť bude veľká.

Návštevníci múzea si môžu 
výstavu Čaro detstva pozrieť 
dlhodobo až do konca sep-
tembra 2019.  (mar)

Pod stromčekom nemôžu chýbať hračky

V  tomto predvianočnom 
období dostali klienti Do-
mova sociálnych služieb na 
Francisciho ulici v  Popra-
de vďaka dotácii z  rozpočtu 
mesta Poprad netradičný 
darček - polohovacie kreslá.

Mladí ľudia, ktorí navštevujú 
náš domov sociálnych služieb 
sú nielen mentálne postihnutí, ale majú aj te-
lesné obmedzenia a  pohybové ťažkosti. Na-
priek tomu je ich snom vyrovnať sa ľuďom bez 
postihnutia. Jedným z ich cieľov je byť pohyb-
livejší, ľahšie sa postaviť, zmeniť polohu a pri-
merane relaxovať - a to sa podarilo aj v našom 

zariadení nákupom polohova-
cích kresiel, čo je prínosom pre 
skvalitnenie života týchto ľudí.

V závere roka, ktorý sa chýli 
ku koncu, chceme poďakovať za 
pomoc a podporu všetkým ľu-
ďom, ktorým nie je osud týchto 
mladých ľudí s mentálnym po-
stihnutím ľahostajný, osobitné 

poďakovanie patrí mestu Poprad za podporu pri 
rozdeľovaní dotácií z rozpočtu mesta..

Prajeme všetkým pekné a  pokojné sviatky 
a dobrú spoluprácu aj v nadchádzajúcom no-
vom roku.

ZPMP Nádej v Poprade

• MinUlÝ týždeň 
v utorok v noci pre-
verila hliadka mestskej polí-
cie oznam, podľa ktorého mal 
na Baníckej ulici pred vcho-
dovými dverami neznámy 
muž vyzváňať na zvončeky. 
Mestskí policajti zistili, že išlo 
o 18-ročného mladíka zo Ža-
koviec. Muž bol pod vplyvom 
alkoholu a mal samovražed-
né sklony, keďže ťažko niesol 
rozchod s priateľkou. Privola-
ná sanitka Záchrannej zdra-
votnej služby ho previezla do 
nemocnice na ošetrenie.

• MinUlÝ týždeň v  stredu 
v noci bola hliadka MsP Po-
prad vyslaná na Tajovského 
ulicu, kde v jednom z bytov 
malo dochádzať k rušeniu 
nočného pokoja a  to aj na-
priek tomu, že oznamova-
teľ bol už podozrivú osobu 
upozorniť na protiprávne 
konanie. Mestskí policajti 
30-ročnej žene uložili bloko-
vú pokutu za priestupok proti 
verejnému poriadku.• VO ŠTVRTOK 13. de-

cembra v  noci 
upozornil pozor-

ný občan na skutočnosť, že 
vo Veľkej v blízkosti jednej 
z  reštaurácií sa nachádzajú 
osoby, ktoré pravdepodobne 
niečo poškodili, lebo ozna-
movateľ počul zvuk rozbitého 
skla. Hliadka  zistila, že išlo 
o štyroch mužov, ktorým pri 
odchode z firemného večier-
ka, počas čakania na taxík, 
vypadla z bundy igelitová 
taška s  fľašou vína. Poško-
denie iného majetku ziste-
né nebolo.  (msp)

Týždeň s mestskou políciou

Vďaka dotácii dostali netradičný darček

Od 4. do 8. de-
cembra 2018 sa 24 
žiakov s  pedagógmi z Ob-
chodnej akadémie v Popra-
de zúčastnilo na programe 
Euroscola 2018 v  Štrasburgu. 
Euroscola je výnimočnou 
príležitosťou pre študentov 
stredných škôl zažiť európsku 
spoluprácu a  rozhodovanie 
na vlastnej koži. Žiaci majú 
možnosť stať sa na jeden deň 
poslancami  Európskeho par-
lamentu.

Mladí ľudia z  21 štátov EÚ 

hľadali riešenia 
na globálne prob-

lémy súčasnosti. Diskusia bola 
veľmi zaujímavá a podnetná. 

Najviac nás teší úspech 
v hre Eurogame. Gabriela Štu-
páková a  Lenka Sokolová sa 
dostali do finále súťaže, Lenka 
bola členkou víťazného tímu 
a teší sa z medaily.

Súčasťou nášho zájazdu bola 
návšteva Prahy a Európskeho 
parlamentu v Bruseli.

Gabriela Štupáková,
študentka  OA Poprad

Uspeli v Štrasburgu
Napísali ste nám

(Dokončenie zo str. 1)

Obec Mlynica ako zriaďovateľ materskej školy, 
h ľ a d á 

na pozíciu RiaDiTeĽKY MaTeRSKeJ ŠKOlY 

záujemcov s potrebnou kvalifikáciou, 
prípadne s kvalifikáciou na učiteľku materskej školy 

s ambíciou doplniť si požadované
kvalifikačné predpoklady na 

funkciu riaditeľky materskej školy. 

Vaše žiadosti posielajte poštou na adresu: 
Obecný úrad, 059 91 Mlynica č. 75, 
alebo emailom mlynica@popnet.sk 

S podrobnosťami Vás oboznámime na osobnom stretnutí. 

Starosta obce Mlynica PP-148
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Som samorast, nemám záväzky voči žiadnym
spolkom či finančným skupinám

Štefan Harabin, kandidát na 
prezidenta Slovenskej repub-
liky, pochádza z podtatranskej 
obce Ľubica pri Kežmarku. 
nikdy nespretŕhal korene a ro-
dinné väzby, práve naopak, 
vianočné aj veľkonočné sviatky 
trávi vždy so svojou veľkou ro-
dinou vo svojom rodnom kraji.

aké bývali Vianoce Vášho 
detstva?

Rozprávkovo zasnežené. S ko-
ledníkmi a  ďalšími 
tradíciami, ktoré im 
dodávali čarovnú at-
mosféru. Ráno na 
Štedrý deň sme išli so 
starším bratom do lesa 
po stromček, zatiaľ 
čo  mama so sestrou 
naň pripravovali ozdo-
by. Robili figúrky z čo-
kolády pomocou for-
mičiek, pripravovali 
orechy, vianočné gule 
a všelijaké okrasy. Keď 
sme sa vrátili premrz-
nutí so stromčekom, 
čo bolo okolo jednej 
‒ druhej popoludní, 
lebo do lesa bolo ďa-
leko, sestra ozdobila 
stromček a  mama va-
rila večeru. 

Vy ako pravoslávni veriaci ste 
slávili Štedrý večer 24. decem-
bra?

U  nás v  Ľubici, vzhľadom na 
to, že sme žili v katolíckom pro-
stredí, sme sa neriadili Julián-
skym kalendárom, prispôsobili 
sme sa katolíckej väčšine a svätili 
sme Vianoce spolu s ostatnými. 
Samozrejme, že sme oslávili aj 
pravoslávne Vianoce, ale to už 
skôr symbolicky. A v podstate to 
tak robíme dodnes, lebo man-
želka je katolíčka.

čím sú pre Vás Vianoce dnes?
Vianoce sú výnimočným 

sviatkom. Ako dieťa som sa te-
šil na darčeky, hoci vtedy boli 
tie darčeky skromné, keďže 
mám deväť súrodencov. Peňazí 
nazvyš nebolo, lebo sme mali 
gazdovstvo a žili sme z toho, čo 
sme si vypestovali. Takže väč-

šinou som dostal nejaký sve-
ter, šál, knižku a  keď bolo pod 
stromčekom autíčko, tak som 
bol šťastný. A  vnímal som tú 
výnimočnosť chvíle, všetci sme 
sa slávnostne vyobliekali, do 
kostola sme išli akýmsi iným, 
dôstojnejším krokom. Aj dnes 
sú pre mňa Vianoce čarovné, 
no vychutnávam si najmä po-
koj a rodinnú súdržnosť. Čo ma 
však mrzí, že dnes, v  tomto li-

berálnom duchu, ktorý panuje 
aj u nás, žiaľ stratili Vianoce, tú 
posvätnú atmosféru. Je to už len 
o darčekoch a konzume. Najmä 
v  mestách. Na dedinách je to 
iné, tam, kde trávi Vianoce naša 
rodina, stále chodia koledníci, 
stále sa posväcujú domy, stále je 
to o príchode Spasiteľa. 

Príhovor slovenských bisku-
pov na začiatku nového cirkev-
ného roku sa zameral na otázku 
nenávisti medzi ľuďmi a spo-
menul aj nenávisť v  médiách. 
Vy ste si zažili a  stále zažívate 
s  médiami svoje. nedávno ste 
verejne povedali, že odpúšťate 
„všetkým, ktorí má roky lynču-
jú v mainstreamových médiách 
bez práva vyjadriť sa“. 

Nenávisť sa neprejavuje vždy 
násilne, niekedy to môže byť 
„iba“ výsmechom. Pluralita ná-
zorov v  tomto liberálnom svete 

je zaručená za predpokladu, že 
máte mainstreamový názor a 
neobhajujete národ a kresťan-
stvo, ktoré má aj reálny odkaz 
a odmieta byť len romantic-
kým folklórom, vďaka ktorému 
máme krásne koledy a vianočný 
stromček. Nehovoriac o tom, že 
sme svedkami dlhodobej ko-
ordinovanej snahy likvidovať 
kresťanskú cirkev, ktorá je no-
siteľom rodinnej tradície. Mo-

mentálne je na muške katolícka 
cirkev, ktorá je z  kresťanských 
cirkví najsilnejšia. No  príde aj 
na evanjelikov a pravoslávnych, 
ktorí akoby si to zatiaľ neuvedo-
movali. Hlavne od katolíckych 
biskupov by som preto očakával 
zásadnejšie stanoviská, ktorými 
by dokázali razantne brániť aj 
svojich kolegov ako napríklad 
Milana Chauturu či Mariána 
Kuffu pred vysoko rafinovanými 
a sofistikovanými útokmi.

V novom roku Slovensko ča-
kajú mnohé zmeny. aj v prezi-
dentskom paláci. Ste horúcim 
kandidátom na post preziden-
ta, čo máte v pláne urobiť v tej-
to funkcii ako prvé?

Pustím sa tvrdo do práce. 
Prvé, čo urobím, nie za sto dní, 
ale za tri dni vypoviem Istan-
bulský dohovor, ktorý sa stal 
pre nás platným bez akejkoľvek 

diskusie. A ak by Andrej Kis-
ka išiel do Marakešu a  potvrdil 
svojou prítomnosťou právny 
účinok Globálneho paktu, tak 
ten vypoviem tiež. A  okamžite 
prenesiem zahraničnú a  obran-
nú politiku Slovenskej republi-
ky opäť do portfólia právomocí 
prezidenta, aby príprava a  uza-
tváranie zmlúv boli v  rukách 
hlavy štátu, čo podľa Ústavy aj 
má byť. No a  sadnem na zadok 

a  budem robiť: kon-
trolovať legislatívny 
proces, kontrolovať 
prácu vlády, pretože 
prezident, čo mnohí 
ani nevedia, má mož-
nosť zúčastňovať sa 
rokovaní vlády. Už 
teraz mám obrovský 
tím ľudí, ktorí chcú 
robiť hoci aj zadarmo. 
S  takým potenciálom 
môžem a  aj budem 
oponovať každý mate-
riál, ktorý nebude na 
prospech Slovenska. 
V  parlamente sa ne-
objavím iba raz za rok, 
vystúpim s  analýzou 
každého zákona, kto-
rý by bol protiústavný 

alebo proti ľuďom. A  urobím 
analýzu súčasných zákonov, 
ktoré sú v  rozpore s  deklarova-
ným bezplatným zdravotníc-
tvom a  bezplatným školstvom. 
Opätovne zriadim v  prezident-
skom paláci kanceláriu na pri-
jímanie sťažností občanov. Čaká 
ma toľko práce, že minimálne 
prvé dva roky budem potre-
bovať 48 hodinový deň. Viem 
presne, čo treba urobiť, a  pres-
ne to aj urobím. Som samorast, 
nemám záväzky voči politikom, 
žiadnym spolkom či finančným 
skupinám. A  to mi umožňuje 
slobodne sa rozhodovať v  pro-
spech Slovenska. 

Vianočné želanie pre našich 
čitateľov?

Advent je časom radosti a ná-
deje. Želám nám všetkým pokoj 
v duši, pokoj v rodine a pokoj vo 
svete.

Štefan Harabin s najbližšou rodinou.

PP-136
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POPRADSKÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ MODERNIZUJE

O PReVáDZKe V SKRaTKe
Popradská energetická spoločnosť 

vznikla 1.  januára 2017 ako spoločnosť 
so stopercentnou kapitálovou účasťou 
mesta Poprad. Od svojho vzniku začala 
s  kontinuálnym dodávaním tepla kon-
covým odberateľom a bez akéhokoľvek 
zaváhania začala spravovať 42 kotolní a 
dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu pre 
14-tisíc domácností, pre školy a pre ďal-
ších odberateľov v meste. V  súčasnosti 
je inštalovaný výkon v zdrojoch tepla 
na úrovni 109,239 MWh. Od 1. januára 
2018 Popradská energetická spoločnosť 
prevádzkuje aj 6 lokálnych kotolní v bu-
dovách patriacich mestu.  

V roku 2018 Popradská energetická spo-
ločnosť pokračovala formou opráv a  in-
vestícií v  znižovaní energetickej nároč-
nosti a  zvyšovaní efektívnosti pri výrobe 
a dodávke tepla.

Na okruhu kotolne v  Matejovciach 
komplexne ukončila II. etapu výmeny 
vonkajších viac než 40 ročných teplo-

vodných rozvodov v  dĺžke 362 metrov 
za predizolované potrubia. Zavŕšila tým 
komplexnú modernizáciu okruhu kotol-
ne.

Na okruhu kotolne K3/V Popradská 
energetická spoločnosť inštalovala 12 do-
mových odovzdávacích staníc (DOST). 
Inštaláciou DOST sa presúva centrálna 
príprava TÚV priamo do miesta spot-
reby, čím sa eliminujú straty cirkuláciou 
TÚV v sekundárnych rozvodoch pri sú-
časnom spôsobe prípravy TÚV v  cen-
trálnej plynovej kotolni. Dodávka tepla 
prostredníctvom DOST umožňuje, že 
spotrebitelia v takto vybavenom dome 
zaplatia len za energie spotrebované 
priamo v tomto objekte. Odberateľom 
sa tým môžu znížiť náklady na dodávku 
teplej vody o 15 až 20 %.

Na Rastislavovej ulici na okruhoch ko-
tolní PK1/III a  PK2/III sa zrealizovalo 
prepojenie oboch kotolní a od 1. januára 
2019 sa bude vyrábať teplo a teplá voda iba 
v kotolni PK2/III. V prípade začatia byto-
vej výstavby v  lokalite JUH IV PES s.r.o. 

uvažuje s dodávkou tepla a teplej vody 
do tejto lokality práve z kotolne PK2/III. 

(Pokračovanie na str. 11)
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eneRGeTiCKÉ Ciele
 Na európskej úrovni boli stanovené rám-
cové ciele v oblasti podielu obnoviteľ-
nej energie na celkovej spotrebe, znížení 
energetickej spotreby a znížení tvorby 
skleníkových plynov, ktoré je vyjadrené 
ako ekvivalent CO2. Obnoviteľné zdroje 
energie (OZE) majú do roku 2030 tvoriť 
minimálne 30 % energetického mixu EÚ. 
Emisie skleníkových plynov majú oproti 
úrovni z roku 1990 klesnúť o 40 %. 

V zmysle vyššie uvedených predpokladov 
a  globálnych cieľov prispôsobuje Poprad-
ská energetická spoločnosť aj svoje projek-
ty tak, aby zlepšila v rámci svojho portfólia 
podiel obnoviteľných zdrojov tepla.

„V rámci našich investičných plánov sys-
tematicky investujeme nielen do opráv, re-
konštrukcií jednotlivých kotolní a inštalácií 
nových odovzdávacích staníc, ale tiež realizu-
jeme investície s vyššou pridanou hodnotou v 
podobe progresívnejších riešení, ako to bolo 
v prípade kotolne Mestského úradu v Popra-
de,“ uviedol riaditeľ Popradskej energetickej 
spoločnosti Ing. Pavol Kubičko.

 
MODeRniZáCia

KOTOlne BUDOVY MSÚ
Na riadenie technologického procesu 

kotolne a strojovne je na procesnej úrovni 
použitý číslicový riadiaci systém s on-li-
ne monitorovaním SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) systémom 
Promotic. Použité smart riešenia umožňu-
jú on-line monitorovanie činnosti techno-
logických zariadení zdroja tepla s pozitív-
nym dosahom na zvýšenú spoľahlivosť ich 
prevádzky, ekonomickú výrobu a dodávku 
tepla a teplej vody s možnosťou priebežné-
ho sledovania spotrebovaných a  vyrobe-
ných energií a vyhodnocovania účinnosti 
výroby tepla. Takéto moderné technické 
riešenia bude Popradská energetická spo-
ločnosť postupne realizovať v ostatných 
kotolniach.

Prevádzkovanie technologických zaria-
dení mestskou Popradskou energetickou 
spoločnosťou hodnotia veľmi pozitívne 
aj správcovia jednotlivých odberateľov. 
Sú spokojní. Zhodli sa na tom, že pri 
vyúčtovaní za rok 2017 boli dosiahnuté 
značné úspory za dodávku tepla a teplej 
vody rádovo až v  stovkách eur na jed-
nu domácnosť. Ide naozaj o  významné 
úspory, ktoré sa odzrkadlili v  preplat-
koch pre občanov. Správcovia konštatujú, 
že nielen tento ukazovateľ je smerodajný, 
je dôležité, aby Popradská energetická 

spoločnosť aj naďalej pokračovala v mo-
dernizácii centrálneho zásobovania tep-
lom v našom meste.

„Sme si vedomí, že najbližšie roky prinesú 
aj nové výzvy, na ktoré budeme musieť rea-
govať. Koncom októbra sme podali na Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 
cenový návrh tepla na rok 2019, reagujúci 
na legislatívne zmeny a zmeny prebiehajú-
ce na trhu s  energiami. Napriek rastu cien 
týchto komodít, Popradčania to pocítia len 
minimálne. ÚRSO schválil pre Poprad len 
3,3% zvýšenie ceny tepla. V  praxi to bude 
znamenať priemerne nárast nákladov na 
vykurovanie ani nie o jedno euro mesačne 
pre jednu domácnosť,“ konštatoval Ing. Pa-
vol Kubičko.  

Popradská energetická spoločnosť na-
stavuje svoje plány tak, aby bola pripra-
vená plniť svoje poslanie najmä v oblasti 
zabezpečenia energetickej a kybernetickej 
bezpečnosti. „V súčasnosti môžeme pove-
dať, že naše procesy máme stabilizované, 

Zrekonštruovaná kotolňa budovy MsÚ v Poprade

ale budúce výzvy nás vedú k ďalšej opti-
malizácii týchto procesov s cieľom zvyšo-
vania bezpečnosti výroby a  dodávky tepla 
a  teplej vody. V  týchto dňoch sa naši od-
beratelia môžu tešiť z ďalšej novinky, ktorú 
sme avizovali v  priebehu roka a  náš sľub 
plníme ešte pred Vianocami. Ide o možnosť 
prihlásiť sa na odber prevádzkových ozna-
mov priamo do mobilného telefónu. Táto 
novinka okrem toho, že je pre našich klien-
tov zdarma, je zaujímavá aj tým, že naprí-
klad v  prípade poruchy, alebo plánovanej 
odstávky dostane správu iba ten odberateľ, 
ktorý býva na príslušnej ulici a táto odstáv-
ka sa ho bezprostredne dotýka. To zname-
ná, že nebudeme posielať všetky odstávky 
všetkým, ale využili sme inteligentné schop-
nosti nových technológií a príslušné apliká-
cie zabezpečia zasielanie týchto oznamov 
precíznejším spôsobom, zohľadňujúc po-
treby, ale aj očakávania našich odbera-
teľov.“ doplnil riaditeľ Popradskej ener-
getickej spoločnosti Ing. Pavol Kubičko.

(Dokončenie zo str. 10)

PP-119
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   Väčšinou sú milované, uctievané 
ako bohyne, zbožňované, no niekedy 
aj nenávidené. Mačky žijú po boku 
človeka už viac ako 4 500 rokov a 
práve na ich prítulnosti postavila svoj 
nápad rodina Liptákovcov z Popradu.    
   V Poprade-Veľkej otvorili Cat Café 
Club, malú rodinnú kávičkáreň s mač-
kami, ktoré robia spoločnosť návštev-
níkom každý deň. Sú z nóbl rodín a 
majú nielen dobré rodokmene, ale aj 
mená ako filmové hviezdy – Nastasia, 
Hera of Cassovia Dolls, Mafia Ellmar 
Kiss či Donata Luisa.  
   V netradičnej kávičkárni si na svoje 
prídu ako samotári, tak aj milovníci 
zvieracích kožúškov. Načastejšie však 

prichádzajú rodiny s deťmi. K častým 
návštevníkom patrí aj maklérka Mar-
cela Pitoňáková: „Zakaždým, keď tu 
zájdem na šálku kávy, privediem so 
sebou nielen dcéru Lauru, ale aj nie-
koľko detí mojich kamarátok, aby 
sa zahrali s mačičkami.“ 
   Je dokázané, že mačky sú výborné 
liečiteľky, znižujú stres, pomáhajú pri 
úzkostiach i depresiách. Tiež zlepšujú 
náladu a dokážu vyčariť úsmev. „Je 
to perfektný nápad, nie každý môže 
mať mačičku doma. Človek odtiaľ-
to odchádza zrelaxovaný,“ chváli si 
Eliška, ďalšia milovníčka mačiek.
   Viac info nájdete nájdete na sociálnych 
sieťach a na www.catcafeclub.sk 

Popradčania, dajte si kávičku, 
pohladkajte mačičku

Na charitatívnom
večere pomohli ľuďom

V Aquacity Poprad sa minulý štvr-
tok konal už piaty ročník charita-
tívnej akcie Fashion Charity Night. 
Večer patril módnej show rodenej 
Popradčanky Jany Pištejovej. Nád-
herné šaty predviedli známe model-
ky, medzi ktorými opäť nechýbala 
Andrea Verešová. Akciou sprevá-
dzali moderátori Marianna Ďuria-
nová a  Ján Tribula. Kúpou vstupe-
niek návštevníci pomohli rodinám 
z  podtatranského regiónu, ktoré sa 
ocitli vo veľmi ťažkej životnej situá-

cii. Rodinám pomohli finančne, ale 
aj materiálne  i tunajšie firmy. Časť 
vyzbieraných peňazí poputuje aj 
tento rok Nadácii Markíza a detské-
mu oddeleniu Nemocnice Poprad na 
zakúpenie prístroja na diagnostiku 
malých detí. Na prehliadke domino-
vala nielen krása, ale aj talent v po-
daní osobností ako Katarína Knech-
tová či Kateřina Brožová. Vystúpili 
tiež tanečníci z The Pastels a známy 
popradský husľový virtuóz Filip Jan-
čík (na foto s Andrejou Verešovou).

PP-139 PP-140

PP-143
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InzercIa
• Predám kvalitný lešte-
ný Tatranský drevený ob-
klad - 3 €, perodrážka, 
Zrubový profil, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf. 
č. t.: 0908 234 866.  1/18-P
• Predám lacno disky so 
zimnými  pneumatikami   
185/70-R 1488T. Inf. č. t.: 
0903 233 147.  17/18-P
• Predám 4 ks zánovné je-
dálenské čalúnené stolič-
ky, svetlý buk, poťah svetlo 
hnedý, cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0910 430 220.     18/18-P

• PeDiKÚRa RenKa, 
Ludvíka Svobodu (pri kos-
tole) Poprad - Juh, tel. 0903 
849 047    p o n ú k a - klasická 
pedikúra, masáž nôh, lakova-
nie nechtov na nohách, cena 
pre seniorov, akcie, DaRče-
KOVÉ POUKážKY. 67/18-R 

• Starší pán so záujmom 
o prírodné krásy, kultúru a du-
chovné hodnoty hľadá podná-
jom alebo kúpi menší byt Po-
prad - Tatry a okolie. Inf. č. t.: 
0944 28 76 70.  71/18-R
• Dám do prenájmu obchod-
né priestory vhodné na podni-
kanie v obci Šuňava. Inf.: č. t. 
0944 222 506.  72/18-R
• Dám do prenájmu ga-
ráž v  Poprade. Inf. č. t.: 0948 
007 776.   73/18-R
• Malá reštaurácia Tatragril 
v  Starom Smokovci hľadá 
kuchára/kuchárku s  nástu-
pom ihneď. Inf.: č. t. 0911 
199 350.   74/18-R

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

  Centra sociálnych služieb Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené vysoko-
školské vzdelanie druhého stupňa sociálna práca • prax v odbore so-
ciálnych služieb • bezúhonnosť • riadiace a organizačné schopnosti 
• znalosť predpisov v oblasti sociálnej pomoci a súvisiacich predpi-
sov • flexibilnosť • komunikatívnosť, empatia pri práci so seniormi 
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • 
vodičský preukaz skupiny B. 

Požadované doklady k prihláške: • prihláška do výberového kona-
nia • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruk-
túrovaný profesijný životopis • písomný návrh koncepcie rozvoja a 
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • sú-
hlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby vý-
berového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 14.1.2019 o 12.hod. 
 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s 
označením „výberové konanie - CSS - NEOTVÁRAŤ “ na adresu: 
Mesto Poprad
sekretariát primátora 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvede-
ním dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  PP-146

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej

spoločnosti: Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené vysoko-
školské vzdelanie druhého stupňa • najmenej 10 rokov pôsobenia 
v riadiacej funkcii • bezúhonnosť • organizačné a  komunikač-
né schopnosti • flexibilnosť • práca s PC • osobnostné a  morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • znalosť právnych noriem 
v predmetnej oblasti výhodou • vodičský preukaz skupiny B. 

Požadované doklady k prihláške: • prihláška do výberového kona-
nia • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruk-
túrovaný profesijný životopis • písomný návrh koncepcie rozvoja a 
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • sú-
hlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby vý-
berového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 10.1.2019 o 12.hod. 
 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s 
označením „výberové konanie - PCS - NEOTVÁRAŤ “ na adresu: 
Mesto Poprad
sekretariát primátora 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvede-
ním dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  PP-147

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa

obchodnej spoločnosti:
TV Poprad, s.r.o.,

Kvalifikačné predpoklady a  iné požiadavky: • ukončené úplné 
stredoškolské vzdelanie • prax v oblasti médií najmenej 10 rokov • 
bezúhonnosť • organizačné a komunikačné schopnosti • flexibilnosť 
• práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadia-
cej funkcie • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti výhodou 
• vodičský preukaz skupiny B. 

Požadované doklady k prihláške: • prihláška do výberového kona-
nia • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruk-
túrovaný profesijný životopis • písomný návrh koncepcie rozvoja a 
skvalitňovania poskytovaných služieb • výpis z registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti • sú-
hlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby vý-
berového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 11.1.2019 o 12. hod. 
 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s 
označením „výberové konanie - TV Poprad, s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: 
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvede-
ním dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  PP-145

Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Poprad,  ďa-
kuje mestu Poprad za poskytnutie dotácie 
vo výške 6  000 €. Dotácia bola použitá na 

rekonštrukciu sociálnych za-
riadení v Zariadení opatrova-

teľskej služby Domu SČK v Poprade - Spiš-
skej Sobote.    (sck)

Poďakovanie

- týždenník občanov mesta. 
Vydáva Redakcia Poprad - no-
viny občanov. Šéfredaktorka: 
PhDr. Marta Marová. Sídlo 
vydavateľa a adresa redakcie: 
Noviny POPRAD, Podtatran-
ská ul. 149/7, Poprad. Telefón 
052/788 64 71. e-mail: novi-
ny-poprad@pp.sknet.sk, se-
fredaktor@stonline.sk. Nevy-
žiadané príspevky nevraciame. 
Uzávierka vo štvrtok. Noviny 
vychádzajú každú stredu. Roz-
širuje Slov. pošta, Mediapress, 
objednávky na predplatné pri-
jíma každá pošta a doručovateľ. 
ičO vydavateľa: 00 619 515. 
Tlač: Popradská tlačiareň, vy-
davateľstvo, s.r.o., Popradskej 
brigády 749/13, Poprad. ISSN 
1339-2417. Evidenčné číslo 
3142/09. Člen siete Media Box.

POPraD

PP-142



Strana 14 19. 12. 2018

Program kina cIneMaX Poprad
Od 20. decembra do 26. decembra

SPOlOčenSká krOnIka

V pondelok 17. decembra 2018
v Strážach pod Tatrami s

V pondelok 17. decembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 18. decembra 2018
vo Veľkej s

annou Škirtovou,
100-ročnou

Dušanom Štefkovičom,
72-ročným

angelou Dlugošovou,
77-ročnou

naVŽDY SMe Sa rOzlÚčIlI

„Priateľské slovo nič nestojí, a predsa je to ten najkrajší zo 
všetkých darčekov.“     DAPHNE DU MAURIER

POVeDalI SláVnI

27. novembra 2018 - Magdaléna Sziglová a Radovan Cho-
vanec, 8. decembra 2018 - Miroslava Alexová a Erik Birošík, 
Ivana Babjaková a Stanislav Novobilský.

ManŽelStVO uzaVrelI

V stredu 19. decembra 2018
o 13.30 hod. v Matejovciach s

Vo štvrtok 20. decembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Marošom Hangurbadžom,
48-ročným

Martou Šafárovou,
82-ročnou

naVŽDY Sa rOzlÚčIMe

I n o k e d y 
nie ste s 

ničím spokojní, ale teraz vás 
niečo presvedčí, že máte dôvo-
dy na radosť.

N e č a k a -
ne krásne 

sviatky vám prinesú zlepše-
nie zdravia, pekné darčeky a 
stretnutia s rodinou.

N e o b v i -
ňujte iných 

za to, čo ste sami zapríčinili. 
Mali by ste sa nad mnohé veci 
povzniesť.

S v i a t k y 
budú ruš-

né, lebo budete musieť hľadať 
kompromis medzi časom pre ro-
dinu a prácou.

Také sviat-
ky, aké ča-

kajú vás, ste už dávno nezažili. 
Tešte sa na množstvo dojmov a 
radosti v rodine.

Ne pre h á -
ňajte to s 

jedením a pitím. Žalúdočné 
problémy vám môžu pokaziť 
sviatky.

Namiesto 
pokoja a 

pohody budete mať veľa práce 
a na pracovisku doháňať to, čo 
ste zameškali.

S v i a t k y 
p r e ž i j e t e 

s láskou a v pohode. Každý 
vám bude prejavovať priazeň a 
ochotu.

Dostanete 
prekvapivý 

darček, ktorý vám urobí veľkú 
radosť. Aj vy sami sa zaslúžite 
o pekné sviatky.

B u d e t e 
nejakí pre-

citlivení a rozhodí vás každá 
maličkosť. Nekazte si zbytočne 
sviatky.

Sviatky vás 
f i n a n č n e 

vyčerpajú, ale na druhej strane 
veľa iných vecí než peniaze vás 
poteší.

Najradšej 
by ste si 

oddýchli sami, ale namiesto 
toho k vám príde veľa príjem-
ných návštev. 

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY

V stredu 19. decembra - Corrib, vo štvrtok 20. 
decembra - Dr. Max - Kaufland, v piatok 21. 
decembra - Dr. Max - OC Max, v sobotu 22. de-
cembra - Benu - Tesco, v nedeľu 23. decembra 
- Lekáreň Nemocnice Poprad, v  pondelok 24. 
decembra - Tília, v utorok 25. decembra - Vic-
toria, v stredu 26. decembra - Styrax, vo štvrtok 
27. decembra - Včela, v piatok 28. decembra - 
Adus, v  sobotu 29. decembra - Aduscentrum, 
v nedeľu 30. decembra - Adus, v pondelok 31. 
decembra - Ekolekáreň - OC Forum, v utorok 1. 
januára - Limba, v stredu 2. januára - Aduscen-
trum, vo štvrtok 3. januára - Lekáreň Nemocni-
ce Poprad, v piatok 4. januára - Tília, v sobotu 5. 
januára - Ekolekáreň - OC Forum, v nedeľu 6. 

januára - Avena, v pondelok 7. januára - Benu 
- Kaufland a  v  utorok 8. januára - Ekolekáreň 
- OC Forum. Corrib: Levočská 26A, Dr. Max - 
Kaufland: Wolkerova ul., Dr. Max - OC Max: 
Dlhé hony 1, Benu - Tesco: Teplická cesta, le-
káreň nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Tília: 
Banícka ul. 28, Victoria: Drevárska ul., Styrax: 
L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, adus: 
Mnoheľova ul. 2, aduscentrum: Nám. sv. Egídia 
22/49, ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, 
limba: Podtatranská 5, avena: Karpatská 11, 
Benu - Kaufland: Moyzesova 3. lekárne s po-
hotovostnou službou sú otvorené od pondelka 
do piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V lekárňacH

20. a 21. decembra o 16.30 hod.
GRinCH
USA, animovaná komédia, 86 
min., dabing, MP. Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €
20. decembra o 19. hod.
aQUaMan 3D
USA, akčný / dobrodružný / 
sci-fi, 143 min., titulky, MP12. 
Vstupné 3D: 6 € +0,80 € oku-
liare. Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP) 3D: 5 € 
+0,80 € okuliare
21. decembra o 19. hod.
ROBin HOOD
USA, akčný / dobrodružný, 117 
min., titulky, MP12. Vstupné: 5 
€ Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €
22. decembra o 16.30 hod.
aSTeRiX a TaJOMSTVO
čaROVnÉHO náPOJa 
FR, animovaný/komédia, 91 
min., dabing, MP. Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študen-
ti, seniori, ŤZP): 4 €
22. decembra o 19. hod.
VianOCe a SPOl. 

Kino tatran FR, komédia / rozprávka, 99 
min., dabing, MP12. Vstupné: 5 € 
Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €
27. decembra o 19. hod.
BUMBleBee
USA, dobrodružný, 110 min., 
dabing, MP. Vstupné: 5 € Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €
27. a 28. decembra o 16.30 hod. 
SneHOVá KRáĽOVná: 
KRaJina ZRKaDiel 
RU, animovaná dobrodružná 
komédia, 80 min., dabing, MP. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
28. decembra o  19. hod. a 29. 
decembra o 16.30 hod.
náVRaT MaRY POPPinS 
USA, rodinný/fantasy/hudobný, 
131 min., dabing, MP7. Vstup-
né: 5 € Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
29. decembra o 19. hod.
ZRODila Sa HVieZDa 
USA, dráma / hudobný, 136 
min., titulky, MP15. Vstupné: 5 € 
Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €
3. a  4. januára o 16.30 hod. 

lUSKáčiK a ŠTYRi
KRáĽOVSTVá
USA, dobrodružný / rodinný / 
fantasy, 100 min., dabing, MP7. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
3. a  4. januára o 19. hod.
eSCaPe ROOM
USA, psychotriler, titulky, 
MP15. Vstupné: 5 € Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €
5. a 6. januára o 16.30 hod. 
PaT a MaT: ZiMnÉ
DOBRODRUžSTVá
CZ, animovaný, 60 min., dabing, 
MP. 2D, OR, MP Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €
5. a  6. januára o 19. hod.
nOVá ŠanCa 
USA, komédia, 98 min., titul-
ky, MP12. Vstupné: 5€ Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4€
7. januára o 19. hod.
BOHeMian RHaPSODY
USA / GB, dráma / životopisný 
/ hudobný, 134 min., titulky, 
MP12, FK. Vstupné: 5 € Vstup-
né FK, ŤZP: 3 €

• MinUlÝ týždeň v  stredu 
sa v Matejovciach uskutočnilo 
finále Žiackej ligy mesta Po-
prad v  stolnom tenise chlap-
cov a  dievčat. Medzi žiakmi 
si v  štvročlennej skupine su-
verénne víťazstvo vybojovali 
chlapci zo SŠ Letná, medzi 
dievčatami sa z prvenstva te-
šilo družstvo ZŠ s MŠ Dosto-
jevského.

• MinUlÝ týždeň v  stredu 
odohrali basketbalisti BK Iskra 
Svit zápas 17. kola SBL v Prie-
vidzi a dokázali zvíťaziť 82:72. 
Dnes, t. j. v stredu 19. decem-
bra, privítajú zverenci Michala 
Madzina o 18. hodine Lučenec 
a  neskôr až v  sobotu 29. de-
cembra budú hrať takisto o 18. 

hodine v Spišskej Novej Vsi.

• na Štrbskom Plese sa v so-
botu a  v  nedeľu uskutočnilo 
prvé kolo kontinentálneho 
pohára FIS Slavic Cup a prvé 
kolo Slovenského pohára v 
behu na lyžiach. Pretekov sa 
zúčastnilo 130 súťažiacich zo 
Slovenska, Poľska, Českej re-
publiky, Maďarska, Ukrajiny 
a Litvy. V  sobotu sa v  indi-
viduálnych pretekoch medzi 
ženami najviac darilo Justyne 
Kowalczyk z Poľska, v  súťaži 
mužov zvíťazil Slovák Peter 
Mlynár. V  nedeľu sa z  víťaz-
stva v šprinte tešila Eliza Rucka 
z Poľska medzi ženami a me-
dzi mužmi bol najrýchlejší jej 
krajan Pawel Klisz.  (ppv)

Krátko zo športu

Grinch 2D: o  13. hod. (hrá 
sa len cez víkend a  26.12.), 
aquaman 3D: o  15. hod., 
Bumblebee 3D: o  18. hod., 
aquaman 2D: o 17.20 hod. 
a o 20.30 hod., Super Taxík: 
o 13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend a  26.12.), asterix 
a  tajomstvo čarovného ná-
poja: o  15.10 hod., Bum-

blebee 2D: o  20.20 hod., 
Predpremiéra - Snehová 
kráľovná: Krajina zrka-
diel 2D: o  13.20 hod. (hrá 
sa len 26.12.), Detské kino 
- čertovské pero: o  13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Vianoce a  spol.: o  15.30 
hod., Spider-Man: Paralel-
né svety 2D: o  17.40 hod., 
Bohemian Rhapsody 2D: 
o  20.10 hod. Viac na www.
cine-max.sk.  (ppp)
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Hokejový klub Poprad sa v  tejto 
sezóne Tipsport ligy môže opie-
rať aj o  služby dvoch fínskych ob-
rancov - Joonu ervinga a  Keniho 
Karalahtiho. Pre jedného z  nich 
to bude prvá skúsenosť s hokejom 
mimo domova a spoločné Vianoce 
pod Tatrami budú pre oboch veľ-
kou novinkou.

I  keď Joona Erving (na foto vľa-
vo) už okrem Fínska pôsobil aj vo 
Švédsku, Vianoce v  Poprade budú 
prvé mimo Škandinávie. Vianoč-
nej atmosféry sa už u nás nadýchal. 
„Atmosféru Vianoc som už pocítil v 
kabíne, pretože Tomáš Vošvrda pri-
niesol do kabíny vianočný stromček 
aj s ozdobami. Mojím sprievodcom 
tunajšími sviatkami je a bude Daniel 
Brejčák, pretože on mi veľa rozprá-
val, čo všetko sa tu dá počas Via-
noc navštíviť. Vianoce za hranicami 
budú moje prvé, bude to nová život-
ná skúsenosť. Myslím si, že spoločne 
s Kenim pôjdeme niekam na Via-
nočnú večeru. Zatiaľ však nemáme 
presné plány čo a ako bude. Necháme 
sa prekvapiť,“ uviedol 24-ročný ob-
ranca Popradu. Fínsko je v súvislos-
ti s Vianocami známe tým, že z La-
ponska pochádza Santa Claus. Preto 
aj vianočné zvyky v tejto krajine sú 
pestré. „Hlavnou vecou je, že Viano-

ce trávite spoločne so svojou rodinou 
a blízkymi a spoločne si pochutnáva-
te na vianočnej večeri. Vo Fínsku je 
veľmi populárne dať si aj “vianočnú 
saunu” a ísť samozrejme do kostola. 
Na záver sa aj u nás rozbaľujú dar-
čeky. Pečená šunka, to je najpopu-
lárnejšia dobrota vo Fínsku. Patrí 
to k fínskym vianočným zvykom a 
rituálom. Je to veľmi chutné jedlo. Vo 
Fínsku máme množstvo tradičných 
vianočných jedál, ako napríklad 
ryby, ryžová kaša, rôzne pečivá, ale 
aj vianočné perníky, ktoré sú dokon-
ca plnené ovocím. A čo sa týka pitia, 
tak si radi pochutnáme na varenom 
víne,“ opísal J. Erving.

Keni Karalah-
ti hrával doteraz 
iba vo Fínsku 
a  tak mimo tejto 
krajiny je to jeho 
premiéra. Ešte 
pred odchodom 
do Popradu si 
však nabalil spo-
mienkový zážitok 
na cestu. „Akurát 
som si vychut-
nal predvianočný 
zhon, ktorý sa 
u  nás začal už v 
novembri. Dávid 

Bondra mi už však odporučil miesta, 
ktoré treba počas Vianoc v Poprade 
navštíviť. Dúfam, že spoznám Via-
noce na Slovensku a uvidím ako ich 
tunajší obyvatelia trávia. Ja ich strá-
vim s krajanom Joonom Ervingom,“ 
prezradil a  doplnil fínskeho kolegu 
v opise vianočných tradícií v krajine 
tisícich jazier. „Takmer každý koho 
poznám, si na Vianoce pochutná na 
rannej špeciálnej kaši, navštívi samo-
zrejme kostol, ale aj cintorín a neskôr 
večer nasleduje vianočná večera a 
rozbaľovanie darčekov, ktoré nám 
Santa priniesol. Na stole nesmie chý-
bať množstvo druhov čokolád.“

Tak Joona Erving, ako aj Keni Ka-

ralahti budú popradských fanúšikov 
hokeja zabávať aj v období sviatkov, 
nakoľko ligový program je nabitý. 
Aj preto si nechali vianočný odkaz 
pre všetkých Popradčanov na záver. 
„Odložte všetok stres, prácu a užívajte 
si spoločne tieto sviatky pokoja a ra-
dosti. Užite si tento deň, myslite na 
dobré veci a zabudnite na všetko, čo 
vás trápi. O tom sú Vianoce. Sú to ma-
gické sviatky,“ povedal Keni Karalah-
ti. „Všetkým želám pokojné prežitie 
Vianoc. Užite si hlavne tieto magické 
časy s rodinou a blízkymi, ktorí sú s 
vami. Oddychujte a užívajte si krásne 
časy,“ doplnil Joona Erving.  (ppv)

Fínska dvojica kamzíkov strávi Vianoce spoločne

lotyšský hokejový obran-
ca arturs Salija je v tejto se-
zóne Tipsport ligy oporou 
zadných radov kamzíkov, 
ale na Slovensku už pôsobí 
tretí rok po sebe. až v  Po-
prade však bude môcť strá-
viť Vianoce so svojimi naj-
bližšími.

Arturs Salija po dlhšom 
čase nebude na Vianoce sám, 
aj keď to bude opäť mimo Lo-
tyšska. „Toto budú moje prvé 
Vianoce, ktoré strávim s rodinou v 
zahraničí. Prvý rok som bol na Via-
noce úplne sám. Spravil som si vtedy 
taký klasický vianočný deň, najedol 
som sa, pozrel som si televízor, nič 
neobvyklé. Ak mám porovnať Sloven-
sko a Lotyšsko, poviem pravdu, ne-
viem to porovnať, hlavne čo sa týka 
jedla. V Lotyšsku aj my si nájdeme 
pod stromčekom darčeky a ideme do 
kostola,“ povedal obranca HK Po-
prad, ktorý prezradil, ako vyzerajú 
Vianoce v jeho rodnej krajine. „Kaž-
dá rodina má doma stromček. Čo sa 
týka večere, tak si pochutnáme na 
jedlách s kapustou, nesmú chýbať ša-
láty a zemiaky. Mám veľmi rád jedlá 
s kapustou, chutí mi aj slovenská ka-
pustnica. V Lotyšsku máme tradičnú 

smotanovú omáčku a na stole nesmú 
chýbať tradičné vianočné pokrmy ako 
sú perníky, koláče a ryby. Zvykom je, 
že ak chceš dostať darček, tak musíš 
recitovať vianočné básničky. Ak za-
recituješ, tak následne dostaneš svoj 
darček pod stromček,“ opísal.

Arturs Salija sa už teší na svoju 
rodinu, ktorá za ním pricestuje do 
Popradu. „Budeme baliť darčeky a 
tráviť čas spoločne. Určite navštívime 
aj trhy v meste a pozrieme si výzdobu. 
Chcem ochutnať slovenský vianočný 
punč, na to sa teším,“ uviedol lotyš-
ský hokejista v  službách Popradu 
a na záver s úsmevom dodal: „Všet-
kým želám krásne sviatky, veľa darče-
kov, poriadne veľa jedla a potom hurá 
nás podporiť na zápasy.“  (ppv)

Saliju navštívi pod Tatrami rodina

PP-149
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O jubilejnú Vianočnú guľu
V sobotu 15. decembra sa 

v telocvični ZŠ s MŠ Dosto-
jevského uskutočnil jubilej-
ný 30. ročník gymnastickej 
súťaže o  Vianočnú guľu, 
ktorú pravidelne organizuje 
popradský klub GY-Ta.

Súčasťou podujatia bol aj 
4. ročník Ceny Janka Červe-
ňa na bradlách pre najlepšiu 
pretekárku na tomto náradí. 
Stala sa ňou Natália Jamnická 
z KŠG L. Mikuláš. V kategóri-
ách od prípraviek až po junior-
ky súťažili gymnastky z  Po-
pradu, Prešova a Liptovského 
Mikuláša na štyroch nára-
diach. V kategórii ml. príprav-

ky zvíťazila domáca gymnast-
ka Diana Gibalová, v  kat. st. 
prípravky bola prvá Poprad-
čanka Emma Friedmanno-
vá, v  kat. najmladších žiačok 
vyhrala Nikola Kolačkovská 

z Popradu, medzi ml. žiačka-
mi dominovala Silvia Bírová 
z  GY-TA Poprad a  v  spoloč-
nej kategórii st. žiačok, junio-
riek a  žien zvíťazila Klaudia 
Figová z L. Mikuláša.   (ppv)

Rady popradských basket-
balistiek v  tejto sezóne ex-
traligy posilnila juniorská 
reprezentantka Slovinska 
Teja Goršič, ktorá aj napriek 
nahustenému programu na 
Slovensku zažije Vianoce 
doma v kruhu rodiny.

Teja Goršič už Slovensko 
v  minulosti navštívila počas 
rôznych turnajov, ale v Popra-
de je po prvýkrát. Atmosféru 
tunajších Vianoc už pocítila. 
„Je veľmi príjemné sledovať po-
pradskú vianočnú atmosféru, 
pretože mi  pripomína domov. 
Vianočný duch sa skoro zho-
duje s tým naším slovinským. 
Mojím osobným sprievodcom 
sa stala spoluhráčka  a takis-
to aj spolubývajúca Domini-
ka Rusiňáková, ktorá mi už 
stihla  vyrozprávať všetko, čo 
sa týka slovenských Vianoc. 
Takisto sme sa  spoločne prešli 
vianočným mestom a videli 
sme krásnu popradskú výzdo-
bu. To nás namotivovalo na 
menšiu realizáciu v našom 
byte, kde už  svieti vianočný 
stromček a ostatné dekorácie,“ 
rozhovorila sa slovinská bas-
ketbalistka v  službách BAM 

Poprad. Vianočné 
sviatky trávi najradšej 
doma. „Je pravdou, že 
som bola niekoľkokrát 
v zahraničí,  keď išlo o 
nejaký vianočný tur-
naj, ktorý však netrval 
viac ako dva dni. Tieto 
Vianoce budem tráviť 
doma v Slovinsku. Je 
to pre mňa veľmi  dô-
ležité, aby sa rodina 
aspoň cez vianočnú prestávku 
stretla a užila  si tak spoloč-
ný čas,“ povedala T. Goršič, 
ktorá prezradila ako to vy-
zerá na Vianoce v  Slovin-
sku. „Každý rok máme veľmi 
chutnú štedrú večeru,  ktorú 
pripravuje moja mamka. Na-
sledujúci deň ideme spoločne 
do kostola a potom sa tradične 
všetci stretneme pri mojej sta-
rej mame,  ktorá nás pohostí 
vianočným obedom. Darčeky 
sa u nás podávajú hlavne  na 
Mikuláša, ale aj cez Vianoce si 
darujeme nejakú tu maličkosť. 
Na našom vianočnom stole 
nesmie chýbať moriak, ryba, 
musaka (tradičné jedlo zo 
zemiakov), a takisto aj množ-
stvo príloh. Môj najobľúbenej-

ší chod je dezert - orieškové 
rolky alebo Potica (tradične 
slovinské jedlo), ktoré  nájdete 
takmer v každej slovinskej ro-
dine počas Vianoc.“

Teja Goršič nezabudla ani 
na popradských fanúšikov 
basketbalu a  všetkých Po-
pradčanov. „Rada by som 
zaželala všetkým našim fanú-
šikom a takisto aj Popradča-
nom žiarivé a veselé sviatky. 
Nech vám prinesú veľa oddy-
chu, pokoja a radosti. Užite si 
ich v kruhu svojich najbližších 
a nech s  takouto pokojnou a 
radostnou náladou privítate 
aj Nový rok. Za celý tím ďa-
kujeme za podporu a budeme 
sa tešiť na ďalšiu basketbalovú 
návštevu,“ uzavrela.  (ppv)

Basketbalové Vianoce po slovinsky

V sobotu 15. decembra sa vo Veľkej Lomnici uskutočnil 14. ročník sláv-
nostného vyhlásenia ankety Jedenástka roka 2018 6. OMV ligy Podtat-
ranského futbalového zväzu: 1 - Jozef Švagerko (OFK Vikartovce - 10 
hlasov), 2 - Jakub Migač (TJ Tatran Huncovce - 11 hlasov za pol sezóny), 
3 - lukáš Rušin (ŠK Zemedar Poprad - Stráže - 13 hlasov), 4 - Samu-
el Kessel (FC Sp. Teplica, L. D. - 11 hlasov), 5 - Marcel Pekarčík (OFK 
1934 Sp. Bystré - 12 hlasov za pol sezóny), 6 - Jozef Dzurňák (FK 49 Sp. 
Hrhov - 14 hlasov), 7 - Jakub Diabelko (OFK Vikartovce - 16 hlasov), 
8 - Matej Jung (TJ Baník Hôrka - 12 hlasov), 9 - Marek Filo (OŠK Sp. 
Štvrtok - 13 hlasov), 10 - Stanislav Mitura (OFK Toporec - 10 hlasov), 11 
- zároveň najlepší strelec sezóny 2017/2018 s 33 gólmi lukáš Bednarčík 
(Dunajec Sp. St. Ves - 11 hlasov za pol sezóny). FOTO - Eva Vaščurová

Jedenástka roka

Po prestávke sa v  úvode 
nového kalendárneho roka 
rozbehne zimná prípravy 
futbalistov FK Poprad pred 
jarnou časťou ii. ligy.

Zverenci Mareka Petruša 
začnú s  tréningami v piatok 
4. januára 2019 a  následne 
ich čaká rad prípravných zá-
pasov, či sústredení.

Klub nedávno zverejnil 
priebežný plán prípravného 
obdobia: v  utorok 8. janu-
ára 2019 Prešov - Poprad 
(vo Vranove nad Topľou), 
v  piatok 11. januára Baník 
Ostrava - Poprad (sk. D 
Zimnej Tipsport Ligy v Or-
lovej), v sobotu 12. januára 

Prostějov - Poprad (sk. D 
Zimnej Tipsport Ligy v Or-
lovej), v sobotu 19. januára 
Podbrezová - Poprad, v so-
botu 26. januára Poprad - 
B. Bystrica (v Tatranskej 
Lomnici), v  utorok 29. ja-
nuára Vítkovice - Poprad, 
v  sobotu 2. februára o  14. 
hodine Poprad - liptov-
ský Hrádok (v Tatranskej 
Lomnici), v  sobotu 9. feb-
ruára Poprad - Dubnica 
(v Tatranskej Lomnici), od 
12. do 19. februára sústre-
denie v  Turecku a  v  sobo-
tu 2. marca 2019 Poprad 
- FK Košice (NTC Po-
prad).   (ppv)

FK Poprad

Basketbalistky BaM Po-
prad odohrali v  sobotu 15. 
decembra posledný zápas 
na domácej pôde v  tomto 
kalendárnom roku proti Ša-
morínu.

Bol to piaty zápas v rade na 
domácej palubovke a očaká-
val sa vyrovnaný súboj, čo 
sa aj potvrdilo. Hosťujúce 
hráčky si však záver zápasu 
postrážili a  domáce 
hráčky tesne porazili.

Úplne posledný zá-
pas v  roku odohrajú 
zverenkyne Tatiany 
Gallovej v  piatok 21. 
decembra na palubov-
ke Young Angels Koši-
ce. Po novom roku ich 
čakajú už len dva zápa-
sy v základnej časti.

Výsledok: 11. kolo 
v sobotu 15. decembra 

BaM Poprad - ŠBK Šamorín 
52:56 (26:26), najviac bodov 
BaMP: Dominika Rusiňáko-
vá - 19.

Program: 12. kolo v  pia-
tok 21. decembra o 18. hod. 
Young angels Košice - 
BaM Poprad. 13. kolo v so-
botu 5. januára o 17.30 hod. 
BaM Poprad - BKM Junior 
UKF nitra.  (ppv)

BAM Poprad

Z kuchyne BaM Poprad
Kadetky: v sobotu 15. decembra YA Košice 2003 - Poprad 
80:38 a v  nedeľu 16. decembra YA Košice 2002 - Poprad 
73:34. žiačky: v sobotu 15. decembra Poprad - St. Ľubovňa 
73:30 a 82:25. St. mini žiačky: v sobotu 15. decembra Po-
prad - YA Košice Blue 6:46 a 8:58.

 Z  V  P B

1. Ružomberok 12 12 0 24

2. YA Košice 11 9 2 20

3. Piešťany 11 8 3 19

4. Šamorín 12 7 5 19

5. Nitra 11 4 7 15

6. BaM Poprad 11 3 8 14

7. Slovan BA 11 2 9 13

8. B. Bystrica 11 0 11 11

Tabuľka extraligy žien
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
ďakuje všetkým svojim akcionárom, obchodným partnerom

a zhotoviteľom stavieb za spoluprácu v roku 2018,
praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia

a úspechov v novom roku 2019
Počas roku 2018 bola vykonaná obnova verejných vo-

dovodov v  Poprade. Medzi najväčšie investície, ktoré 
Podtatranská vodárenská spoločnosť realizovala v roku 
2018 na území mesta Poprad patria:

• Obnova vodovodu a kanalizácie v mieste výstavby kruhovej križovatky medzi ulicami 
Slovenského odboja - Hraničná pri Bille v nasledovnom členení: Rad-1 v dĺžke 109 m, DN 
200 • Rad-2 v dĺžke 55 m, DN 100 • Rad-3 v dĺžke 56, DN 80
obnova potrubia bola vykonaná v období od 10/2017 – 03/2018.

• na čOV Poprad - Matejovce sa uskutočnila výmena prevzdušňovacieho systému v nádrži 
regenerácií kalu, vybudované boli plošiny pri  Homogenizačnej nádrži a zabezpečená bola 
obnova  riadiaceho systému ČOV.

• Obnova Prívodného 
radu Poprad - Stráže iii. 
Etapa, dokončenie obno-
vy vodovodu v dĺžke 920 
m DN 150, realizovaná 
v  období 07-11/2018. 
Dokončením obnovy 
prívodného potrubia vo-
dovodu do mestskej časti 
Poprad - Stráže sa zabez-
pečilo prepojenie prívod-
ných potrubí zásobujúce 
pitnou vodou Poprad - 
Stráže,  zvýšenie prevádz-
kového tlaku v  potrubí a 
stabilitu dodávky pitnej 
vody.

• Obnova vodovodu ulica Suchoňova, na sídlisku Juh III v dĺžke 163m, 
DN 100, realizovaná 07/2018.

• Obnova vodovodu „ Rad 2“ ulica Rázusova, na sídlisku Juh VI v dĺžke 145m, DN 100 pred 
bytovým domom Svitava, realizovaná 08/2018.

• Obnova vodovodu „ Rad 1“ ulica Šrobárova, na sídlisku Juh V a Juh Vi v dĺžke 1080 m dimenzia 
potrubia DN 200, DN 150 a DN 100 pri bytových domoch ( Javorník, Grúň, Odra, Sázava, Mora-
va, Oslava a Rysy, realizované v mesiacoch 09-11/2018. Pri realizácií tejto stavby sme prvýkrát vy-
užili novu  bezvýkopovú metódu výmeny potrubia metódou  riadeného vŕtania obnovy potrubia.

Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s.,

Cieľom spoločnosti je postupná obnova poru-
chových vodovodov za účelom znižovania strát 
vody a počtu porúch, ktoré negatívne ovplyvňujú 
dodávku a kvalitu pitnej vody dodávanej pre spot-
rebiteľov. Veľkú pozornosť venujeme monitorova-

niu  dodávky a kvality pitnej vody. 
Dlhodobo sa snažíme o zníženie množstva ba-

lastných vôd v splaškovej kanalizácii, ktoré negatív-
ne ovplyvňujú proces čistenia odpadových vôd na 
ČOV a neprimerane zvyšujú náklady na ich vyčiste-

nie. PVS, a.s neustále zvyšuje podiel automatizácie 
riadenia na úseku čistenia odpadových vôd a kaž-
doročne investuje finančné prostriedky do obnovy 
strojov a zaradení na ČOV Poprad - Matejovce.

Ing. Štefan Bukovič - investičný riaditeľ

v súlade s plánom obnovy
zabezpečuje obnovu
verejných vodovodov

a kanalizácií. 
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Všetkým zamestnancom spoločnosti 
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu

prajeme pokojné prežitie Vianoc 
v kruhu najbližších.

Zo srdca vám želáme, aby nový rok 2019 
zostal vo vašich spomienkach ako rok 

naplnený zdravím, radostnými udalosťami 
a výnimočnými úspechmi.

PF 2019
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