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Medzi najdôležitejšie 
rozhodnutia poslancov 
mestského zastupiteľstva 
patrí schvaľovanie roz-
počtu. V  Poprade sa mi-
nulý týždeň vo štvrtok 
uzniesli na tom budúco-
ročnom s  výhľadom na 
roky 2021 a 2022. Bude 
vyrovnaný a  presiahne 65 
miliónov eur.

Samospráva bude v roku 
2020 hospodáriť s  vyš-
ším objemom peňazí ako 
v tomto roku a to so sumou 
65  388  790 eur, čo je vý-
razne viac. „Je to spôsobené 
okrem iného tým, že do roz-
počtu zapojíme aj čerpanie 
z rezervného fondu vo výške 
viac ako päť miliónov eur. 

V  rozpočte je zapracované 
aj zvýšenie výberu podielo-
vých daní a poplatkov, plá-
novaný a odsúhlasený úver, 
vyššie výdavky a  investície. 
Celkovo bude rozpočet vyš-

ší približne o  12 miliónov 
eur,“ uviedol predseda fi-
nančnej komisie pri MsZ 
v  Poprade – poslanec Ma-
rián Barilla.

Milí Popradčania!
Už o  pár dní budeme s pocitmi šťastia, 

lásky, pokoja a rodinnej harmónie prežívať 
vianočné sviatky. V  tomto čase, tesne pred 
uplynutím kalendárneho roka, si nachádza-
me priestor na bilanciu všetkého, čo sme 
v uplynulom období zažili či urobili. Prehod-
nocujeme, do akej miery sme naplnili naše 
sny, túžby, plány a predsavzatia.

Tento rok bol pre samosprávu plný zmien 
a  tvrdej práce. Vo viacerých oblastiach sa naše 
mesto stalo lídrom. V úvode roka sa nám ako 
prvej samospráve na Slovensku podarilo získať 
akreditovaný certifikát na boj s korupciou. Dis-
ponujeme najväčším počtom automatických 
externých defibrilátorov na Slovensku, ktoré sú 
umiestnené aj v každej mestskej časti. Stali sme 
sa prvou samosprávou, v ktorej jazdia mestskí 
policajti na elektrických motorkách, čím sme 
rozšírili doteraz využívané dopravné prostried-
ky o nový druh ekologickej dopravy. Záleží mi 
na tom, aby sme v našom meste žili ekologicky 
a preto sme v lete spustili systém zdieľaných bi-

cyklov – bikesharing. Keďže sa táto novinka v Po-
prade veľmi osvedčila, v novom roku hodláme 
počet bicyklov ešte navýšiť. V intraviláne mesta 
sme otvorili nový cyklochodník, ktorý prepája 
mesto zo západu na východ. Zatraktívnili sme 
aj mestskú časť Kvetnica, kde sa nachádza  nový 
desaťkilometrový úsek určený na nordicwal-
king, beh či cyklistiku. V stavaní cyklotrás bu-
deme aj naďalej pokračovať. Čaká nás výstavba 
cyklochodníka medzi Popradom a Veľkou Lom-
nicou, ktorá je súčasťou veľkého okruhu okolo 
Vysokých Tatier a taktiež cyklochodník, ktorý by 
mal spojiť sídliská Juh s centrom mesta. Podarilo 
sa nám zrekonštruovať most na Alžbetinej ulici, 
čím sme skvalitnili plynulosť a bezpečnosť cest-
nej premávky, ako aj podchod, ktorý spája cen-
trum mesta s Kukučínovou ulicou. Deti zo Zá-
kladnej školy s materskou školou A. V. Scherfela 
na Tranovského ulici sa dočkali nových, moder-
ných priestorov a ZŠ s MŠ na Komenského ulici 
disponuje novým multifunkčným športovým 
areálom. Uskutočnili sme dva týždenné denné 
tábory pre deti zamestnaných rodičov a  v  po-

rovnaní s  mi-
nulými rokmi 
sme rozšírili 
liečebný pobyt 
pre seniorov o 
opatrovateľskú 
službu.

Tento rok sa 
nám podarilo 
vďaka novej 
d r amatu rg i i 
k u l t ú r n y c h 
akcií opäť pri-
lákať ľudí na 
naše námestie. 
Pristúpili sme 
k  inovácii Po-
pradského kultúrneho leta, príchodu Mikuláša,  
Vianočného mestečka i tradičného vianočného 
jarmoku, ktorý bol tento rok ekologický. Som 
rád, že sa nám podarilo doplniť aj vianočnú vý-
zdobu nášho mesta, ktorá je jedna z najkrajších 
v našej krajine.

Príhovor primátora mesta Poprad
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Na rozlúčku s 
týždenníkom

Vážení čitatelia,
držíte v rukách posledné 

číslo týždenníka Poprad – 
noviny občanov mesta. Týž-
denník končí - od nového 
roka 2020 bude samospráva 
zabezpečovať vydávanie bez-
platného mesačníka  do všet-
kých domácností obyvateľov 
Popradu. 

Tridsať rokov Vás naše 
noviny sprevádzali dianím v 
meste i regióne. Celý kolek-
tív redakcie robil všetko pre 
to, aby sa k Vám dostávali 
aktuálne, presné a ucelené 
informácie o udalostiach, 
ktoré sa odohrávali na pôde 
mesta, alebo s ním úzko sú-
viseli. Na našich stránkach 
zostávajú navždy zapísa-
né podujatia, príbehy ľudí, 
stavieb, záslužných činov a 

dôležitých vecí, ktoré hýba-
li Popradom a posúvali ho 
dopredu. Veríme, že sme 
boli pre mnohých z Vás dob-
rým sprievodcom vo všet-
kých oblastiach od činnosti 
samosprávy, po ekonomiku, 
výstavbu, dopravu, školstvo, 
cestovný ruch, kultúru, šport 
atď. Ďakujeme Vám za pria-
zeň, ktorú ste novinám Po-
prad zachovávali dlhé roky.

Mesačníku prajeme, aby 
Vám prinášal zaujímavé in-
formácie a bol dôstojným 
nasledovníkom našich no-
vín.

Prajeme Vám tiež radost-
né prežitie vianočných a no-
voročných sviatkov a do no-
vého roka 2020 veľa zdravia, 
šťastia a úspechov!

Redakcia
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Stručne
 NA minulotýždňovom zasa-

daní Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad si prítomní uctili minútou 
ticha obete výbuchu plynu v  byto-
vom dome v  Prešove, ako aj obete 
streľby v Ostrave. V súvislosti s tým 
poslanci jednohlasne schválili dotá-
ciu pre mesto Prešov vo výške 25 ti-
síc eur na bežné výdavky v súvislosti 
s  odstraňovaním následkov výbu-
chu plynu na Mukačevskej ulici a na 
nefinančnú pomoc osobám postih-
nutým vplyvom tejto udalosti.

 POPRADSKÉ sídlisko Juh III 
by sa do štyroch rokov mohlo rozší-
riť o obytný komplex za viac ako 10 
miliónov eur. V rámci komplexu by 
malo vzniknúť 115 bytov, obchodné 
priestory aj 138 parkovacích miest. 
V prípade garážového domu sa po-
číta so 135 miestami na parkovanie. 
Investor by chcel s výstavbou začať 
v  septembri 2020, komplex by mal 
byť hotový v marci 2023.

 OKRESNÉ riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Poprade oznamuje 
občanom, že v  súvislosti s  novelou 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej pre-
mávke sa od 1. decembra 2019 vy-
púšťa vykonávanie obhliadok vozi-
diel pri evidenčných úkonoch.

 DO 16. januára budúceho 
roka si môžu záujemcovia pozrieť 
v Podtatranskom múzeu v Poprade 
výstavu s názvom 90 rokov sloven-
ského hokeja. Súčasťou výstavy sú 
predmety dokumentujúce históriu 
a najväčšie úspechy slovenského ho-
keja ako napr. olympijské medaily, 
medaily z majstrovstiev sveta či tro-
feje z  domácich i  medzinárodných 
súťaží.

 NÁUČNO-vyhliadková 
veža, ktorú začal budovať v júni na 
Štrbskom Plese súkromný investor, 
je už na 70 percent hotová. Sko-
laudovať ju plánujú na budúci rok 
v  júni. Súčasťou vyhliadkovej veže 
bude aj jedno z múzeí, ktoré po ce-
lom svete plánuje zriadiť a  otvoriť 
najväčšia svetová horolezecká le-
genda Reinhold Messner, zameria-
vať sa budú na históriu lokálneho 
horolezectva.

 V  najvyšších polohách Vy-
sokých Tatier naďalej platí mier-
ne lavínové nebezpečenstvo, teda 
druhý stupeň na päťdielnej stupni-
ci. V nižších a stredných polohách 
horskí záchranári očakávajú malé 
lavínové nebezpečenstvo, teda prvý 
stupeň.

 NA webovej stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  týchto 
dňoch prerušená distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia. Prá-
ce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy. (ppš)

Príhovor primátora mesta Poprad
(Dokončenie zo str. 1)

Tento rok sme predstavili 
aj viaceré investičné zámery, 
ktoré pokladám za prioritné. 
Medzi tie najdôležitejšie patrí 
revitalizácia námestia, kom-
plexná rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v celom meste, vý-
stavba modelového jednopod-
lažného parkoviska za blokom 
Antimón či projekty na proti-
povodňové opatrenia. V našich 
plánoch figurujú aj priecho-
dy pre chodcov, ktoré chceme 
vylepšiť o  kvalitné osvetlenie 
a  nové označenie. Nový šat 
dostane panelová cesta do Strá-
ží, rozšírime parkoviská v Kvet-
nici, spomínané cyklochodníky 
a ďalšie. Mojím cieľom je naďa-

lej skvalitňovať infraštruktúru 
a  služby tak, aby bol Poprad 
atraktívnym miestom pre ži-
vot so zaujímavými benefit-
mi. Podporujeme demografiu, 
preto sme sa rozhodli pomôcť 
mladým rodinám s  deťmi. Pr-
vorodičky s trvalým pobytom 
v  meste Poprad dostanú fi-
nančnú pomoc vo výške 200 
eur a  prvý Popradčan narode-
ný v novom kalendárnom roku 
dostane finančný príspevok 
500 eur. Každý prváčik základ-
nej školy s  trvalým bydliskom 
v Poprade dostane v septembri 
školské pomôcky za 30 eur.

Za obdobie jedného roku po 
ostatných komunálnych voľ-
bách sme stihli urobiť dosť, ale 

to ani zďaleka nie je všetko. 
Máme nové ciele a  nebojíme 
sa nových, moderných výziev. 
Postupne budeme predstavovať 
ďalšie projekty a  pevne verím, 
že aj s pomocou poslancov MsZ 
sa nám ich podarí uskutočniť. 
Ako hrdý Popradčan a  primá-
tor so skúsenosťami urobím pre 
to všetko.

S  príchodom Vianoc a  No-
vého roka 2020 vám, drahí Po-
pradčania, želám veľa Božieho 
požehnania, pevné zdravie, 
šťastie, pokoj, lásku a veľa osob-
ných a pracovných úspechov.

Váš primátor
Anton Danko

Rozpočet 
bude...

Bežné príjmy sú nastavené na 49,7 
milióna eur čo je nárast o  viac ako 
8 percent oproti roku 2019, kapitálo-
vé príjmy na necelý milión (933 590 
eur) a príjmy z finančných operácií 
na 14 755 200 eur. 

Medzi výdavkami sú najväčšou 
položkou bežné výdavky v  objeme 
49  235  000 eur, kapitálové výdavky 
vo výške 15  645  540 kvôli veľkým 
plánovaným investičným akciám 
a  výdavky z  finančných operácií 
niečo viac ako pol milióna (508 250 
eur). Najviac peňazí z  bežných vý-
davkov pôjde do školstva a  vzdelá-
vania a to viac ako 22 mil. eur.

Kladné stanovisko k  rozpočtu 
predniesla na štvrtkovom zastupi-
teľstve aj hlavná kontrolórka mesta 
Zita Kozlerová: „Po oboznámení sa 
s návrhom rozpočtu konštatujem, že 
bol spracovaný v  súlade so všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi 
a  všeobecne záväznými nariade-
niami mesta. Návrh bol spracovaný 
metodicky správne a v požadovanom 
rozsahu. Bežný rozpočet je zostavený 
ako prebytkový a prebytok je predpo-
kladaný vo výške 465 tisíc. Z dôvodu 
predpokladaného použitia návrat-
ných zdrojov financovania kapitálo-
vých výdavkov odporúčam v  budú-
cich rokoch zabezpečiť maximálnu 
hospodárnosť, efektívnosť a  účelnosť 
pri nakladaní s finančnými prostried-
kami a tak vytvoriť dostatočnú rezer-
vu na splácanie úverov.“

Vedenie mesta tvrdí, že Poprad 
je vo výbornej finančnej kondícii. 
Schválený rozpočet je najvyšším 
v histórii mesta.    

(mav)

Kasárne mesto predá 
za milión

Na minulotýždňovom zasadnu-
tí Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad poslanci odklepli predaj 
areálu bývalých kasární na Ulici 
29. augusta za milión eur spoloč-
nosti PG-GMT s.r.o., ktorá ako 
jediná predložila návrh a vyhrala 
verejnú obchodnú súťaž.

Informatívnu správu predložila 
vedúca odboru správy majetku na 
MsÚ v  Poprade Iveta Borňáková. 
„Na ploche približne 64 tisíc m2 by 
mal investor okrem iného postaviť 12 
bytoviek s približne 430 bytmi a ďal-
ších 25 rodinných domov. Parkovacie 
plochy budú prekryté zelenými stre-
chami, navrhnutá je tam aj škôlka 
prípadne jazyková škola. Investor 
bude riešiť všetky cesty a  chodníky. 
Mesto by sa malo podieľať na výstav-
be kruhového objazdu v  severozá-
padnej časti územia,“ priblížila.

Prvá etapa by mala byť ukončená 
v  roku 2022 a  celý projekt by mal 
byť hotový o  sedem rokov neskôr. 
Investor by mal mestu odovzdať 
majetok v  hodnote približne šty-
ri milióny eur. „Som rád, že sme 
zavŕšili dlhoročný proces riešenia 
tohto územia. Verím, že tu vyrastie 

pekná obytná štvrť,“ vyhlásil posla-
nec MsZ v  Poprade Milan Baran, 
ktorý bol pri verejnej obchodnej 
súťaži predsedom komisie. „Mys-
lím si, že ide o  čisto komerčný pro-
jekt a obávam sa, že bývanie v tejto 
časti nebude finančne dostupné pre 
všetkých Popradčanov,“ zamyslela sa 
poslankyňa MsZ v Poprade Helena 
Mezenská. „Cena za meter štvorcový 
vychádza 15,48 eur. Podľa mňa je to 
príliš nízka suma, keďže ceny pozem-
kov v Poprade sú podstatne vyššie,“ 
upozornil poslanec MsZ František 
Majerský. „Treba rozlišovať pozemky 
bez akýchkoľvek záťaží, ktoré sú pri-
pravené na výstavbu a  územie, kde 
je potrebné urobiť sanáciu objektov 
a  odviesť sutiny,“ reagovala I. Bor-
ňáková.

Podľa niektorých poslancov pro-
jekt nepočíta s napojením územia na 
hlavnú cestu I/18 a  nehľadí na do-
pravné zaťaženie na sídlisku Západ. 
„Tento problém budeme riešiť s ďalší-
mi investormi, ktorí plánujú výstav-
bu rodinných domov, prípadne čer-
pacej stanice na druhej strane rieky 
Poprad,“ skonštatoval primátor mes-
ta Poprad Anton Danko.     (mav)

FOTO – Silvia Šifrová

(Dokončenie zo str. 1)
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Popradská radnica 
si plánuje v roku 2020 
vziať úver vo výške 
20 mil. eur na viace-
ro investičných akcií. 
Napríklad na rekon-
štrukciu námestia, 
modernizáciu verejné-
ho osvetlenia, ale aj na 
dofinancovanie pro-
jektu výstavby hoke-
jovej tréningovej haly, 
na ktorú mesto získalo 
zdroje od štátu.

Návrh na schválenie 
prijatia dlhodobého 
investičného banko-
vého úveru odobrili poslanci MsZ 
v Poprade minulý týždeň vo štvrtok. 
V rámci úveru sa počíta aj s obnovou 
miestnych komunikácií, školských 
zariadení, s  prestavbou križovatiek 
a  podobne. „Problém sa zužuje na 
námestie, ale nikde nie je povedané, že 
ho budeme aj realizovať. Pokiaľ nezís-

kame fondy, tak do revitalizácie nepôj-
deme. Avšak len na samotné osvetlenie 
budeme potrebovať 7-8 miliónov eur,“ 
vysvetľoval poslancom primátor An-
ton Danko.

Poslanec MsZ Peter Dujava bol za 
to, aby si mesto vzalo úver, ale nepo-
zdávala sa mu jeho výška. „Chýba mi 

dlhodobá vízia. Mali by 
sme hospodáriť rozum-
ne. Zodpovednosť pre-
beráme my,“ povedal 
počas MsZ. „Minimum 
peňazí pôjde do vzdelá-
vania a  školstva. Príde 
mi to trochu marketingo-
vé. Je potrebné riešiť na-
príklad aj vodovod a ka-
nalizáciu,“ prihlásil sa aj 
poslanec Igor Wzoš. „Je 
potrebné riešiť viacero 
problémov, ktoré obča-
nov trápia. Mali by sme 
k  tomu pristúpiť hneď 
a  nie o  niekoľko rokov. 

Mesto sa rozhodlo vziať si úver preto, 
aby sme nahromadené problémy, ktoré 
sa dlhodobo neriešili mohli čím skôr vy-
riešiť,“ uviedol poslanec Marián Barilla, 
ktorý je predsedom finančnej komisie. 
Zdôraznil, že problémy sa týkajú najmä 
parkovania, dopravnej infraštruktúry, 
ale aj detských ihrísk.      (mav)

Od nového roka mesto Poprad 
zvýši miestne dane a poplatky. Podľa 
samosprávy toto rozhodnutie súvisí 
s viacerými legislatívnymi zmenami. 
Počas mestského zastupiteľstva to 
bola minulý týždeň vo štvrtok jedna 
z najdiskutovanejších tém.

„Legislatívne zmeny prinesú samo-
správam vyššie náklady. Vyššie nároky 
na rozpočty súvisia aj so zvyšovaním mi-
nimálnej mzdy či mzdy zamestnancov 
verejnej správy a  školstva,“ uviedla vo 
štvrtok pred popradskými poslancami 
vedúca ekonomického odboru MsÚ 
v  Poprade Adriana Sedláková. „Na 
dane a poplatky mesto nesiahlo viac ako 
desať rokov. Upravovať ich budeme mu-
sieť častejšie a v menších skokoch. Ak sa 
porovnáme s inými mestami na Sloven-
sku, ani po zvýšení nedosiahneme hod-
noty, ktoré chcú upravovať,“ reagoval 
primátor mesta Poprad Anton Danko.

Napríklad v prípade dane zo staveb-
ných pozemkov sa sadzba zvýši z pol 
na jedno percento, čo by malo priniesť 
mestu nárast výnosu o približne 168 ti-
síc eur. Zvýšenie ročnej dane zo stavieb 
by malo priniesť asi o 1,1 milióna eur 
viac. Daň zo stavby na bývanie a drobné 
stavby sa z 0,165 eur za meter štvorcový 
zvýši na 0,350 eur. Vyššia bude aj daň 
z  bytov a  tu sa predpokladá zvýšenie 
výnosu asi o 169 tisíc eur. Viac zaplatia 
aj turisti, pretože sa daň za ubytovanie 
zvýši zo 70 centov na osobu a noc na 
1,5 eur. „Nemalo by to znamenať úbytok 
hostí v ubytovacích zariadeniach. Navý-
šenie sadzby budú znášať návštevníci,“ 
doplnila A. Sedláková.

Zvyšovanie daní sa dotkne aj pre-
dajných automatov, ale daň za psa sa 
zníži. V  bytovom dome chovatelia 
psov zaplatia 25 eur namiesto súčas-
ných 40 a  v  rodinných domoch to 

bude 15 eur.
Poslanci na tému zvy-

šovania daní a  poplat-
kov búrlivo diskutovali. 
Poslanec MsZ v  Popra-
de František Majerský 
si myslí, že zvyšovanie 
daní by malo ísť postup-
ne a nie takto radikálne. 
„K  zvyšovaniu muselo 
dôjsť. Desať rokov sa 
nedá vrátiť späť. Nie je 
dobré riešiť to takto. Mož-
no to bude mať efekt, ale 
môže to postihnúť tých 
najzraniteľnejších,“ povedal. „Nárast 
daní a poplatkov vnímajú občania cit-
livo a aj my by sme to tak mali vnímať. 
Rozumiem dôvodom na zvyšovanie, 
sú tu však aj ľudia s nízkym príjmom 
a pre nich to bude existenčné,“ pokra-
čoval poslanec Jozef Košický. „Každé 
mesto má takéto skupiny. My však aj 
po zvyšovaní budeme stále na chvoste 
miest nad 50 tisíc obyvateľov,“ reagoval 
primátor Popradu Anton Danko. „Za 
to, že bude veľa ľudí sklamaných, mô-
žeme poďakovať vláde. Nikoho z  nás 
to neteší, ale je nutné to urobiť tak, ako 
v mnohých iných mestách,“ dodal po-
slanec Marián Barilla. „Mesto to nerobí 
z  roztopaše. Niekde tie peniaze, ktoré 
budú v rozpočte chýbať musíme nájsť. 
Na dôvody ľudia reagujú rôzne. Mnohí 
však ani netušia, že je možné byť oslo-
bodený od poplatkov pri ZŤP a aj pri 
dokladovaní rôznych diagnóz. Niek-
torí si to vybavili a sú z toho nadšení. 
V iných mestách také niečo neexistuje,“ 
skonštatovala poslankyňa MsZ v  Po-
prade Anna Schlosserová.

V Poprade pribudne aj poplatok za 
rozvoj. V  prípade stavieb na bývanie 
to bude 10 eur od 60 m2 a pri priemy-

selných resp. administratívnych a poľ-
nohospodárskych objektoch 20 eur 
za m2 podlahovej plochy. „Výnos bude 
použitý na kapitálové výdavky súvisia-
ce so stavebnými nákladmi na stavbu 
vrátane nákladov na vysporiadanie 
pozemku na viacero účelov,“ ozrejmi-
la vedúca ekonomického odboru A. 
Sedláková.

Vyšší bude od nového roka aj po-
platok za odvoz komunálneho odpa-
du. „Dôvodom je každoročný nárast 
množstva komunálneho odpadu a  tiež 
medziročného zvyšovania nákladov na 
jeho zber a odvoz. V súčasnosti je mie-
ra vytriedeného odpadu v  Poprade na 
úrovni 34,8 percenta,“ povedala A. Sed-
láková. Ročný poplatok za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady sa 
zvýši z 21,13 eur na 29,64 eur za osobu. 
Pri paušálnom poplatku za komunálny 
odpad sa predpokladá zvýšenie výno-
su približne o 545 tisíc eur. Poslanec F. 
Majerský bol zvedavý, ako chce mesto 
motivovať ľudí, ktorí poctivo triedia 
odpad. „Budeme sa tomu venovať, pre-
tože nám záleží na tom, aby ľudia viac 
separovali odpad,“ odpovedal primátor 
A. Danko.                            (mav)

Krátke správy
 NAJDLHŠIA sánkarská 

dráha z Hrebienka do Starého 
Smokovca je už otvorená. Po-
mohla tomu nádielka snehu v 
posledných dňoch. Na dráhe dl-
hej 2,5 kilometra je aktuálne viac 
ako desať centimetrov snehu. 
Veľkou výhodou je, že dráha je 
vhodná aj pre menej skúsených 
sánkarov, keďže jej sklon je mier-
ny.

 POČAS uplynulých dní sa 
Štátnym lesom TANAP-u poda-
rilo odchytiť dva jelene a tri jele-
nice, ktoré si navykli navštevovať 
intravilány tatranských osád. Svoj 
nový domov nájdu v  susedných 
Čechách. Neboli to prvé synan-
tropné jedince, ktoré lesníci takto 
odchytili. Za posledné tri roky ich 
bolo dokopy jedenásť. 

 KEŽMAROK bude v 
nasledujúcom roku hospodáriť s 
rekordným rozpočtom, počíta sa 
v ňom so sumou viac ako 31,4 mi-
lióna eur. Oproti tohtoročnému je 
vyšší o takmer sedem miliónov 
eur. Najväčšia časť rozpočtu, pri-
bližne tretina, pôjde do školstva.

 V Starej Ľubovni už oficiál-
ne otvorili zrekonštruovaný dom 
kultúry, samospráva do neho in-
vestovala z vlastného rozpočtu 
približne 1,1 milióna eur. Kultúry 
stánok obnovovali postupne od 
roku 2017, najprv exteriér a ná-
sledne aj interiér. 

 V piatok až nedeľu 20. – 22. 
decembra sa pred hotelom Lom-
nica v  Tatranskej Lomnici budú 
konať Vianočné trhy so suvenírmi 
a  vianočnými gastronomickými 
špecialitami. 

 SPOJENÁ škola Mierová 
Základná umelecká škola pozýva 
na Vianočný koncert žiakov hu-
dobného odboru a v premiére sa 
predstavia žiaci literárno-drama-
tického odboru. 19. decembra o 
17. hod. v Dome kultúry vo Svite.

 VIANOČNÝ koncert v po-
daní Katky Koščovej s kapelou si 
môžu záujemcovia vypočuť v ne-
deľu 22. decembra o  19.30 hod. 
v  Retro Hoteli Morava v  Tatran-
skej Lomnici. Odznejú na ňom 
najkrajšie vianočné koledy. 

 LEN necelé dva týždne 
zostávajú pre pripojenie sa k eKa-
se podnikateľom, ktorí ešte eKasu 
nemajú. Finančná správa bude 
hneď v  januári kontrolovať tých 
podnikateľov, ktorí eKasu mať ne-
budú a napriek tomu budú prijí-
mať platby a evidovať tržby. Poku-
ta sa môže vyšplhať až na 20 000 
eur, hrozí aj strata živnostenské-
ho oprávnenia.    (ppš)

Mesto chce riešiť investičné akcie úverom

Zvýšia sa miestne dane 
i poplatok za odvoz odpadu

ILUSTRAČNÉ FOTO – Silvia Šifrová

FOTO – Marek Vaščura
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Primátor rozdával chutnú kapustnicu

Na jarmoku bolo tri dni veselo Zdobili vianočné 
stromčeky

Na Tradičnom vianočnom 
jarmoku v  Poprade sa od 
piatka do nedele miešali rôz-
ne vône a chute, čo k jarmo-
kom patrí. Prispel k  tomu 
aj primátor mesta Poprad 
Anton Danko so svojou 
manželkou Jaroslavou, keď 
spoločne priamo na Námestí 
sv. Egídia podávali Primá-
torskú kapustnicu.

V  sobotu si počas via-
nočného jarmoku navliekli 
zástery prvý muž a  prvá 
žena Popradu a  spoločne 
urobili radosť návštevníkom 
Primátorskou kapustnicou, 
o  ktorú bol v  priestoroch 
medzikostolia veľký záujem. 
„Celé Vianoce sú o  rodinnej 
pohode, aby sa stretávali ľu-
dia a možno aj tí, ktorí dlho 
spolu neboli. Touto kapust-

nicou sme chceli navodiť ro-
dinnú atmosféru. Trval som 
na tom, aby naša kapustnica 
bola plná mäsa a klobás, aby 
ma ľudia neohovárali,“ po-
vedal s úsmevom na tvári A. 
Danko, ktorý dodal: „Vianoce 

strávim v  rodinnom kruhu 
a budem naberať sily do nové-
ho roka. To želám aj všetkým 
Popradčanom.“

Jeho manželka Jaroslava 
Danko mala pri podávaní 
kapustnice rovnako dobrú 

náladu, aj napriek chladnému 
počasiu. „Tradičný vianočný 
jarmok bol aj prostredníc-
tvom tejto kapustnice taký, 
že majú ľudia k  sebe bližšie. 
Stretli sme sa a  porozprávali. 
Naša domáca kapustnica je 

podobná, ale myslím, že doma 
je vždy tá najlepšia. Všetkým 
rodinám chcem popriať, aby 
tieto sviatky strávili spolu v ro-
dinnom kruhu. Veď aj všetci 
Popradčania tvoria jednu veľkú 
rodinu,“ doplnila.             (mav)

Od piatka 13. do nedele 
15. decembra sa na poprad-
skom námestí konal XVII. 
Tradičný vianočný jarmok. 
Jeden z najpríťažlivejších a 
najnavštevovanejších via-
nočných programov mesta 
i regiónu prilákal do centra 
opäť tisícky návštevníkov.

Návštevníci vianočného 
jarmoku v Poprade si doslo-
va vychutnávali atmosféru 
pri viac ako 130 stánkoch 
s  občerstvením, vianočnými 

dobrotami, tradičnými ľu-
dovými výrobkami a  iným 
vianočným sortimentom. 
Nechýbal pestrý sprievodný 
program, o ktorý sa postaralo 
množstvo kultúrnych telies či 
viacero známych osobností. 
Súčasťou programu bola Pri-
mátorská kapustnica, či tra-
dičné zdobenie vianočných 
stromčekov, ale aj Vianoce v 
múzeu. Návštevníci v sobotu 
spoločne symbolicky vypus-
tili balóny prianí Ježiškovi, 

po celý čas ich v  celom are-
ály jarmoku zabával Teáter 
Komika a do tanca zahral aj 
obľúbený Drišľak, skupina 
4ka Band či skupina Style. 
Navyše, tohtoročný jarmok 
bol ekologický, keďže do pod-
mienok pre predajcov bolo 
zapracované ustanovenie 
o  nutnosti zabezpečiť a  pou-
žívať kompostovateľný riad, 
znižovať tak objem komunál-
neho odpadu a predchádzať 
jeho vzniku.                  (ppv)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Silvia Šifrová

Deň pred slávnostným 
otvorením Tradičného 
vianočného jarmoku sa 
pustili žiaci trinástich zá-
kladných škôl mesta Po-
prad do zdobenia vianoč-
ných stromčekov priamo 
na Námestí sv. Egídia.

Tradičnou aktivitou 
prispeli deti v  spolupráci 
s  odborom školstva mlá-
deže športu MsÚ v  Po-
prade k  vianočnej atmosfére 
v meste. „Stromčeky zdobíme 
preto, aby sme urobili radosť 
obyvateľom mesta Poprad, 
prispeli k  atmosfére vianoč-
ného jarmoku a  k  výzdobe 
mesta. Žiaci chcú ukázať, že 
sú tvoriví a že majú chuť po-
môcť mestu. Stromčeky neskôr 
poputujú tam, kde splnia svoj 
účel a  kde potešia ľudí, ktorí 
netrávia Vianoce so svojimi 
blízkymi. Stromčeky boli na 
námestí počas vianočných tr-

hov a  v  tomto týždni ich už 
umiestňujeme tam, kde nás 
o  to požiadali alebo tam, kde 
chceme ľuďom urobiť radosť,“ 
zhrnula vedúca odboru škol-
stva, mládeže a  športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.

Na zdobenie vianočných 
stromčekov použili poprad-
skí žiaci vlastnoručne vyro-
bené ozdoby. Všetci si spo-
ločne s  učiteľkami za svoju 
snahu vyslúžili aj sladkú od-
menu.          (mav)

K atmosfére Vianoc prispelo aj múzeum
Podtatranské múzeum 

v  Poprade otvorilo svo-
je brány verejnosti, ale 
aj školským kolektívom 
počas tradičnej akcie 
Vianoce v múzeu.

V  sobotu bol program 
Vianoc v  múzeu v  rámci 
Tradičného vianočného 
jarmoku prístupný verej-
nosti. „Program sa skla-
dal z  dvoch častí. Prvou 
bola tvorba ozdôb s  hrn-
čiarskej hliny. Chceme 

tým nadviazať na našu 
hrnčiarsku dielňu, ktorú 
plánujeme v  roku 2020 
vybaviť aj hrnčiarskymi 

kruhmi. Každý si ozdoby 
odniesol domov, nechal 
vysušiť a dozdobené si ich 
môže zavesiť na vianočný 
stromček. V  druhej čas-
ti bolo odmenou pečenie 
vianočných oblátok. Od 
pondelka až do štvrtka 
prebiehajú tvorivé diel-
ne pre objednané školské 
kolektívy,“ uviedla etno-
grafka Podtatranského 
múzea v  Poprade Elena 
Bekešová.       (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Koncert spojil spevokoly rôznych vierovyznaní

Vianočné inšpirácie študentov

Úprimná vďaka

NAPÍSALI STE NÁM

Balíčky potešili popradské deti

FOTO – Marek Vaščura

Klub Veličanov a  mesto 
Poprad usporiadali v nedeľu 
15. decembra predvianočný 
koncert pod názvom Posol-
stvo Vianoc. Konal sa po 22-
krát v  evanjelickom kostole 
vo Veľkej. Koncert opäť spojil 
ľudí rôznych vierovyznaní. 

Spevákov privítal zborový 
farár ECAV vo Veľkej Jozef Ve-
reščák. „Účelom tohto koncertu 
je vzájomne sa potešiť, povzbu-
diť, dodať odvahu a silu k tomu, 

čo nás ďalej 
čaká. A  záro-
veň prijať do 
našich životov 
a  životov na-
šich rodín Boží 
pokoj, ktorý 
prevyšuje náš 
rozum,“ uvie-
dol.

Počas ad-
ventu sa zvyknú čítať proroc-
ké texty zo Starého zákona. J. 

Vereščák z nich vybral: „Nech 
Vládca Pokoja, ktorý sa narodí 

na Vianoce vládne v nás - aby 
v  nás prebývala vzájomná 
láska, mier, ohľaduplnosť, od-
vaha a  vďačnosť. Jeho pokoj 
a  radosť. Je to veľmi vzácne, 
pretože v  nás môže vládnuť 
všeličo. Strach, úzkosť, skla-
manie, stres. Je tu teda vianoč-
né prianie od Vládcu Pokoja – 
Ježiša Krista – nechajte v sebe 
vládnuť môj pokoj. A  to nás 
vedie von zo seba, k druhým, 
k sebe navzájom. K tomu, aby 

sme trochu tej vlády pokoja 
šírili okolo seba, všade, kam 
prídeme.“

Program koncertu vypl-
nili rímskokatolícky kostol-
ný a  mládežnícky spevácky 
zbor, evanjelický spevokol, 
gréckokatolícky spevácky 
zbor, zbor bratskej jednoty 
baptistov a deti z MŠ a ZŠ A. 
V. Scherfela vo Veľkej. Hos-
ťom programu bola speváčka 
Lenka Loudová.            (kpa)

Roky dopisujem do novín 
Poprad a  roky som podával 
svoje príspevky do rúk pani 
šéfredaktorky Martušky Ma-
rovej, ktorá odchádza do 
dôchodku. Ostanú mi na ňu 
len tie najkrajšie spomien-
ky. Úprimne jej ďakujem za 
ochotu a  možnosť prispieť 

mojou troškou do čitateľ-
ského fóra novín Poprad. 
Prajem jej pekné dni života 
v  dôchodku, pevné zdravie, 
rodinnú spokojnosť a  na-
plnenie všetkých osobných 
túžob.

Vďačný dopisovateľ
Marián Korvín

FOTO – Katarína Plavčanová

Už tradične pred Viano-
cami otvorili školské brány 
do korán študenti Súkrom-
nej strednej odbornej školy 
vo Veľkej a  všetkých náv-
števníkov očarili vianočnou 
tematikou.

Študentky z odboru čašník 
– servírka pripravili vianoč-
né tabule vrátane sviatočné-
ho menu (na foto). To ob-
sahovalo aperitív, predjedlo 
v  podobe oblátok s  medom 
či vianočnú kapustnicu. 
„Hlavným jedlom bol losos 
na bylinkovom masle, ale so 
zemiakovou kašou, pretože 
zemiakový šalát je príliš ka-
lorický. Ako dezert sme zvolili 
bezlepkovú tortu. Celá tabuľa 
je ladená do trblietavej zlatej 
farby, čo je teraz vianočným 
trendom,“ prezradila štu-
dentka z  3.B triedy Andrea 
Korženová, ktorá aj doma 
pripravuje štedrú večeru úpl-
ne sama.

Cukrári a  cukrárky sa 
predviedli nápaditými vý-

tvormi s  tematikou Vianoc 
a škola ich výtvory pri príle-
žitosti Dňa otvorených dverí 
tradične aj ohodnotila. Tor-
tou so zasneženou nočnou 
krajinkou (na foto) zaujala 
študentka 3.C Simona Ko-
terbová. „Sedela som nad tým 
asi osemnásť hodín. Najskôr 
som si načrtla obrázok a po-
tom som vymodelovala tvary 
na samotnú tortu. Urobila 
som kostru a  pridávala som 
postupne vrstvy. Chce to veľa 
trpezlivosti, ale netreba byť 

umelcom. Stačí, ak to človeka 
baví. Rada maľujem a  kres-
lím, takže to bolo o to ľahšie,“ 
povedala.                       (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Aj v tomto roku spojili sily 
mesto Poprad a  Apoštolská 
cirkev v Poprade, aby urobili 
radosť deťom zo znevýhodne-
ného prostredia. Pripravili im 
Vianoce o čosi skôr.

V  pondelok 16. decembra 
odovzdali darčeky 201 deťom. 
„Darčeky nám posielajú deti 
z  iných krajín cez Apoštolskú 
cirkev. V  spolupráci s  mestom 
je to projekt, ktorý sa snaží nie-
len odovzdať darček, ale hovoriť 
aj o  najväčšom dare a  tým je 
Ježiš Kristus,“ povedal pastor 
Apoštolskej cirkvi v  Poprade 
Ján Šefčík. „Tento balíček bude 
pre niektoré deti možno jediný. 
S  Apoštolskou cirkvou sme sa 
stali už nerozlučnými partner-
mi. Veľmi si to vážime a nevie-

me si to bez nej už ani predstaviť. 
Snažíme sa každý rok vybrať 
deti, ktoré mali veľmi ťažký rok, 
sú z rodiny v hmotnej či sociál-
nej núdzi, z  málo podnetného 

prostredia alebo je len jeden 
z rodičov, ktorý sa musí o rodinu 
postarať.“ dodala vedúca sociál-
neho odboru MsÚ v  Poprade 
Petra Zavacká.          (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Vianočné slovo
Vďaka ti, Bože, za radosť
za pribúdanie svetla do 

Vianoc,
keď opäť sneží nádej
do skrehnutých sŕdc.

Toľkí tu blúdime
bez Neho stratení

a pritom nechce nič,
len nebo na zemi.

To nech sa narodí
s Dieťaťom Božím.
Zázračná hodina
Boží ľud pohýňa.
To Slovo vtelené
do sŕdc sa vloží.

Vianočný pozdrav

Teraz, keď sa úži
stále väčšmi čas,
keď rastie volanie
po hĺbkach v nás
po chlebe a soli,

čo sa láskou volá,
zasadneme spolu
u štedrého stola.
Tichý a sviatočný
svitne Štedrý deň

pozažína v srdciach
teplú pochodeň.

Ľudmila Hrehorčáková

Rotary Klub Poprad spolu s každoročnými pomocníkmi 
zo Slovenského skautingu zorganizoval tradičnú verejnú 
zbierku počas popradského vianočného jarmoku 13. až 15. 
decembra 2019.

Výnos zo zbierky vo výške 1824,45 € poputuje pre potreby 
domu Slovenského červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý 
sa stará o bezvládnych ľudí z Popradu a okolia.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
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R Í M SKOKATOL ÍC K E 
SVATÉ OMŠE

Poprad, Konkatedrála Se-
dembolestnej Panny Márie:

24. december – Štedrý deň, 
sväté omše o  7., 16. a o 24. 
hod.

25. december – Prvý svia-
tok vianočný, Božie narode-
nie, sväté omše o 6.30, 8., 10. 
a o 18.30 hod.

26. december – Druhý 
sviatok vianočný, sv. Štefan, 
sväté omše o 6.30, 8., 9.30 a o 
18.30 hod.

31. december – Silvester, 
sväté omše o 6. a o 17. hod. 

1. január 2020 – Nový rok, 
Sviatok Bohorodičky Pan-
ny Márie, sv. omše o 6.30, 8., 
9.30, 11. a o 18.30 hod.

6. január – Zjavenie Pána, 
sväté omše o 6.30, 8., 9.30, 11. 
a o 18.30 hod.

Kostol sv. Cyrila a sv. Me-
toda:

24. december – sväté omše 
o 7., 16., a o 24. hod.

25. a 26. december – sväté 
omše o 7., 9. a o 11. hod.

31. december – sväte omše 
o 7. a o 17. hod.

1. a 6. január 2020 – sväté 
omše o 7., 9. a o 11. hod.

Kostol. Sv. Egídia:
24. december – polnočná 

svätá omša o 22. hod.
25. a 26. december – sväté 

omše o 6. a o 17. hod.
31. december – svätá omša 

o 16. hod.
1. a 6. január 2020 – sväté 

omše o 6. a o 17. hod.

Kostol sv. Heleny v  Kvet-
nici:

24. december – svätá omša 
o 22. hod.

25. december – svätá omša 
o 10. hod.

31. december – svätá omša 
o 16. hod. 

1. január 2020 – svätá omša 
o 10. hod.

6. január – svätá omša o 8. 
hod.

Spišská Sobota, Kostol sv. 
Juraja:

24. december – sväté omše 
o 7.30 a o 24. hod.

25. a 26. december – sväté 
omše o 8. a o 10. hod.

31. december – sväté omše 
o 16.30 hod.

1. a 6. január 2020 – sväté 
omše o 8. a o 10. hod.

Veľká, Kostol sv. Jána 
Evanjelistu:

24. december – sväté omše 
o 16. hod. a o 24. hod.

25. december – sväté omše 
o 7., 9.30, 11. a o 18.30 hod.

26. december – sväté omše 
o 7., 9.30 a o 18.30 hod.

31. december – svätá omša 
o 17. hod.

1. a  6. január 2020 - sväté 
omše o 7., 9.30, 11. a o 18.30 
hod.

Matejovce, Kostol sv. Šte-
fana Kráľa:

24. december – svätá omša 
o 7. a o 24. hod.

25. a 26. december – sväté 
omše o 8. a o 10. hod.

31. december – svätá omša 
o 17. hod.

1. a 6. január 2020 – sväté 
omše o 8. a o 10. hod.

Stráže, Kostol sv. Jána Krs-
titeľa:

24. december – svätá omša 
o 8. a o 24. hod.

25. decembra – svätá omša 
o 11. hod.

26. december – svätá omša 
o 9. hod.

31. december – svätá omša 
o 16. hod.

1. a 6. január 2020 – sväté 
omše o 9. hod.

L I T U R G I C K Ý 
PROGRAM GRÉCKOKA-
TOLÍCKEJ FARNOSTI PO-
PRAD

Gréckokatolícky chrám sv. 
apoštolov Petra a Pavla v Po-
prade:

24. december – o 7. hod. – 
Kráľovské hodiny, o  15. hod. 
– Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou, o 22. hod. – Veľké 
povečerie s lítiou + Utiereň

25. december – Svätá litur-
gia sv. Bazila Veľkého + myro-

vanie – o 8.30 hod. a o 10.30 
hod.

26. december – Svätá litur-
gia - o 8.30 a o 10.30 hod.

31. december –  Ďakovná 
svätá liturgia - o 17.30 hod.

1. január 2020 – Svätá li-
turgia sv. Bazila Veľkého + 
myroavanie - o  8.30 a  10.30 
hod., Svätá liturgia + myrova-
nie 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 litur-

gia + myrovanie - o 8. hod.
26. december – Svätá litur-

gia - o 8. hod.
1. január 2020 – Svätá li-

turgia + myrovanie - o 8. hod. 
6. január – Svätá liturgia + 

myrovanie - o 8. hod.

SLUŽBY BOŽIE EVANJE-
LICKEJ CIRKVI, A.V.

Poprad, Kostol sv. Trojice:
24. december – štedrovečer-

né 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 2020 – novoročné 

služby Božie o 9. hod.
6. január – služby Božie o 9. 

hod.

Spišská Sobota:
24. december – štedrovečer-

né 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 2020 – novoročné 

služby Božie o 10.30 hod.

Veľká:
24. december – štedrovečer-

né služby Božie o 17. hod.
25. december – slávnostné 

služby Božie o 10. hod.
26. december – o 9. hod. Ve-

čera pánova, služby Božie o 10. 
hod.

31. december – silvestrovské 
služby Božie o 17. hod.

1. január 2020 – novoročné 
služby Božie o 10. hod.

6. január – služby Božie o 10. 
hod.

Matejovce: 
24. december – štedrovečer-

né 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. január 2020 – novoročné 

služby Božie o 8.30 hod. 

6. január – služby Božie 
o 8.30 hod.

SVÄTÁ LITURGIA PRA-
VOSLÁVNEJ 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., Večerňa 
o 17. hod.,

26. december – Zbor presvä-
tej Bohorodičky, svätá liturgia 
o 9. hod., Večerňa o 17. hod.

1. január 2020 – Obrezanie 
Hospodina a sv. Vasiľa Veľkého, 
sv. liturgia o 9. hod.

6. január – Sviatok Bohozja-
venia, sv. liturgia o 9. hod., veľké 
posvätenie vody.

BRATSKÁ JEDNOTA 
BAPTISTOV

Modlitebňa vo Veľkej, Ja-
hodná ul.:

24. december – štedrovečer-
ná 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 2020 – 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 15. hod.

25. december – vianočné 
bohoslužby o 10. hod. 

1. január 2020 – novoročné 
bohoslužby o 10. hod. 

Boh nás učí Ježišovým narodením milovať

Bohoslužby v popradských chrámoch 
počas vianočných a novoročných sviatkov

O niekoľko dní začneme slá-
viť sviatky narodenia Ježiša Kris-
ta, od ktorého vstupu na našu 
Zem rátame náš letopočet. Tým, 
že sa Syn Boží stal človekom, 
priblížil sa ľudstvu do takej mie-
ry, že bližšie to už ani nie je mož-
né. Boh sa v  Ježišovi rozprával 
a  dodnes prihovára ľudskému 
srdcu. Zjavuje ľuďom Božiu lás-
ku, dobrotu a vôľu. Ľudia kládli 
Ježišovi konkrétne  otázky, ktoré 
sa týkali ich života  a smrti.  Zo 
slova Boha  teda veľmi dobre 
poznáme, v čom spočíva zmysel 
ľudského života. Je to konkrétna 
láska, ktorá je motivovaná vie-

rou v Toho, ktorý prvý nás mi-
loval a prišiel medzi nás. Prišiel 
medzi nás, lebo sme Jeho a via-
nočný čas nás vyzýva k  tomu, 
aby sme ho prijali. Nech pre nás 
platia slová sv. Jána: Tým, ktorí 
ho prijali, dal moc stať sa Božími 
deťmi. Prijatie Ježiša sa prejavu-
je vierou, že sami z vlastnej sily, 
nedokážeme byť dobrí a  do-
siahnuť večný život. Znamená 
to, že potrebujeme nachádzať 
tiché  chvíle v  našich dňoch, 
aby sme mohli počuť jeho hlas 
a pocítiť Jeho dotyk. Dôležitým 
aspektom pokoja pre našu dušu 
je  uznať svoj hriech a  vyznať 

ho. Ježišov príchod nás k tomu 
pobáda. On sa nebojí našich 
hriechov. To čo je pre Boha ne-
prekonateľnou prekážkou, je 
nezáujem, pokrytectvo a  chlad 
ľudského srdca. Preto prežívaj-
me vianočné dni so skúsenosťou 
Božieho milosrdenstva, ktoré sa 
zakúša v  úprimne vykonanej 
sviatosti zmierenia.

Všetkým čitateľom týchto no-
vín ako aj každému človeku dob-
rej vôle, prajem požehnané sviatky 
Božieho narodenia a  poznanie 
Božej lásky ktorá nás učí milovať. 

                 Ondrej Borsík, 
dekan Popradského dekanátu ILUSTRAČNÉ FOTO – Silvia Šifrová
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Betlehemské svetlo je na 
Slovensku už po tridsiatykrát

   Slovenskí skauti priniesli v sobo-
tu 14. decembra Betlehemské svetlo 
z Rakúska, kde ho pre ľudí na Slo-
vensku odpálili počas medzinárod-
nej ekumenickej slávnosti vo Viedni.    

Ešte v sobotu ho priviezli do Brati-
slavy. Prijala ho aj prezidentka Sloven-
skej republiky Zuzana Čaputová. Pla-
mienok z Betlehema odovzdali skauti 
symbolicky ľuďom v nedeľu 15. de-
cembra počas slávnostnej svätej omše 
v konkatedrále sv. Martina v Bratisla-

ve. V  nedeľu odovzdali Betlehemské 
svetlo počas svätej omše v poľskom 
Zakopanom skauti zo Slovenska aj 
poľským skautom. Svetlo bude puto-
vať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny 
a Rusko až na Sibír. 

  Počas posledného predvianočného 
víkendu, v sobotu 21. decembra, už od 
skorého rána budú skautské posádky 
roznášať vlakmi Svetlo po celom Slo-
vensku a doručia ho do viac ako 330 
miest a  obcí. Betlehemské svetlo sa 

dostane aj do obcí, kde nie je vlakové 
spojenie, aby k nemu mal prístup čo 
najväčší počet ľudí. Skauti budú roz-
nášať svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo 
prinesú do nemocníc, azylových do-
mov, domovov sociálnej a opatrovateľ-
skej starostlivosti, budú ho odpaľovať 
veriacim na predvianočných svätých 
omšiach a pobožnostiach, doručia ho 
k ľuďom priamo domov a zavítajú už 
po 26-krát aj na pomyselnú strechu 
Slovenska, na Lomnický štít.         (šif) ILUSTRAČNÉ FOTO – Silvia Šifrová

Horoskop na rok 2020 POPRADSKÉ VIANOCE 2019
Bude to veľmi 

priaznivý rok pre-
dovšetkým na lás-

ku a rozvíjanie obchodných záujmov. 
Z každej strany sa vám pohrnú penia-
ze, ale buďte obozretní pri podpisova-
ní zmlúv. Inak vás doma ani v práci 
nečakajú žiadne väčšie ťažkosti.

Na obzore sú 
nové vyhliadky a 
príležitosti. Bude to 

veľmi činorodý rok a čaká vás posun 
v živote. Bude to naozaj veľký skok za 
rušných okolností. Zvlášť si dávajte 
pozor na financie, nikomu nepožičia-
vajte a ani vy si od nikoho nepožičia-
vajte.

Tento rok bude 
pre vás náročný. 
Dávajte si pozor 

najmä na rôzne ľúbostné vzťahy, ktoré 
vám môžu priniesť problémy. Často-
krát budete musieť konať opatrne, ale 
vytrvalosť vám napokon prinesie vy-
túžené výsledky.

Máte pred sebou 
veľmi dobrý rok. 
Získate peniaze z 

nečakaných zdrojov – dedičstva alebo 
výhry. V rodine bude vládnuť pokoj a 
pohoda. Úspechy budete žať v spoloč-
nosti aj v práci. Polepší sa vám výrazne 
aj zdravie.

Čaká vás mi-
moriadne šťastný 
a prospešný rok. V 

rodine pribudnú noví členovia, budete 
mať až prebytok peňazí a vaše zámery 
dokončíte s úspechom. Dokonca vás 
budú vyhľadávať dôležití ľudia, aby s 
vami spolupracovali.

Tento rok si od 
vás bude vyžadovať 
veľkú umiernenosť 

vo všetkých smeroch – v práci, v ro-
dine aj v láske. Nedajte sa strhnúť k 
nepremyslenému konaniu, lebo v roz-
hodujúcej chvíli sa nedočkáte pomoci. 
Budete tvrdo pracovať, aby ste sa vyhli 
ťažkostiam.

Pre vás to bude 
rok zmien – ale 
šťastných. Uzavrie-

te jednu veľkú kapitolu svojho doteraj-
šieho života a vydáte sa na nové cesty. 
Môžete dosiahnuť obchodný úspech a 
získať príjmy z dobrých investícií. Sta-
rosti sa môžu vyskytnúť iba doma.

Bude to nároč-
ný rok, ktorý vám 
prinesie neistotu a 

starosti. Veľa vecí budete musieť doťa-
hovať, lebo inak zostanú dlhodobo ne-
vyriešené. Aj keď sa vám podarí prob-
lémy vyriešiť, ovplyvní to vaše zámery 
a šance na úspech.

Veľmi úspešný 
rok, môžete sa tešiť 
na postup a ka-

riéru v povolaní, ktoré vás bude tešiť. 
Na obzore sú nečakané finančné zisky 
a úspechy. V rodine prídu radostné 
udalosti, ktoré vás naplnia novým op-
timizmom.

Šťastena vám 
bude priať vo všet-
kých oblastiach – v 

štúdiu, práci aj v rodine. Najmä v pod-
nikaní sa vám bude mimoriadne dariť. 
Akékoľvek ťažkosti, ktoré vás kvárili v 
minulosti, pominú. Získate uznanie a 
nové postavenie. Doma rátajte s mno-
hými oslavami.

Tento rok si dá-
vajte pozor na svo-
ju impulzívnosť a 

prchkosť. Musíte byť viac obozretní 
a trpezliví, iba tak sa vyhnete prípad-
ným stratám vo financiách a v podni-
kaní. Menšie starosti sa vyskytnú aj v 
rodine.

Pokojný, priaz-
nivý rok. Nemusíte 
sa obávať žiadnych 

veľkých problémov, ale neočakávaj-
te ani žiadne mimoriadne výsledky. 
Máte zaručený postup v práci bez 
nejakých vážnych výkyvov. Nastal 
vhodný čas na ďalšie plány a takisto na 
nákup nehnuteľností.

18. december / 18.00 / streda / divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade

VIANOČNÉ PUTOVANIE 
Program pripravili žiaci a pedagógovia 

Základnej umeleckej školy na Štefánikovej 
ulici v Poprade.

Vstupné dobrovoľné   
21. december / 18.00 / sobota / divadel-

ná sála Domu kultúry v Poprade
ZVESTUJEME VÁM RADOSC
Tradičné spišské koledy v netradičnom 

hudobnom spracovaní. Účinkujú: FS VA-
GONÁR, SUITA KRÁĽA MATEJA, LA 
SPERANZA. Hosť DFS LETNIČKA.

Vstupné: 10 € a  7 €, predpredaj  MIK 
052/ 436 11 92

22. december  / 10.00 / nedeľa /  divadel-
ná sála Domu kultúry v Poprade

SRANDA BANDA A  VIANOCE                                                         
Komediálna Family show, v ktorej sa mie-
šajú krásne bábky, výborná „brucho vravec-
ká“ technika a trefný multi vrstvový humor. 

Vstupné: 1,50 €
22. december / 11.00 / nedeľa /  Divo-

tvorná scéna Domu kultúry v Poprade
MALÁ DETSKÁ BURZA HRAČIEK 

A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH
Chceš si vymeniť svoju hračku s kamará-

tom? Príď na detskú verejnú burzu určenú 
pre všetky deti a  pre ich rodičov a  daruj 
hračku pod vianočný stromček!

Vstup  voľný
22. december / 18.00 / nedeľa / Ná-

mestie sv. Egídia v Poprade
IV. ADVENTNÝ VEŽOVÝ KON-

CERT
Koncert  spojený s  rozsvietením 4. ad-

ventného svetla v podaní DH POPRAD-
ČANKA.

24. december / 21.30 /utorok / Ná-
mestie sv. Egídia v Poprade

VEŽOVÝ ŠTEDROVEČERNÝ  KON-
CERT  /  DH POPRADČANKA

25. december / 14.00 / streda /  Zimný 
štadión Poprad

VIANOCE NA ĽADE 
Bezplatné korčuľovanie.
25. december / 18.00 / streda / Ná-

mestie sv. Egídia v Poprade
ŽIVÝ BETLEHEM                                                      
26. december / 18.00 / štvrtok / divadel-

ná sála Domu kultúry v Poprade
GYPSY JAZZ SK A  KARIN SARKIS-

JAN / ARMÉNSKO
Koncert slovenských hudobníkov zosku-

pených okolo multižánrového huslistu Jána 
Berkyho Mrenicu.

Vstupenky s nulovou hodnotou na mies-
ta si môžete vyzdvihnúť v MIK 052 / 436 11 
92

 27. december / 14.00 / piatok / Mestský 
útulok pre psy, Na letisko, Poprad

VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY 
Aj štvornohí kamaráti si zaslúžia ochut-

nať krmivo a psie dobroty.
28. december  / 16.00 / sobota /  divadel-

ná sála Domu kultúry v Poprade.
ĽUDOVÁ HUDBA STANA BALÁŽA 

/ hosť ŠTEFAN ŠTEC
Ľudová hudba Stana Baláža vznikla 

v roku 2008 s ambíciou aktívne podporovať 
súčasné postavenie regionálnej a  lokálnej 
ľudovej hudobnej kultúry horného Šariša.  
Vstupné: 12 € / predpredaj MIK 052/436 11 
92 a www.ticketportal.sk

29. december / 16.00 / nedeľa / koncert-
ná sála ZUŠ, Dom kultúry v Poprade

PREDSILVESTROVSKÁ DETSKÁ 
SHOW                        

Diskotéka obohatená o zaujímavú tom-
bolu a o ukážky rôznych tanečných štýlov. 
To všetko pod vedením  uja Ľuba z Košíc.

Vstup voľný
31. december / 14.00 / utorok / Zimný 

štadión Poprad
VIANOCE NA ĽADE 
Bezplatné korčuľovanie.
do 13. januára 2020 / foyer Domu kul-

túry v Poprade
11.  január 2020 / 18.00 / sobota / diva-

delná sála Domu kultúry v Poprade
NOVOROČNÝ KONCERT
JOZEF HOLLY  &  BAND STRING 

QUARTET
Jozef Holly – je slovenský klavírny virtu-

óz, skladateľ, inštrumentalista, ale aj skvelý 
spevák. Jeho  Piano Show  charakterizujú 3 
V   –   virtuozita, vášeň a výnimočný hlas.  
Tento  nadaný multižánrový umelec pri-
náša divákom niečo omnoho viac ako len 
koncert. Vstupné: 20 € / predpredaj MIK  
052 / 436 11 92   a  DK 052 / 772 22 55

Informácie, predpredaj: MIK                             
052 / 436 11 92

Dom kultúry  Poprad   052 / 772 22 55
kultura@msupoprad.sk, www.poprad.sk 
www.visitpoprad.sk, www.regiontatry.sk
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V stredu 18. decembra – Lekáreň Nemocni-
ce Poprad, vo štvrtok  19. decembra –  Tília, v 
piatok 20. decembra – Dr. Max – OC 
Max, v  sobotu 21. decembra – Včela, 
v nedeľu 22. decembra – Benu - Kauf-
land, v pondelok 23. decembra – Eko-
lekáreň – OC Forum,  v utorok 24. de-
cembra – Benu – Kaufland, v stredu 25. 
decembra – Styrax, vo štvrtok  26. decembra –  
Limba, v piatok 27. decembra – Avena, v sobo-
tu 28. decembra – Adus, v nedeľu 29. decembra 
– Dr. Max - námestie, v pondelok 30. decembra 
– Primula a v utorok 31. decembra – Limba.

Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, 
Tília: Banícka 28, Dr. Max – OC Max: Dlhé 

hony 1, Včela: Tatranské nám. 1, Benu 
– Kaufland: Moyzesova 3, Ekolekáreň 
– OC Forum: Nám. sv. Egídia, Styrax: 
L. Svobodu, Limba: Podtatranská 5, 
Avena: Karpatská 11, Adus: Mnohe-
ľova 2, Dr. Max – námestie: Nám. sv. 

Egídia, Primula: Dostojevského 12.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-

rené od pondelka do piatka od 16. hod. do 
22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 
7. do 22.30 hod.   
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18. decembra o  19.30 
hod. - FRANCÚZSKY 
FESTIVAL HORSKÝCH 
FILMOV    

5 filmov s horskou tema-
tikou. 210 min.   

Vstupné: 10 €, len na 
www.mountainsonstage.com

19. a 20. decembra 
o 19. hod. - STAR WARS: 
VZOSTUP SKYWALKE-
RA 

USA, dobrodružný/akč-
ný/fantasy,  titulky, MP12

V strhujúcom závere 
hlavnej Ságy Skywalker 
sa zrodia nové legen-
dy a odohrá sa konečný 
boj za slobodu galaxie.  
Vstupné: 5 € /vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

21. a 22. decembra 
o  16.30 hod. - ĽADOVÉ 
KRÁĽOVSTVO 2 

USA, animovaný, 94 
min., dabing, MP

Elsa, Anna, Olaf, Kristoff 
a  Sven v dlhoočakávanom 
pokračovaní úspešnej ani-
movanej komédie štúdia 
Disney. Vstupné: 5 € / 
vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 
€

21. a 22. decembra o 19. 
hod. - CATS

GB/USA, muzikál, 96 
min., titulky, MP12

Filmové spracovanie 
muzikálu Cats s hviezd-
nym obsadením. Vstup

né: 5 € / vstupné zľavne-
né (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

27. decembra o 10. hod. 
- LEVÍ KRÁĽ- PRÁZD-
NINOVÉ KINO 

USA, rodinný, 117 min., 
dabing, MP7

V africkej savane sa na-
rodí malý Simba, syn levie-
ho kráľa Mufasu. Mufasov 
brat Scar, ktorý mal byť 
pôvodne následníkom, má 
vlastný temný plán, ako sa 
dostať na trón...Vstupné: 
3,50 €

27. decembra o 18. hod. 
- VODA, ČO MA DRŽÍ 
NAD VODOU

CZ/SK, životopisný/drá-
ma/hudobný, 73 min., slo-
venská verzia, MP15. Film 
o najväčšej legende (čes-
ko)slovenskej poetickej 
scény- Jozefovi Urbanovi. 
Vstupné: 5€ /vstupné FK, 
ŤZP: 3€

27. decembra o 20. hod. 
- ELLA: JUST ONE OF 
THOSE THINGS

GB/USA, hudobný do-
kument, 90 min., titulky, 
MP12

E. Fitzgerald bola pät-
násťročné dieťa ulice, 
keď v roku 1934 vyhrala 
súťaž talentov. Doku-
ment ju sleduje v prie-
behu šiestich desaťročí, 
kedy jej vznešený hlas 
premieňa tragédie jej 
vlastného života. Vstup-
né: 6 €/vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 5 €

28. a 29. decembra 

o  16.30 hod.  MASKO-
VANÍ ŠPIÓNI 

USA, animovaná komé-
dia, dabing, MP7

Superšpión Lance a 
vynálezca Walter sú pro-
tikladmi. Nečakané uda-
losti však všetko zmenia a 
dvojica sa spája na misiu. 
Vstupné: 5 € /vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

28. decembra o 19. hod. 
- MÔJ PRÍBEH 

CZ, romantická drá-
ma, 90 min., česká verzia, 
MP12

Elizabeth kvôli osudo-
vej láske ukončí úspeš-
nú kariéru baletky. Muž 
jej srdca má však dve 
tváre, ona stratí úplne 
všetko, o čo jej v živote 
šlo. Vstupné: 5 € /vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

29. decembra o 19. hod. 
- AMUNDSEN

NO/SE/CZ, životopisný/
dráma/dobrodružný, 125 
min., titulky, MP12

Film nielen o neuve-
riteľných výpravách do 
ľadových pustatín či po-
lárnych letoch vzducho-
loďou, ale aj o súkromí a 
kontroverznej osobnosti 
legendárneho objavite-
ľa Roalda Amundsena. 
Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

Digitalizáciu Kina Tat-
ran finančne podporil 

Kino tatran

POĎAKOVANIE

PohotovoSť v lekárňach

V sobotu 14. decembra 2019 
vo Veľkej s

donom Vítom Ušákom SDB, 
96-ročným

Povedali Slávni

navŽdY Sme Sa roZlÚčili

SPoločenSká kronika

Vo  štvrtok 19. decembra 2019 
o 12. hod. vo Veľkej s

Jánom Kováčom, 
82-ročným

V  stredu 18. decembra 2019 
o 14. hod. v Matejovciach s

Jozefom Kažmirom, 
84-ročným

 Ďakujem všetkým, ktorí v sobotu 
7. decembra odprevadili na poslednej ceste 
môjho manžela, otca, dedka, brata, švagra

                   JÁNA KUPČU 
            z Popradu.    

Ďakujeme za prejavy sústrasti, ako  
aj kvetinové dary

Manželka Anna, dcéry Valika a Lydka s rodinami

Múzeum TANAP-u v Tatran-
skej Lomnici je od pondelka 16. 
decembra zatvorené. Príležitosť 
prezrieť si jeho expozície budú 
mať návštevníci opäť až 26. de-
cembra 2019. Mimo prevádzky 
bude aj na Silvestra a Nový rok. 
Záujemcovia si jeho prehliad-
ku môžu plánovať od 2. januára 
2020. Otváracie hodiny sú zverej-
nené na webstránke Štátnych le-
sov TANAP-u v sekcii Múzeum 
TANAP-u.             (ppš)

Múzeum je 
zatvorené

 V  PIATOK 27. decem-
bra o  17. hod. bude v  pod-
chode pod železničnou traťou 
smer centrum – Spišská Sobo-
ta otvorená výstava fotografií 
– portrétov s  názvom Básnici 
Podtatranskí. Vystavovať bude 
Popradčan Oliver Ondráš foto-
grafie básnikov a poetky z Po-
pradu a okolia.

 DIVADLO Commedia 

z  Popradu bude účinkovať 
v  pondelok 30. decembra 
o 19. hod. v kongresovej sále 
kúpeľov v  Novom Smokovci 
s  komédiou plnou grotesk-
ných situácii s  názvom Keď 
muži plačú.

 KONCERT s  názvom 
„Vianoce v Tatrách“ v podaní 
Simy Martausovej a jej kape-
ly sa bude konať v nedeľu 29. 
decembra o 18. hod. v teniso-
vej hale v Tatranskej Lomni-
ci.          (ppš)

PoZvánkY

V piatok 20. decembra 2019 o 12. 
hod. vo Veľkej s

Františkom Biberlom, 
64-ročným

Vo štvrtok 19. decembra 2019 
v Tatranskej Lomnici s

Jánom Juraškom, 
67-ročným 

Vo štvrtok 19. decembra 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s

Ing. Martou Novomestskou, 
63-ročnou

navŽdY Sa roZlÚčime

manŽelStvo uZavreli
22. novembra 2019 – Petra Szücsová a Branislav Bendík, 
23. novembra 2019 – Simona Pružinská a Boris Palárik, 
Veronika Čubanová a  Ján Zeleňák, Katarína Marinková 
a František Bednárik.

BlahoŽeláme k meninám
Dnes 18. decembra oslavuje meniny Sláva, Slávka, zajtra 
19. decembra - Judita, v piatok 20. decembra – Dagmara, 
v sobotu 21. decembra – Bohdan, v nedeľu 22. decembra 
- Adela, v pondelok 23. decembra – Nadežda, Naďa, v uto-
rok 24. decembra – Štedrý deň, Adam a Eva, v stredu 25. 
decembra – 1. sviatok vianočný, vo štvrtok 26. decembra 
– 2. sviatok vianočný, Štefan, v piatok 27. decembra – Fi-
loména, v sobotu 28. decembra – Ivana, Ivona, v nedeľu 
29. decembra - Milada, v pondelok 30. decembra – Dávid 
a v utorok 31. decembra - Silvester

„Vianoce nie sú časom, ani obdobím, ale stavom mysle. 
Šírenie pokoja, dobra a množstvo vďaky, sú tým skutoč-
ným duchom Vianoc.“        Calvin Coolidge

V pondelok 23. decembra 2019 o 
13. hod. vo Veľkej s

Ing. Monikou Chovancovou, 
48-ročnou
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M E S T O   P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov  v budove  na  Scherfelovej ulici,   súp. č. 1308 v Po-

prade  o celkovej výmere spolu  18,77 m2,  zapísanej na Okresnom úrade v 
Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Veľká na liste vlastníctva 
č. 1. Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   

Minimálne ročné nájomné:  480,-- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené 

s užívaním 
nebytových priestorov.

Účel  nájmu: kancelárske, skladové,  obchodné priestory a pod.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27.  decembra  

2019  do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 

a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené pod-
mienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.
poprad.sk

Bližšie informácie:  beata.sekerakova@msupoprad.sk , tel. 
052/7167293, 052/7167297

                    

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V decembri si pripomíname:
130. narodeniny brusiča 

diamantov Františka MO-
RISSENCA

(*16. 12. 1889 Anvers, Belgic-
ko).

V  Poprade na ulici Dávida 
Husza 23. zriadil dielňu na brú-
senie diamantov. Živnosť ohlásil 
5. mája 1939.

130. narodeniny pedagóga, 
publicistu, archivára a histori-
ka, PhDr. Jána LIPTÁKA

(*13.  12.  1889 Veľká - 
†18. 12. 1958 Warstein, Nemec-
ko)

Otec Ján Lipták bol staviteľ, 
matka Irena, rod. Pálková, brat 
Pavol bol významným leká-
rom – farmakológom a univer-
zitným profesorom.

Študoval na Gymnáziu v Kež-
marku a  na univerzite v  Bu-
dapešti, kde získal titul PhDr. 
V rokoch 1911 – 1944 bol pro-
fesorom dejepisu a  latinčiny na 
nemeckom gymnáziu v  Kež-
marku. V  rokoch 1941  – 1944 
bol zároveň riaditeľom Institut 
für Heimatforschung v  Kež-
marku. Bol podpredsedom 
spolku Karpathenverein, prívr-
žencom prouhorskej orientácie 
nemeckej buržoázie na Spiši. Po 
vypuknutí SNP odišiel s  celou 
triedou gymnázia do Rakúska, 

neskôr žil v Nemecku. Po roku 
1945 bol spoluorganizátorom 
spolkov karpatských Nemcov, 
redaktorom ročeniek Karpathen 
Jahrbuch. Zaoberal sa históriou, 
jazykom a  ľudovou kultúrou 
Nemcov v karpatskom priestore. 
V  tridsiatich rokoch čiastočne 
usporiadal archív mesta Kežma-
rok. Dobre sa orientoval v deji-
nách Vysokých Tatier, v histórii 
výskumu tatranskej prírody. Bol 
autorom prác o  dejinách kež-
marského školstva (1933), o pra-
veku Spiša (1935), o Červenom 
Kláštore a  frátrovi Cypriánovi 
(1937), o tatranských hľadačoch 
pokladov (1938). V  roku 1957 
preložil do nemčiny latinskú 
historicko  – geografickú štúdiu 
Juraja Bohuša – Senického.

Pracoval aj ako vedúci ne-
meckého inštitútu pre vlastived-
ný výskum nemeckého osídle-
nia Spiša, Šariša a Zemplína pri 
Evanjelickom lýceu v  Kežmar-
ku. Bol členom správnych rád: 
Miestna dráha Spišská Belá  – 
Podolínec, úč. spol. a  Miestna 
dráha v údolí Popradu, úč. spol. 
v Kežmarku.

140. narodeniny poľovníc-
keho funkcionára, prozaika 
a učiteľa Vidora JURÁŇA

(*30. 12. 1879 Hniezdne, okr. 
Stará Ľubovňa  – †5.  7.  1963 

Hniezdne)
Otec František Juráň bol učite-

ľom, matka Leopoldína, rod. Ko-
šíkova. Mal 13 súrodencov.

Ukončil učiteľský ústav a  stal 
sa učiteľom v Šahách, v Krompa-
choch a nakoniec bol správcom 
ľudovej školy v  Spišskej Belej. 
Bol dokonalým znalcom tatran-
skej prírody a  propagátorom jej 
ochrany. Stal sa spoluzakladate-
ľom prvej poľovníckej organizá-
cie na Slovensku po 1. svetovej 
vojne a úzko spolupracoval s  jej 
prvým predsedom  – MUDr. J. 
Červíčkom. Významnou mierou 
sa zaslúžil o to, že v roku 1932 vy-
dal Krajinský úrad na Slovensku 
celoročný zákaz odstrelu med-
veďov, čím sa zabránilo ich vy-
hubeniu. V rokoch 1923 – 1927 
bol redaktorom maďarskej časti 
poľovníckeho časopisu Nimród 
a v  rokoch 1927 – 1945 bol re-
daktorom Vadászlapu, maďar-
skej mutácie časopisu Lovec.

Z  poverenia Loveckého 
ochranného spolku (LOS) zor-
ganizoval v  Poprade prvú celo-
slovenskú poľovnícku výstavu, 
ktorá sa konala v dňoch 3. - 31. 
júla 1926 v budove Karpatského 
múzea. Bola to významná uda-
losť v  histórii múzea, nakoľko 
vďaka návrhu na usporiadanie 
výstavy sa budova múzea rozší-

rila o novú prístavbu. Na výstave 
bolo reprezentovaných 1112 rôz-
nych exponátov (podľa katalógu 
z výstavy) a exponáty boli vysta-
vené v  5 miestnostiach múzea. 
Vďaka organizátorskému talentu 
Juráňa sa výstava nielen uskutoč-
nila, ale Karpatské múzeum zís-
kalo vďaka nej aj hodnotné nové 
exponáty, pretože veľa vystave-
ných preparátov, trofejí, zbraní 
a pod. skončila v múzeu. Vďaka 
tejto udalosti vznikla neskôr sa-
mostatná poľovnícka expozícia, 
s  ktorou sa múzeum zúčastni-
lo na výstave v  Pardubiciach 
v  roku 1931, kde bola ocenená 
zlatou medailou. V  roku 1937 
s  pracovníkmi Československej 
mysliveckej jednoty organizoval 
aj účasť skupiny poľovníkov na 
svetovej výstave Berlíne, kde bol 
aj jej účastníkom. Svoje poznatky 
o poľovnej zveri uverejnil v pub-
likácii Naše poľovníctvo v  roku 
1935. Bola to jediná odborná 
publikácia s  touto tematikou na 
Slovensku v medzivojnovom ob-
dobí. Po roku 1945 prispieval do 
časopisu Poľovnícky obzor. Ku 
koncu života uverejňoval svoje 
odborné aj beletristické články 
v denníku A Hét a Szabad föld-
műves.

150. narodeniny kňaza Ale-
xandra BOHARČÍKA

(*21.  12.  1869 Gánovce  – 
†26. 10. 1952 Veľká)

Ordinovaný bol 29. júna 
1892. Pôsobil v Hornej Zubrici, 
v  Kežmarku, v  Levoči (1895), 
v  Ľubici (1901), ako rímskoka-
tolícky farár vo Vikartovciach 
(1902) a od roku 1911 až do svo-
jej smrti vo Veľkej. V roku 1919 
sa stal aj dekanom a  školským 
inšpektorom vo Veľkej. Často aj 
žiakov vyučoval. V  roku 1923 
kandidoval v obecných voľbách 
za Slovenskú ľudovú stranu. 
Počas jeho pôsobenia opäť zo-
silnel dlhotrvajúci spor o zvony 
s evanjelickou cirkvou, ktorý bol 
vyriešený až v  50. rokoch. Bol 
dlhoročným členom obecného 
zastupiteľstva.

200. výročie narodenia sto-
lára Karola Viliama WALLA-
CHYHO

(*20. 12. 1819 Spišská Sobota 
- †5. 4. 1885 Spišská Sobota).

Ako stolár v  Spišskej Sobote 
s  Bedrichom Grünom vyrobili 
a  postavili v  Evanjelickom a. v. 
kostole v  Spišskej Sobote dre-
vený oltár. V  roku 1862 bola 
na podnet farára Jána Szopku 
založená nadácia na postavenie 
nového oltára so stĺpovou archi-
tektúrou. Projekt vypracoval za-
darmo župný inžinier Fabriczy. 

Zuzana Kollárová

inZercia

Predaj rôZne
  Predám kvalitný leštený Tat-

ranský smrekový obklad – 3 €, pe-
rodrážku, zrubový profil – pologuľatý, 
hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.drevozruby-
obklady.sk        2/19-P

 Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40 cm, cena 95 euro. 
Inf.: č. t. 0907 181 800.            11/19-P

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.      3/19-R

 Dáme do prenájmu kance-
lárske priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: č. 
t. 0905 563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com                           47/19-R

 Hľadáme kuchára/-ku v  Sta-
rom Smokovci, plat od 5 €/1 hod. 
Inf.: č. t. 0911 199 350.         50/19-R

  PP-135
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Venované dobrodincovi chorých
Prichádza čas Vianoc a čas 

spomínania na ľudí blízkych 
a  vzácnych. 24. decembra si 
s pietou pripomeňme 160 ro-
kov od narodenia zakladateľa 
nemocnice,  lekára a  huma-
nistu Dr. Augustína SZÁSZA 
(*24. 12. 1859 Spišské Vlachy 
–†28. 12. 1947 Spišská Sobo-
ta).

Narodil sa v  rodine Ko-
burgovského vrchného ho-
rára v  Spišských Vlachoch. 
Strednú školu absolvoval na 
Spiši a  v  Budapešti študoval 
na lekárskej fakulte, kde pro-
moval 25. januára 1885. Po 
skončení školy sa mladý lekár 
venoval novému vednému 
odboru  – homeopatii. Do 
Spišskej Soboty prišiel v  roku 
1886. Už krátko po príchode 
si ho obyvatelia veľmi obľúbili. 
Neskôr spomínali naň ako na 
neobvykle krásneho, vysokého 
a  štíhleho muža, nesmierne 
komunikatívneho, neúnavné-
ho a živého ducha.

Nečudo, že si v  krátkom 
čase našiel v  neďalekých Ma-
tejovciach manželku Bertu, 
rod. Scholtzovú (*1. 9. 1870 – 
+13.  12.  1920) z  významnej 
podnikateľskej rodiny Schol-
tzovej. Okrem milovanej 
manželky, získal ženbou dobré 
zázemie na splnenie svojich 
snov. V  jeho práci ho pod-
porovali svokrovci Ján Emil 
Scholtz (*1828 – †1910) a Má-
ria, rod. Blasyová (*1834  – 
†1913), ale aj švagor Gejza 
Majunke s  manželkou Agne-
sou Julianou, Ladislav Adriáni 
z Veľkej s manželkou Alžbetou 
Hedvigou, Karol Wein z Kež-
marku s  manželkou Máriou 
Margarétou, ale aj Karol Albert 
Scholtz a Viktor Emil Scholtz. 
Manželia Szászovci mali troch 
synov, z ktorých MUDr. Emil 
Szász (*1890 – †1973) pôsobil 

ako lekár v Starom Smokovci, 
do ktorého prišiel v roku 1918. 
Tu pracoval v Tatra Sanatóriu. 
Ich dcérou bola Lenka Janka 
Mariška Gattingerová.

Szászovci vo svojom dome 
vytvorili miesto častých 
stretnutí vyššej spišskej spo-
ločnosti. Pred vojnou Dr. 
Szász významne podporoval 
kvitnúce ochotnícke divadlo 
i  spoločenský život, čo bolo 
predpokladom na splnenie 
jeho veľkého sna. Veľká dôvera 
pacientov, hlavne rodín s deť-
mi ho primäla k nápadu, aby 
založil nemocnicu.

Keď prišiel do Spišskej So-
boty, za mestom stál malý hli-
nený domček tzv. Epidemie-
spital s 2 miestnosťami, ktorý 
slúžil pre ošetrenie nemoc-
ných nákazlivými chorobami. 
O vylepšenie týchto priestorov 
sa usiloval ako okresný lekár. 
Nešlo to však okamžite, keď-
že zákony neukladali mestám 
starostlivosť o hygienu a zdra-
votnícku starostlivosť.

V  snahe získať finančné 
prostriedky na budúcu ne-
mocnicu v  Spišskej Sobote, 
Dr. Szász organizoval početné 
dobročinné akcie a  daroval 
i  vlastný majetok. Súputnici 
hovorili o  ňom, že s  neúnav-
nou horlivosťou zháňal fi-
nančné prostriedky, niekedy 
i „žobral“ kde sa dalo (najmä 
medzi príbuznými),  odkladal 
svoje honoráre… V roku 1901 
zakúpil prízemný domček, 
v  ktorom umiestnil 6 postelí. 
V začiatkoch našiel veľkú pod-
poru u grófky Teleki z Nového 
Smokovca, ktorá bola známa 
najmä v maďarských kruhoch 
pod pseudonymom Szikra, 
ako spisovateľka románov. 
Grófgka Teleki prostredníc-
tvom svojho manžela získala 
podporu Červeného kríža. Na 

podnet Dr. Szásza Uhorský 
Červený kríž vymenil nehnu-
teľnosti v  rokoch 1909 a1910 
s mestom Spišská Sobota. Tat-
ra nemocnica bola otvorená 
10. decembra 1911. Spočiatku 
mala iba 20 lôžok,  zabezpe-
čovala zázemie pre úrazy vo 
Vysokých Tatrách a pacientov 
s nákazlivými chorobami.

Ohňom prešla nemocni-
ca v čase prvej svetovej vojny 
v rokoch 1914 – 1918. Vojnové 
nešťastie paradoxne prospelo 
rozvoju nemocnice. Dr. Szász 
získal na jej rozvoj rôzne fi-

nančné prostriedky, no predo-
všetkým od súkromných osôb, 
keďže sa nemocnica profilova-
la ako vojenská. Nemocnica 
fungovala nepretržite a  zara-
dila sa medzi uznávané zdra-
votnícke zariadenia. Dr. Szásza 
neustále podporovala aj jeho 
manželka, o ktorej ľudia hovo-
rili, že „bola anjelom strážnym 
pre ranených v  nemocnici 
Červeného kríža“ a  Dr. Max 
Weiss, ktorý v nemocnici pra-
coval.

V roku 1918 prešla nemoc-
nica do vlastníctva Českoslo-
venského Červeného kríža. 
Časom sa rozrastala – v roku 
1922 pribudol dispenzár, 1925 

bola vybudovaná operačná 
sála, 1927 – 1932 boli pristave-
né ďalšie miestnosti a  rozšíril 
sa počet postelí na 47. V roku 
1937 boli odkúpené budovy, 
čím pribudla v nemocnici prá-
čovňa, kotolňa, hospodárska 
budova a  miestnosti pre pa-
cientov. Kapacita bola rozšíre-
ná na 70 postelí.

Dr. Szász od roku 1888 účin-
koval veľmi aktívne v  Spolku 
spišských lekárov a lekárnikov. 
V rokoch 1905 – 1921 zastával 
funkciu tajomníka. V  rokoch 
1922  – 1930 bol predsedom 
spolku. Podieľal sa na vydáva-
ní ročenky spolku A SZEPESI 
ORVOS  – GYÓGYSZERÉ-
SZ – EGYLET, v ktorej publi-
koval okrem nekrológov svo-
jich kolegov, odborné články 
týkajúce sa ženských a  pľúc-
nych chorôb, vrátane tuberku-
lózy. Od roku 1929 sa podieľal 
s  tajomníkom Dr. Alfonsom 
Kissom na organizácii medzi-
národných lekárskych kurzov 
pod názvom „Praktický lekár“ 
vo Vysokých Tatrách.Počas 
veľmi aktívnej práce spolku sa 
stretával s mnohými lekársky-
mi kapacitami, medzi inými 
napr. s MUDr. Vojtechom Ale-
xandrom.

Inicioval založenie Spolku 
Československého Červené-
ho kríža v  Spišskej Sobote, 
ktorého bol najskôr riadnym 
a neskôr čestným predsedom. 
Zasadzoval sa o  rozvoj verej-
ného liečiteľstva, veľmi aktívne 
sa zapájal do boja proti tuber-
kulóze.V rámci činnosti v Kar-
patskom spolku sa zúčastňo-
val na záchrannýchakciách 
záchrannej služby a zapájal sa 
do všeobecnej zdravotníckej 
starostlivosti vo Vysokých Tat-
rách.

Dr. Szász bol aktívnym 
obyvateľom Spišskej Soboty. 

V  roku 1919 prispel ako člen 
Spišskosobotskej spoločnosti 
k zavedeniu elektrického vede-
nia. Aktívne zastával množstvo 
úradných a  čestných miest. 
V  Spišskej Sobote bol mimo-
riadne obľúbeným. V  roku 
1935 ho schválilo zastupiteľstvo 
za čestného občana Spišskej 
Soboty a bola mu odhalená pa-
mätná tabuľa s podnadpisom – 
Dobrodincovi chorých.

V roku 1940 narazil na od-
por nemeckej vládnej moci. 
Jeho pričinením sa nepodarilo 
získať funkcionárom Deut-
sche Partei v  Spišskej Sobote 
vlastníctvo nemocnice, ktorá 
bola majetkom Českosloven-
ského Červeného kríža. Počas 
SNP v  priestoroch nemocnice 
ukrýval a ošetroval partizánov. 
Dr. Szász kvôli vojnovým uda-
lostiam a  odchodu jeho rodi-
ny do zahraničia, 2. októbra 
1944 odišiel ku synovi MUDr. 
Emilovi Szászovi do Matra-
házi v Maďarsku, ktorý sa tam 
usadil už v  roku 1940. Emil 
evakuoval s celou nemocnicou 
ešte pred koncom vojny na zá-
pad a Dr. Szász ostal v cudzine 
sám. Do Spišskej Soboty sa 
vrátil s  ťažkosťami cez Košice 
v roku 1946. Keďže mu skonfiš-
kovali dom, išiel do nemocnice 
v  presvedčení, že má vo svo-
jej nemocnici právo na jednu 
izbu, čo mu aj MUDr. Solárik 
umožnil. Tu býval do leta 1947, 
kedy sa presťahoval k  svojej 
neveste a  jej matke do Veľkej. 
S bolesťami žalúdka a čriev bol 
25. decembra 1947 hospitalizo-
vaný v sobotskej nemocnici, tu 
ho operovali, no 28. decembra 
1947 nemoci podľahol. Takto 
sa mu splnilo posledné želanie, 
aby zomrel doma.

Zuzana Kollárová
Štátny archív v Prešove, 

pracovisko archív Poprad

V rebríčku transparentnosti aj tri popradské firmy
Najtransparentnejšou ve-

rejnou firmou v roku 2019 
sa podľa najnovšieho rebríč-
ka Transparency Internatio-
nal Slovensko stala Tepláreň 
Košice. Táto štátna akciovka 
dosiahla v hodnotení 89 per-
cent a  ako jediná aj rating 
A+. Celkovo druhé Mestské 
lesy Košice so 75% sú záro-
veň najtransparentnejšou 
spoločnosťou spomedzi 
mestských firiem.

V  rebríčku bolo hodnote-
ných sto firiem v  100% ve-
rejnom vlastníctve, z toho 48 

štátnych, 47 mestských (vrá-
tane 14 vodárenských vlast-
nených viacerými mestami 
a obcami), 3 župné a 2 univer-
zitné spoločnosti. V  rebríčku 
sa ocitli aj tri spoločnosti z 
Popradu. Letisko Poprad – 
Tatry obsadilo celkovo 65. 
miesto s  hodnotením 32% 
a  známkou D. Podtatranská 
vodárenská spoločnosť je cel-
kovo 81. s 28% a  známkou 
D-, pričom medzi mestskými 
firmami jej patrí 35. priečka. 
Popradská energetická spo-
ločnosť skončila na 84. mieste 

s 25% a známkou D-, pričom 
medzi mestskými firmami jej 
patrí 37. priečka.

Celkové skóre transpa-
rentnosti verejných firiem 
tesne presiahlo 40% a  oproti 
roku 2015 tak možno hovo-
riť o  veľmi miernom progre-
se. O  niečo otvorenejšie sú 
pritom štátne firmy oproti 
mestským, župným a  uni-
verzitným. Takýto výsledok 
je do istej miery logický, 
keďže štátne spoločnosti majú 
v  priemere väčšie rozpočty 
i viac zamestnancov.       (ppp)
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Stále je jednou nohou vo svete
Koncom novembra sa  

v Kine Tatran konala cesto-
vateľská prezentácia Mareka 
Slobodníka pod názvom Af-
rika na pionieri. 

Za nápadom 5-člennej 
dobrodružnej výpravy je ban-
skobystrický motorkársky 
nadšenec Marek Slobodník. 
Ako dopravný prostriedok 
si na africkú výpravu vybrali 
obyčajné motorky - pionie-
rov. Celkovo prešli 15 151 km 
za 151 dní, spotrebovali 2500 
litrov benzínu a 80 litrov oleja.

M. Slobodník už precesto-
val okrem Afriky aj Áziu, Eu-
rópu, Ameriku a Austráliu. Už 
jeho prvá cesta mu dala iný 
pohľad na svet. Uviedol: „Pri 
cestovaní idú materiálne veci 
bokom, dôležité sú zážitky, po-
city a nadhľad. Všetko to pre-
trváva aj po návrate domov. 
Druhá vec, na ktorú sme prišli 
je, že na Slovensku sa máme 
viac ako dobre. Veď v  80% 
štátov sveta žijú ľudia doslova 
z ruky do úst. Napriek tomu sú 
veselí a  šťastní. Mohli by sme 
preto niekedy prestať nadávať 
a  užívať si pohodu, ktorú tu 

oproti iným krajinám máme. 
Pravdepodobne patríme medzi 
top 20 krajín sveta, ak nie top 
10.“

Afriku teda títo cestovatelia 
prešli na menších trojkoňo-
vých motorkách, o ktorých sa 
hovorí, že sú najporuchovej-
šie. Prešli desať štátov. Išli cez 
Sinaj do Egypta, do Sudánu, 
do Etiópie a  do Kene. Tam 
prekročili rovník a  priblížili 
sa pod strechu Afriky  – Ki-
limandžáro. Pokračoval do 
Malawi, do Mozambiku, do 
Svazijska a do JAR.

Okrem zranení a  zdravot-

ných ťažkostí im komplikácie 
spôsobili tiež poruchy mo-
toriek. Na cestovaní na Pio-

nieroch boli najnáročnejšie 
(napr. etiópske) kopce. Tie 
vychádzali tak, že si pomáhali 
nohami. Ale ani opravy ne-
boli príjemné. „Zaujímavé je, 
že človek si dokáže zvyknúť na 
všetko a začne to brať ako sa-
mozrejmosť. Naše opravárske 
schopnosti neboli bohvieaké. 
Na pionieri sme vedeli len vy-
meniť sviečku. Prestalo svietiť 
predné svetlo? Vymenili sme 
sviečku. Dostali sme defekt? 
Vymenili sme sviečku,“ pove-
dal s úsmevom M. Slobodník 
a dodal: „Zaujímavé bolo, že 
sme pred cestou zabudli kúpiť 
SD kartu do kamery. Na in-
ternú pamäť sme potom mohli 
natočiť len 13 sekúnd. Tak sme 
rozmýšľali, ktorých 13 sekúnd 
z  polročnej cesty bolo najlep-
ších.“ 

Z celej cesty sa mu najviac 
páčilo v  Sudáne, v  Malawi, 
hoci tam dostal maláriu, 
a  v  Mozambiku pre krásnu 
prírodu a  nedotknuté pláže, 
kde čerpali energiu na ďalšiu 
cestu. „Cestovanie, to je veľ-
mi časté čakanie. Teraz, keď 
prídem k  lekárovi, som veľmi 

šťastný, keď je tam kopa ľudí, 
lebo  pre mňa je už čakanie 
samozrejmosťou. A v obchode, 
v rade na pokladňu si vždy vy-
berám ten dlhší rad,“ dodal M.  
Slobodník.

Jedny z  mnohých Vianoc 
mimo domova strávil M.Slo-
bodník v  Južnej Amerike, 
v  Chile. Povedal: „Pozeral 
som, ako pobiehajú a nakupu-
jú darčeky, ja som sedel na mo-
torke a nič som nemusel. Mám 
rád Vianoce, keď som mimo 
domova a nič nemusím. Je to 
pekný sviatok, ale radšej v tom 
čase ujdem do sveta. Na druhej 
strane, Vianoce na jeden deň 
v roku spoja rodinu, a keď som 
doma, užijem si to.“

Má rád ázijskú kuchyňu 
(indonézsku, thajskú), steaky 
v Argentíne. Afrika nie je veľ-
mi gurmánska, ale najviac mu 
chutí na Slovensku. Keď dora-
zí domov, hneď sa chce vrátiť 
na cesty. Po Afrike plánuje 
svojho Pioniera postaviť pred 
ďalšiu cestovateľskú výzvu - 
motorkársky zraz v  ruskom 
Vladivostoku, ktorý volajú 
“Zraz na konci sveta”.       (kpa)

Prešovský kraj ťažil najviac z rastu 
cestovného ruchu

Ubytovacie zariadenia 
v  Prešovskom kraji počas 
tohtoročnej letnej sezóny 
zaznamenali rekordných 372-ti-
síc návštevníkov, o  pätinu vyšší 
počet, ako v lete minulého roka. 
Medziročný nárast počtu všet-
kých turistov na úrovni 21,8 % 
bol nad úrovňou celoslovenské-
ho rastu. Vyplýva to z  údajov 
Štatistického úradu SR v Prešove 
o vývoji cestovného ruchu v kraji 
za 3. štvrťrok tohto roka.

Rast regionálnej návštevnosti 
spojenej s ubytovaním ťahali nahor 
predovšetkým domáci návštevní-
ci, prišlo ich 236–tisíc, tvorili 64 % 
hostí. Atraktívne turistické lokality 
Prešovského kraja teda prilákali 
druhý najvyšší počet Slovákov, 
hneď po Žilinskom kraji. „Teší 
nás, že medziročný nárast počtu 
domácich návštevníkov bol najvyšší 
spomedzi ôsmich krajov Slovenska, 
dosiahol 28,4 %,“ uviedol riaditeľ 
pracoviska ŠÚ SR v  Prešove Ján 
Cuper.  Slováci strávili v ubytova-
cích zariadeniach kraja takmer 
824-tisíc nocí, čo predstavuje me-
dziročný rast o štvrtinu.

Prešovský kraj je už dlhodobo 
tretí najnavštevovanejší región na 
Slovensku, hneď po Bratislavskom 
a Žilinskom kraji. V rámci cesto-
vania domáceho obyvateľstva SR 
(meraného podľa počtu ubytova-

ných) je na druhej priečke obľúbe-
nosti. Vďaka vyššiemu tempu rastu 
počtu domácich aj zahraničných 
návštevníkom počas letnej sezóny 
dokázal Prešovský kraj viditeľne 
znížiť náskok oboch lídrov v počte 
ubytovaných.

V  rámci hodnotenia počtu 
ubytovaných v  rámci celej SR sa 
Prešovský kraj podieľal 17,8  % 
na celkovej návštevnosti a 15,8 % 
na počte zahraničných turistov, 
ktorí prišli na Slovensko. Súčasne 
návštevníci strávili v  ubytovacích 
zariadeniach 1,2 mil. nocí. Prie-
merná doba pobytu návštevníka v 
kraji bola 3,3 dňa. 

Tretí štvrťrok sumarizuje údaje 
o  ubytovaných návštevníkoch za 
mesiace júl, august a  september 
a  dlhodobo je to najúspešnejší 
štvrťrok v  cestovnom ruchu na 
Slovensku v bilancii počtu ubyto-
vaných aj tržieb počas roka. 

Tržby ubytovacích zariadení 
v  Prešovskom kraji dosiahli 31,8 
milióna eur, čo predstavuje 19,1 
% podiel z celoslovenských tržieb 
ubytovateľov v priebehu 3. štvrťro-
ka. Mimoriadne zaujímavá je dy-
namika rastu tržieb, pretože oproti 
rovnakému obdobiu minulého 
roka návštevníci v súhrne zaplatili 
ubytovacím zariadeniam v  regió-
ne o 33,8 % vyššiu sumu, ako pred 
rokom. 

Väčšinu tržieb vytvorili domá-
ci návštevníci, podiel v  kraji činil 
61  %, čo v  nominálnej hodnote 
predstavovalo 19,4 mil. eur. 

Od júla do konca septembra 
navštívilo Prešovský kraj celkovo 
135-tisíc cudzincov, medziročne 
ich bolo viac o 11,6 %. Prešovský 
kraj bol treťou najobľúbenejšou 
regionálnou destináciou pre cu-
dzincov, po dominujúcom Brati-
slavskom kraji a hneď za Žilinským 
krajom. Zahraniční návštevníci 
celkovo strávili v  priebehu troch 
letných mesiacov v  kraji 417-tisíc 
nocí. Dynamika rastu počtu pre-
nocovaní zaostávala za dynamikou 
rastu počtu hostí, čo v praxi zna-
mená, že priemerná dĺžka pobytu 
sa naďalej skracovala.

Najvyšší podiel ubytovaných cu-
dzincov tvorili návštevníci z Českej 
republiky, Poľska, Maďarska, Ne-
mecka a Izraela. Hostia z ČR do-
minujú, každý druhý návštevník 
kraja, ktorý pricestoval spoza hra-
níc, bol z Českej republiky.

Ku koncu septembra 2019 
poskytovalo ubytovacie služby 
v  Prešovskom kraji spolu 841 
ubytovacích zariadení, k dispo-
zícii bolo 12,3 tisíc izieb s takmer 
34-tisíc lôžkami. 

 Štatistický úrad SR, pracovisko 
v Prešove

Vývoz komunálneho odpadu 
počas sviatkov

Vývoz komunálneho od-
padu počas vianočných sviat-
kov 2019 a Nového roka 2020 
v  meste Poprad bude nasle-
dovný:

- v utorok 24. decembra 2019 
(sviatok): bez zmeny, podľa 
harmonogramu

- v stredu 25. decembra (svia-
tok): vývoz odpadu nebude

- vo štvrtok 26. decembra 
(sviatok): bude sa vykonávať 
vývoz z 25. decembra, a to v lo-
kalitách Spišská Sobota, Stráže, 

sídlisko Západ (rodinné domy, 
firmy), Kvetnica

- vo štvrtok 26. decembra 
(sviatok): bez zmeny, podľa 
harmonogramu

- v  stredu 1. januára 2020 
(sviatok): vývoz odpadu nebu-
de

- vo štvrtok 2. januára 2020 
(sviatok): bude sa vykonávať 
vývoz z 1. januára, a to v loka-
litách Spišská Sobota, Stráže, 
sídlisko Západ (rodinné domy, 
firmwy), Kvetnica.           (ppp)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Po tom, 
čo predmi-
nulý víkend 
vol e jb a l i st i 
VK Junior 
2012 Poprad 

uchmatli doma bod lídrovi 1. 
ligy z Humenného, bodovali 
opäť na palubovke ďalšieho 
z favoritov. A tentokrát aj vy-
hrali.

Popradčania odohrali dvoj-
zápas 10. kola v  sobotu pod 
vysokou sieťou tretieho tímu 
tabuľky TJ Slávia Svidník B. 
V prvom zápase prehrávali už 
0:2 na sety, no dokázali zmobi-
lizovať sily a duel otočiť vo svoj 
prospech. Zvíťazili 3:2 a pripí-
sali si cenné dva body. Menej 

sa im už darilo v odvete, kde 
prehrali 1:3. Mužský výber 
VK Junior 2012 Poprad si od 
volejbalu oddýchne na piatom 
mieste tabuľky s  trinástimi 
bodmi až do 18. januára 2020, 
kedy je na programe 11. kolo 
a Popradčania budú hostiť Sta-
rú Ľubovňu.            (ppv)

Po reprezen-
tačnej prestáv-
ke sa dnes opäť 
naplno roztočí 
kolotoč slo-
venskej najvyš-
šej hokejovej 

súťaže – Tipsport Ligy.
Kým viacerí „kamzíci“ 

cibrili formu na tréningoch, 
štyria z  nich sa predstavili 
v  najcennejšom drese. Mi-
chael Vandas s Lukášom Ko-
zákom pomáhali A-výberu 
slovenskej reprezentácie vo 
Vispe počas Švajčiarskeho 
pohára. Obaja odohrali dva 
zápasy. Navyše, M. Vandas 
skóroval hneď v tom prvom 
proti olympijskému výbe-
ru Ruska, keď otváral skóre 

duelu (Slovensko prehralo 
2:3sn). V súboji o bronz pro-
ti Nórsku sa už Popradčania 
nepresadili. Z  víťazstva 4:1 
sa tešil náš súper, ktorému 
dvoma gólmi pomohol ďalší 
hráč HK Poprad Jørgen Kar-
terud.

Aj v  olympijskom B-vý-
bere Slovenska na prípravný 
zápas proti SVK U20 mal 
Poprad zastúpenie. V Žiline 
sa predstavil Peter Bjalončík, 
ale pri výhre 9:5 po predĺže-
ní sa bodovo nepresadil.

Hokejisti HK Poprad si 
do konca roka zahrajú ešte 
päťkrát, pritom až v štyroch 

zápasoch pred svojimi fanú-
šikmi. V jednom z kôl budú 
mať voľno. Domácu sériu 
troch zápasov odštartujú už 
dnes, t. j. v stredu 18. decem-
bra o 18. hod. proti Micha-
lovciam.

Program Tipsport Ligy: 
31. kolo v stredu 18. decem-
bra o 18. hod. Poprad – Mi-
chalovce, 32. kolo v  piatok 
20. decembra o  18.30 hod. 
Poprad – Slovan BA, 33. 
kolo v nedeľu 22. decembra 
o 18. hod. Poprad – Košice, 
34. kolo vo štvrtok 26. de-
cembra o 17. hod. Miškovec 
– Poprad a 36. kolo v pon-
delok 30. decembra o  18. 
hod. Poprad - Budapešť. 

(ppv)

Záchranári pomáhali kolegom pri futsale

 Z  V  P B

1. Humenné  20 18 2 54

2. Revúca 20 18 2 52

3. Svidník B 20 11 9 35

4. St. Ľubovňa 20 7 13 19

5. VK Junior 2012 Poprad 20 4 16 13

6. Prešov B 20 2 18 7

Tabuľka 1. ligy

Volejbalisti sa opäť pochlapili

V sobotu 14. decembra sa 
v  Aréne Poprad uskutočnil 
už 9. ročník charitatívneho 
futsalového turnaja zložiek 
Integrovaného záchranného 
systému. Záchranári tento-
krát pomáhali až dvom ko-
legom.

„Turnaja sa zúčastnilo desať 
družstiev z  Popradu a  okolia. 
Vyzbierali sme 1 380 eur, ktoré 
budú odovzdané nášmu kole-
govi záchranárovi na liečbu pre 
dcérku Tamarku. Náklady sú 
príliš vysoké a  musia cestovať 
do zahraničia. Druhá časť pe-

ňazí bude odovzdaná policajto-
vi Ľubošovi, ktorý prišiel pri po-
žiari v Prešove o byt a pri tejto 
tragickej udalosti mu zahynul 
aj rodinný príslušník. Hralo sa 
vo výbornej športovej nálade s 
cieľom pomôcť,“ skonštatoval 
organizátor turnaja z  OZ Zá-

chrana František Majerský.
V  turnaji sa najviac darilo 

hasičom z Tatravagónky, ktorí 
zvíťazili pred policajtmi z Po-
pradu a  Letkou Ministerstva 
obrany SR.

Finančná zbierka pokra-
čuje aj prostredníctvom 

bankového prevodu na 
účet: SK3175 0000 0000 
4014834338. „Do správy je 
potrebné uviesť komu sú pe-
niaze venované. Stačí napísať 
Tamarka alebo Lubo. Zbierka 
potrvá do 21. decembra,“ do-
plnil F. Majerský.         (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
Kadetky: v  nedeľu 15. decembra Kežmarok – Poprad 1:3 
a 1:3.
St. žiaci: v sobotu 14. decembra Vranov – Poprad 0:3 a 0:3.
St. žiačky: v sobotu 14. decembra Snina - Poprad 3:0 a 3:0.
Ml. žiaci 3-ky: v nedeľu 15. decembra Poprad B – Prešov A 
2:0, Poprad A – Poprad B 2:0, Prešov A – Poprad A 0:2, Po-
prad A – Prešov B 2:0 a Poprad B – Prešov B 2:0.

HK Poprad

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v  sobotu 14. decembra Poprad – TYDAM KE 51:47 
a v nedeľu 15. decembra Poprad – Bardejov 115:34.
Žiačky: v nedeľu 15. decembra YA KE U13 – Poprad 31:53 a 58:73.
St. mini žiačky: v nedeľu 15. decembra Ružomberok – 
Poprad 64:16 a 68:32.                 (ppv)

Krátko zo 
športu

 MINULÝ týždeň vo 
štvrtok vyžrebovali zástup-
covia SFZ štvrťfinálové dvo-
jice Slovnaft Cupu. Futbalisti 
FK Poprad sa v  marci 2020 
stretnú v  Dunajskej Strede 
s  aktuálnym vicemajstrom 
Fortunaligy. Zopakujú si 
tak zápas tejto fázy poháro-
vej súťaže z roku 2017, kedy 
postúpili cez Dunajskú Stre-
du historicky po prvýkrát do 
semifinále po výhre 1:0.

 AJ futbalisti FK 
Poprad súcitia s  obeťami 
tragédie v  Prešove. Rodák 
z  Demjaty pri Prešove Sta-
nislav Šesták sa rozhodol ve-
novať do aukcie svoj vzácny 
reprezentačný dres, ktorý je 
len jediný na svete, a v kto-
rom 24. júna 2010 odohral 
na Majstrovstvách sveta 
v  Afrike zápas proti Talian-
sku. Dres je zarámovaný 
a S. Šesták ho po vydražení 
vlastnoručne podpíše. Výťa-
žok z dražby bude venovaný 
ľuďom, ktorý po výbuchu 
plynu v Prešove prišli o svo-
je domovy. Dražba sa koná 
na facebookovom profile FK 

Poprad až do 30. decembra 
2019 do 23. hodiny.

 MLADÍ hokejisti HK 
ŠKP Poprad odohrajú pred 
a  medzi sviatkami dva kva-
litné domáce turnaje. Via-
nočný turnaj majú pred se-
bou ôsmaci, ktorí od štvrtka 
19. do soboty 21. decembra 
odohrajú postupne zápasy 
proti Slovanu Bratislava, Ha-
vířovu, Vítkoviciam, Námes-
tovu a  Trenčínu. Kadetov 
čaká opäť Pohár oslobodenia 
mesta Poprad. Od piatka 27. 
do nedele 29. decembra si 
zmerajú sily s  bieloruským 
Junosť Minsk, Liptovským 
Mikulášom, bratislavským 
Slovanom, poľským Sano-
kom a  ďalším bieloruským 
zástupcom Neman Grodno.

 MINULÝ týždeň 
v  stredu odohrali basketba-
listi BK Iskra Svit zápas 17. 
kola SBL a  doma podľahli 
Lučencu o  dva body 72:74. 
Ďalší zápas odohrali v  uto-
rok 17. decembra v Prievidzi 
po uzávierke vydania novín 
Poprad. V pondelok 30. de-
cembra pocestujú do Brati-
slavy na palubovku Interu 
a  doma sa opäť predstavia 
až v  sobotu 4. januára, keď 
budú hostiť Handlovú. (ppv)
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Popradská škola získala 
viaceré ocenenia Ako zlepšiť naše školy

Na výročnom rokovaní 
Digitálnej koalície – Národ-
nej koalície pre digitálne 
zručnosti a  povolania 26. 
novembra získala Súkrom-
ná stredná odborná škola 
na Ul. 29. augusta v Poprade 
dve ocenenia.

Študenti študijného odboru 
informačné a  digitálne tech-
nológie ukázali skvelé vedo-
mosti v  oblasti počítačových 
sietí a na 14. ročníku  pre-
stížnej študentskej súťaže 
Networking Academy Ga-
mes (NAG 2019)  v  kategórii 
družstiev HS3 v zložení  Má-
rio Harvan, Juraj Martiček a 
Samuel Bučák  obsadili  vyni-
kajúce 2. miesto. V  kategórii 
jednotlivcov  UNI obsadil 2. 
miesto  Mário Harvan a 3. 
miesto Juraj Martiček.

Druhé oce-
nenie prevza-
la riaditeľka 
školy Beáta 
Mitická  za 
v y n i k a j ú c e 

v ý s l e d -
ky  školy 
v  najväčšom 
testovaní IT 
zručností  IT 
Fitness Test 
2019 - 1. miesto v kategórii 
SOŠ. Ocenenia odovzdávali 
Richard Raši, podpredseda 
vlády SR pre investície a in-
formatizáciu a  Mário Lelov-
ský, 1. viceprezident RÚZ a 
ITAS. Na slávnostnej konfe-
rencii Junior Achievement 
Slovensko „100 rokov skúse-
ností“, ktorá sa uskutočnila 
28. novembra v  Bratislave, 

prevzala riaditeľka školy 
Beáta Mitická ocenenie ško-
ly „za výnimočný prínos 
v  oblasti rozvoja podnika-
vosti, ekonomického mysle-
nia a finančnej gramotnosti“. 
Ocenenie „za osobitný prí-
nos vo vzdelávaní“ prevzala 
aj Jana Marcinová, koordi-
nátorka programov JA na 
škole.          (ppp)

VIEME OD VÁS

Jedenástka roka je na svete
V  sobotu 14. decembra 

sa vo Veľkej Lomnici konal 
už 15. ročník slávnostného 
vyhodnotenia ankety Je-
denástka roka 2019 6. ligy 
Podtatranského futbalové-
ho zväzu.

V  tomto roku to bola 
v jedenástke roka zmes skú-
senosti a  mladosti, niekto-
rí sa do nej dostali vôbec 
po prvýkrát a  iný si účasť 
zopakovali. Prekvapením 
a  novinkou bolo ocenenie 
až dvoch hráčov v kategórii 
najlepší strelec uplynulého 
ročníka. „Vyhodnotili sme 
o  čosi viac hráčov ako ob-
vykle a tým bol tento ročník 
výnimočný. Kvalita hráčov 
na úrovni 6. ligy je vyrov-
naná aj napriek tomu, že 
prichádzajú do súťaže hráči 
z vyšších líg. Jedenástka roka 
má plnú podporu a je v plá-
ne aj na budúci rok,“ uvie-
dol predseda PFZ Štefan 
Vaľko. Ten pri tejto príle-
žitosti hodnotil celý rok vo 
zväze, ktorý spravuje tri re-
gionálne súťaže. „Nevyskytli 
sa žiadne problémy a  preto 
sme spokojní. Sme pripra-
vení pomáhať ďalším klu-
bom, ktoré prejavia záujem 
o účasť v ôsmej lige. Sme tu 
pre kluby a  to je našim kré-
dom. Futbal v  obciach stojí 
na pár ľuďoch a  robí sa na 
amatérskej báze. Ak je však 
vôľa, tak sa to dá,“ odkázal.

Jedenástka roka 2019 6. 
ligy PFZ:

1 – Dávid Bulava (TJ Tat-

ran Liptovská Teplička – 10 
hlasov), 2 – Peter Rušin (ŠK 
Zemedar Poprad-Stráže – 9 
hlasov), 3 – Ján Jurčo (OŠK 
Spišský Štvrtok – 9 hlasov), 
4  – Mário Čarnogurský 
(MŠK Slavoj Spišská Belá – 
8 hlasov), 5 – Marián Mac-
ko (ŠK Štrba  – 8 hlasov), 
6  – Matej Jung (TJ Baník 
Hôrka  – 10 hlasov), 7  – 
Pavol Hutník (TJ Spišský 
Štiavnik  – 10 hlasov), 8  – 

Adrián Tropp (OFK Šuňa-
va – 9 hlasov za pol sezóny), 
9  – Marek Filo (OŠK Spiš-
ský Štvrtok  – 10 hlasov), 
10  – Juraj Beck (TJ Tatran 
Huncovce  – 14 hlasov), 
11  – Richard Jankura (TJ 
Tatran Huncovce – 10 hla-
sov), Najlepší strelci: Ja-
kub Diabelko (OFK Vikar-
tovce  – 25 gólov) a  Miloš 
Strcuľa (OŠK Spišský Štvr-
tok – 25 gólov).           (mav)

FOTO – Marek Vaščura

V  priestoroch Katolíckej 
univerzity v  Poprade bola 
jedna z ďalších náučných 
diskusií pre učiteľov v rámci 
inšpiratívneho vzdelávania  
EDUpoint. Diskusie pod 
názvom Kroky k lepšej škole 
sa zúčastnili učitelia zo Spiša 
a  z Oravy. Základnou otáz-
kou bolo, ako môžeme jed-
noduchými spôsobmi zlepšiť 
a rozvíjať naše školy.

O svoje skúsenosti sa prišli 
podeliť Martin Šmilňák a Boh-
dan Hroboň. Diskutovalo sa aj 
o tom ako nehľadať prekážky, 
ale vidieť možnosti. Riaditeľ 
Centra kresťanského vzdeláva-
nia z Martina Bohdan Hroboň  
uviedol: „Na Slovensku máme 
veľa vynikajúcich učiteľov. 
Treba ich nájsť a zároveň vyti-
povať aj školy, ktoré chcú veci 
robiť dobre, až nadpriemerne 
a poskytnúť im rôzne finančné 
aj iné stimuly a  výhody. Ba-
lík peňazí investovať tam, kde 
sa snažia a chcú byť ešte lepší. 
Posilniť silných, aby potiahli sla-

bých. Nemá význam celoplošne 
zvyšovať platy a dávať aj tým, 
ktorým sa robiť nechce. Ale pri 
vynikajúcich školách ich snahu 
zdola podporovať zhora.“

Prečo má zmysel zostať uči-
teľom? Riaditeľ cirkevnej ško-
ly v Bardejove, mestský a kraj-
ský poslanec Martin Šmilňák 
je presvedčený o  tom, že byť 
učiteľom je poslanie. „Učiteľa, 
ktorý to v sebe cíti, jeho práca 
napĺňa a keby prestal, chýbalo 
by mu to. Keď prídu ekonomic-
ké problémy, príliš veľa práce, 
nie je tam ocenenie, príp. príde 
vyhorenie, potom je veľa dôvo-
dov, prečo odísť. Ak to však do-
káže prekonať, ten zmysel ho 
naplní. Vzdelanie je hodnota 
a  práca učiteľa je nenahradi-
teľná,“ skonštatoval.

Súčasťou diskusie bola aj 
inšpirácia a zdieľanie dobrej 
praxe. Účelom bolo inšpi-
rovať učiteľov, aby v  často 
náročnom systéme školstva 
naďalej radi robili to, čo ro-
bia.          (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Spolupráca lesníkov
Po tom, ako sa lesníci 

zo spoločnosti Pro Populo 
Poprad a  ochrancovia prí-
rody zo Správy Národného 
parku Slovenský raj dohod-
li na zachovaní vzácneho 
ekotypu duba zimného v lo-
kalite Ordzovianska dubina 
na Spiši, v októbri dva tucty 
zamestnancov oboch sub-
jektov spoločne vysadili na 
oplotenej ploche s výmerou 
jedného hektára 800 kry-
tokorenných sadeníc duba 
zimného.

Spolupráca lesníkov 
a  ochranárov na záchrane 
vzácnej Ordzovianskej dubi-
ny pokračovala aj v  decem-
bri. Spoločne vyznačili vý-
chovný zásah. „So Správou 
Národného parku Slovenský 
raj dlhodobo úspešne spolu-
pracujeme a nielen na tomto 
projekte. Naša spolupráca je 
dôkazom toho, že ak si sad-
nú za rokovací stôl odborní-
ci a  dokážu si vydiskutovať 

problémy, tak nachádzajú 
riešenia, prospešné pre prí-
rodu aj spoločnosť,“ hovorí 
riaditeľ a konateľ spoločnos-
ti Pro Populo Poprad Jozef 
Jendruch. 

V  rôznych stupňoch zá-
sahu budú cirkevní lesníci 
postupovať negatívnym vý-
berom, čiže odstraňovaním 
nekvalitných a poškodených 
jedincov, dvojákov a  nežia-
ducich drevín, akou je naprí-
klad osika alebo pozitívnym 
výberom, teda podporou 
kvalitných úrovňových 
a  nadúrovňových jedincov 
duba a  podporou všetkých 
jedincov jedle bez ohľadu 
na ich vertikálne postavenie. 
Samotná výchovná ťažba 
bude zrealizovaná smerovou 
stínkou len pri dostatočnej 
snehovej pokrývke mini-
málne 15 cm, aby nedošlo 
k  poškodeniu prirodzeného 
zmladenia jedle a podsadby 
duba.            (toh)
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Minulý týždeň vo štvrtok 
sa v Aquacity Poprad stretli 
už po šiestykrát dobrí ľudia, 
ochotní pomôcť druhým, na 
charitatívnej akcii s názvom 
Fashion Charity Night. 

 Módna šou rodenej Po-
pradčanky Jany Pištejovej 
v  podaní známych sloven-
ských modeliek, medzi kto-
rými nechýbala ani Silvia 
Lakatošová, očarila prítomné 
publikum. Večerom sprevá-
dzali Marianna Ďurianová 
s  Jánom Tribulom. V kultúr-
nom programe účinkovali 
Cimbal Brothers, Majk Spirit, 
ale aj nezabudnuteľný gentle-

man Josef Laufer. Hlavnou 
hviezdou večera však bolo 
dobré srdce prítomných, 
pretože celé vstupné putuje 
do štyroch vybraných ro-
dín z  nášho regiónu, ktoré 
sa dostali do ťažkej životnej 
situácie. Časť finančných 
prostriedkov venovali aj Na-
dácii Markíza, ktorá pomá-
ha desiatkam ďalších ľudí. 
Nezabudlo sa ani na pomoc 
detskému oddeleniu Nemoc-
nice Poprad. Za päť rokov ak-
cie sa takto vyzbieralo viac ako 
175 000 eur pre rodiny, ktoré sa 
ocitli v núdzi a potrebovali po-
mocnú ruku druhých.           (šif)

V Poprade opäť pomáhali dobrí ľudia na Fashion Charity Night

   Výstavu obrazov uzná-
vaného slovenského vý-
tvarného umelca Martina 
Augustína, ktorý sa venuje 
maľbe, grafike, kresbe ale 
aj knižnej ilustrácii, môžu 
záujemcovia obdivovať v 
hoteli Grand Hotel Kempin-
ski High Tatras na Štrbskom 
Plese. Jeho obrazy, na kto-
rých dominuje ženská krása, 
si záujemcovia môžu pozrieť 
do konca januára budúceho 
roka. Do povedomia širokej 
verejnosti sa Martin Au-
gustín zapísal aj spoluprácou 
so skvelým slovenským bás-
nikom a textárom Kamilom 
Peterajom.

         FOTO – Silvia Šifrová
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Začínali v  priestoroch 
súčasného okresného 
úradu, škole patrila jed-
na trieda s  54 študentmi. 
Odvtedy prešlo veľa ro-
kov. Obchodná akadémia 
(OA) Poprad si minulý 
štvrtok v  Dome kultúry 
pripomenula 80. výročie 
svojho založenia slávnost-
nou akadémiou, na ktorej 
ich pozdravil aj predseda 
PSK Milan Majerský. OA 
je jednou z  najstarších 
škôl s maturitou v Popra-
de. Ale duchom a  celým 
dianím v škole je mladá.

Riaditeľka OA Iveta Ra-
čeková (na foto dole) pove-
dala: „V  našej škole žijeme 

moderný život. Nastúpili 
sme na nový trend, napr. čo 
sa týka vybavenia školy. Av-
šak z toho mála finančných 
prostriedkov, ktoré tečú 
do školy na materiálno-
-technické vybavenie, nie je 
vždy jednoduché vybudovať 
všetko tak, aby boli všetci 
spokojní. Okrem toho prá-
ca s  ľuďmi bola a  je veľmi 
náročná. Na druhej strane 
nás veľmi tešia žiaci, ktorí 
školu reprezentujú. Dosa-
hujú úspechy v  športových, 
v ekonomických a v rôznych 
iných súťažiach. Sedemde-
siat percent našich absol-
ventov študuje na vysokých 
školách. Zamestnanosť ab-

solventov školy je veľmi vy-
soká. A keď sa stretneme po 
rokoch, vždy si zaspomína-
me, čo všetko bolo na tejto 
škole dobré a aj nezabudnu-
teľné“.

OA má dobré meno nie-
len v  našom meste, ale aj 
v  okrese vďaka práci jej 
učiteľov a žiakov. V Prešov-
skom kraji patrí k  najlep-
ším v  kategórii SŠ. Okrem 
toho má škola lákavé štu-
dijné odbory, napr. veľmi 
atraktívny a  žiadaný od-
bor - služby v  cestovnom 
ruchu. V  rámci odborov 
robia rôzne projekty, kde 
sa žiaci môžu prejaviť, či už 
po odbornej alebo záujmo-

vej stránke a ukázať všetky 
danosti, ktoré majú.

Vyučujúca, dnes už v dô-
chodku, Daniela Suchá, 
ktorá je so školou spojená 
od roku 1967 (najprv ako 
žiačka a  neskôr učiteľ-
ka) uviedla: „Žiaci možno 
neobľubujú ekonomické 
predmety, lebo sa im zdajú 
nudné a  nezáživné,  napr. 
také účtovníctvo, no neuve-
domujú si, aká dôležitá je 
finančná gramotnosť. Mno-
hí tento fakt ocenia, až keď 
sa k  tomu dostanú v  praxi, 
a rozumejú tomu, čomu iní 
nie.“

Keď sa dnes pozrieme na 
štruktúru predmetov, sú 
tam samé cvičenia, kon-
verzácie z cudzích jazykov, 
a  pod., čo pred rokmi ne-

existovalo. Žiakov to veľmi 
obohacuje a  dáva im veľa 
do života.

Ďalšia z  učiteliek, ktorá 
v škole stále pôsobí, Tatiana 
Hadbavná mala žiakov, na 
ktorých rada spomína a ne-
museli to byť len jednotkári. 
S  úsmevom povedala: „Je 
celkom zaujímavé, že keď 
učiteľ niečo nevie, žiak to 
zistí v  priebehu minúty. To, 
čo vie, to ho už nezaujíma.“

Ďalší z  učiteľov, dnes už 
tiež dôchodca, Milan Palko 
(na foto uprostred), ktorý 
bol veľmi obľúbený pre svo-
ju rozvahu a  pokoj, praje 
škole, aby tam vládla spo-
kojnosť a dobrý duch a aby 
žiaci školy postupovali tak, 
aby v budúcnosti predstihli 
svojich učiteľov.        (kpa)

Obchodná akadémia slávi osemdesiatku
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Športová olympiáda pr iniesla deťom radosť

Avšak nie 
na dlho. V apríli 1951 ho bývalý spo-
lužiak a kamarát z gymnázia vylákal 
na ulicu, kde ho čakali eštebáci v aute 
a eskortovali ho do vyšetrovacej väz-
by v Prahe. Rodina vynakladala veľ-
ké úsilie na jeho prepustenie, ale nič 
nepomáhalo. Keď bol konečne vy-
daný návrh na prepustenie 6. marca 
1952, bol už smrteľne chorý a domov 
sa vrátil v  cínovej truhle. 31. marca 
1952 vystavujúc sa veľkému riziku 
niesli jeho truhlu z  rodného domu 
na Hviezdoslavovej ulici kamaráti až 
na popradský cintorín.

Ako si vypočuli aj účastníci štvrt-
kovej pietnej spomienky, lúčili sa 
s  ním zronení rodičia, deviati súro-
denci, priatelia a  známi z  rodného 
mesta. Početný smútočný sprievod 

odprevádzali eštebáci. Správcovi po-
pradskej farnosti saleziánovi Alojzo-
vi Žemlovi zakázali v pohrebnej reči 
nad rakvou hovoriť o  príčine smrti 
a  jeho väznení. F. Bednár konšta-
toval: „On to však nedodržal. Aj to 
bola jedna z príčin jeho pokusu o útek 
a emigráciu. Chytili ho a v roku 1955 
dostal 15 rokov za vlastizradu. V roku 
1960 bol prepustený, avšak zbavený 
možnosti duchovnej služby. Praco-
val potom ako robotník a  tlmočník. 
Životné osudy týchto dvoch ľudí sa 
prelínajú, preto sme ich spojili do jed-
nej tabule.“ Tú požehnal dekan RK 
farnosti Poprad Ondrej Borsík a kve-
tinami a vencami vzdali hold obom 
obetiam minulého režimu zástupco-
via Ústavu pamäti národa, Saleziá-
nov dona Bosca, miestneho odboru 

Matice slovenskej, viceprimá-
tor Popradu Ondrej Kavka, 
rodinní príslušníci a  známi 
a ďalší občania.

Bol medzi nimi i František 
Asher, synovec A. Mačugu, 
ktorého prekvapilo a  dojalo, 
že SZBPV dalo zhotoviť pa-
mätnú tabuľu, ktorá je upo-
zornením na to, čo všetko 
museli prežiť v  50-tych ro-
koch čestní a  poctiví ľudia: 
„Mal som vtedy len 4 roky 
a  strýka si pamätám letmo. 

Skôr si spomínam na 
jeho pohreb a  sprie-
vod z  jeho rodného 
domu na Hviezdo-
slavovej ulici. Rodina 
o  jeho osude rozprá-
vala veľmi málo, ne-
rada, lebo doba bola 
ťažká a  prežili sme 
rôzne skúšky, poní-
ženia podozrievania. 
Preto sme boli veľmi 
opatrní, ale pravda 
vždy vyjde najavo, 
pravda si počká. Keď 
som bol starší, tak na jednom rodin-
nom stretnutí žijúcich bratov a sestry 
mojej mamy sa viac spomínalo. Naj-
viac som sa dozvedel z  materiálov 
ÚPM. Dnes je mladej generácii dosť 
ťažko pochopiť tie udalosti, dnes vidí-
me okolo seba tú veľkú slobodu, otvo-
rený svet, slobodu prejavu… Je to veľ-
ký dar a nech si vážia tieto možnosti. 
Som dojatý a vnímam to všetko nielen 
cez príbeh svojho strýka, ale cez všet-
kých, ktorí boli mučení, umučení, pre-
nasledovaní. Pretože nebol sám. A len 
dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje.“

Svoje spomienky má aj Vladimír 
Husár, ktorého otec bol jedným 
z Mačugových spolužiakov nesúcich 
truhlu: „Otec ho často spomínal, lebo 
boli v podstate blízki kamaráti, špor-

tovci. Keď som ho vozieval na poma-
turitné stretnutia spolužiakov, stále na 
neho spomínali a mali za neho minú-
tu ticha. Bola to odvaha, že ho vtedy 
šli odprevadiť až na cintorín. Vnímal 
som tie ťažké časy, hoci som ich ne-
zažil, ale z  rozprávania mojej mamy 
som vedel, aké to bolo strašné obdobie, 
keď bývalý režim dokázal svojich ob-
čanov takto týrať, vraždiť, ničiť. Veľa 
ľudí bagatelizuje tú dobu, keď niečo 
také v rodine nezažili. Ale, keď sa ešte-
báci alebo celá totalita zamerali na 
niektorých ľudí, dokázali im urobiť zo 
života peklo. Napríklad starý otec bol 
odsúdený najprv na trest smrti, potom 
doživotie, nakoniec si odsedel desať 
rokov. Nebolo to jednoduché, Ale to je 
už iný príbeh.“      (mar)

Tragické osudy obetí minulého režimu budú navždy mementom
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• TÝŽDENNÍK TATRANSKÉHO A PODTATRANSKÉHO REGIÓNU • 

• K predplatnému na rok 2019 v sume 19,50 eura získate riadkové 
inzeráty do hodnoty 10 eur. Predplatné vybavíte na každej pošte.

•   Zo všetkých predplatiteľov vyžrebujeme 31. 1. 2020 troch výhercov kníh 
Česká stopa v Tatrách a Buchholtzove Tatry - Rieka Augustiniho. 
Akcia platí do 31. 12. 2019.

Predplaťte si jediný regionálny týždenník, ktorý je tu s vami už 60 rokov.
A ostávame s vami aj naďalej.

Podtatranské noviny, v. d., Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel.: 052/78 78 309, redakcia@podtatranske-noviny.sk, www.podtatranske-noviny.sk 
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Vďaka za Vašu doterajšiu priazeň 
a v roku 2020 svet v teplých farbách  

praje kolektív pracovníkov farby - laky 
 

25 rokov s Vami
      
 

Predajňa Poprad Limba, Podtatranská 4559  
Predajňa Svit, SNP 264/3  

Pulzar, s.r.o., Poprad, www.pulzar.sk PP-136
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