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Evou Krčmárikovou, odborníčkou na feng šuej

Únia žien oslávila 
sedemdesiatku

Poprad
Na Námestí sv. Egídia v Poprade 

v  piatok 4. decembra o 17. h roz-
svieti vianočný stromček Mikuláš. 
Jeho príchod bude spojený s fareb-
ným pyromuzikálnym ohňostrojom. 
Sprevádzať ho budú rozprávkové 
bytosti a všetky deti čakajúce miku-
lášske prekvapenia. Mikuláš, anjel 
a čert prekvapia všetky deti v mest-
ských častiach Popradu v  nedeľu  
6. decembra. Putujúci Mikuláš zavíta 
o 13. h do Kvetnice, o 14. h príde do 
Veľkej, o 15. h poteší deti v Spišskej 
Sobote, o 16. h sa zastaví v Matejov-
ciach a  o  17. h ho môžu očakávať 
v Strážach.

Stará Ľubovňa
Mikuláš neobíde ani mesto Stará 

Ľubovňa. Deti sa sním stretnú na 
pešej zóne a v parku na Nám. gen. 
Štefánika v piatok 4. decembra. V so-
botu 5. decembra zavíta Mikuláš aj 
do športového a relaxačného centra 
a  stretnúť s  ním sa môžu občania 
mesta tiež v lesoparku. 

Podolínec
V  Podolínci privítajú Mikulá-

ša v  piatok 4. decembra o  16.30 h 
v  mestskom kultúrnom stredisku. 
SOŠ sv. Klementa Hofbauera pripra-
ví občerstvenie a zaujímavý program.

Svit
Mesto Svit v spolupráci so SZUŠ 

Fantázia pozývajú privítať Mikuláša 
na námestie pred dom kultúry v so-
botu 5. decembra o 16. h. Na Nám. 
J. A. Baťu sa od 9. h uskutočnia Mi-
kulášske trhy a od 14. h je pripravený 
animačný program.

Svit - Poprad - Kežmarok
Klub železničných historických 

vozidiel, mesto Svit a SZUŠ Fantázia 
pozývajú na Mikulášsku parnú jazdu 
s Papagájom v sobotu 5. decembra na 
trase Svit – Poprad – Kežmarok. Od-
chod zo Svitu o 9. h (Poprad 9.16 h, 
Kežmarku 9.40 h, odchod o 11.20 h, 
príchod do Svitu o12.05 h). Predaj 
lístkov priamo vo vlaku.

Batizovce
Podujatie Čarovné Vianoce pod 

Tatrami – exkluzívna výstava a pre-
daj vianočných dekorácií a  ozdôb 
- potrvá v Batizovciach do 15. de-
cembra. V  rámci programu priví-
tajú v  sobotu 5. decembra v  obci 
Mikuláša.

Kežmarok
Mesto a Mestské kultúrne stre-

disko Kežmarok spolu s  divadlom 
Hotel Maria pripravujú pre všetky 
dobré deti Mikulášsku nádielku. 
Program je plánovaný v nedeľu 6. de-
cembra o 15. h na Hlavnom námestí 
na javisku pri radnici. Vystúpia deti 
z MŠ K. Kuzmányho, Školský klub 
pri ZŠ Grundschule, a DFS Goralik. 
Nebude chýbať divadelné predstave-
nie Zimná rozprávka, rozsvietenie 
vianočnej výzdoby, rozdávanie slad-
kostí a fotografovanie s Mikulášom.

Eva Krčmáriková predala firmu 
na dovoz luxusných  kuchýň a kú-
peľní  a od januára 2002 sa naplno 
venuje len feng šuej. Aby sa dostala 
k zdroju, učila sa po čínsky, študo-
vala u majstrov v Honkongu a na 
viacerých miestach v Číne. „Život 
zo mňa vykresal  spirituálneho sprie-
vodcu stavebným umením, ktoré-
ho zaujíma, ako pôsobí zastavaný 
priestor na biopole človeka,“ cha-
rakterizuje samu seba žena, ktorú 
ľudia vyhľadávajú, pretože dokáže 
zmenou  obytného a  pracovného 
priestoru skvalitniť ich život, posil-
niť zdravie, vyčistiť vzťahy, či pri-
volať úspech v podnikaní. V prvom 
adventnom týždni nám prezradila, 
aké feng šuej triky môžu harmoni-
zovať naše Vianoce.  

„Sviatky Vianoc sú spojením pô-
vodnej pohanskej oslavy Zimného 
slnovratu  a  biblického narodenia 
Ježiša Krista. Spoločným motívom 
je oslava zrodu nového života a ví-
ťazstva svetla nad tmou. Najviac 
zvykov sa sústreďuje na Štedrý deň, 
kedy si rodina želá zabezpečiť zdra-

vie, šťastie a prosperitu 
do budúceho  roka,“ za-
čína svoje rozprávanie 
žena, ktorá  niekoľko 
mesiacov žila aj v taois-
tickom kláštore.

Stále zelené stromy 
symbolizujú znovu-
zrodenie a  plodnosť, 
jedličky a  smreky sú 
teda obdarené mimo-
riadnymi schopnosťa-
mi. Stelesňujú životnú silu a naši 
predkovia im za dávnych čias  nosili 
obety priamo do posvätných hájov. 
Ich ihličky mali chrániť ľudí i do-
bytok od škodlivých síl a mŕtvych, 
ktorí v  tomto období prichádzali 
navštíviť žijúcich potomkov. Via-
nočný stromček, ako ho poznáme 
dnes, sa u nás rozšíril až v polovici 
19. storočia. Aj teraz má  v prvom 
rade  vypudiť z rodiny zlé myšlien-
ky a  pokušenia. Jeho veľkosť má 
rešpektovať proporcie miestnosti. 
Veľká, rozložitá jedlička potrebuje 
miesto a nesmie „utláčať“ domácich 
obyvateľov. 

„Najkrajšia ozdo-
ba vychádza z  tradič-
nej symboliky. Má byť 
decentná  a  vyrobená 
vlastnoručne. Hviez-
dičky zo slamy, me-
dovníčky so stuhami či 
betlehemská hviezda 
z medeného drôtu  po-
tešia dušu. Ozdoby zo 
šúpolia symbolicky za-
bezpečia dobrú úrodu 

a nosnosť sliepok. Sviečky a ozdob-
né gule na stromčeku chránia pred 
urieknutím a ľudskou neprajnosťou. 
Jablká, zavesené na stromčeku, sym-
bolizujú zdravie a  sú poživňou pre 
duchov, ktorí navštevujú na Via-
noce svojich blízkych,“ vymenúva 
tradície, ktorých význam často už 
nepoznáme. Napríklad orechy  sú 
symbolom životodarných síl. Me-
dovníky zabezpečia hojnosť jedla na 
stole a zámožnosť v majetku. Oblát-
ky sú poslom lásky a vzájomnej úcty 
v rodine. Reťaze posilňujú rodinné 
vzťahy. Hviezda na vrchole stromče-
ka symbolizuje svetlo v tme a svieti 

tým, čo na životnej ceste pochybili. 
Želanie, vložené do červenej obálky 
a položené pod stromček po Viano-
ciach, máme hodiť do rieky alebo 
ohňa, aby sa naplnilo. 

„Charakter jedál a početné chody 
symbolizujú želanú hojnosť v rodine. 
Na vianočnom stole nesmie chýbať 
chlieb a  koláče. Chlieb považova-
li naši predkovia za Boží dar a tak 
s ním aj zaobchádzali. Pri príprave 
sa sedemkrát prežehnával a  peceň 
nesmel ležať nakrojenou stranou 
k  dverám.“ Koláče naši predkovia 
piekli aj pre koledníkov, ktorí vin-
šovaním mali umocniť prosperitu 
hospodárstva a život rodiny. Roz-
dávali ich chudobným aj domácim 
zvieratám. 

Magickú silu znásoboval cesnak, 
ktorý chránil pred zlými silami, 
petržlenová vňať pre zdravie a šípky 
symbolizovali čerstvosť. K rituálnym 
jedlám Slovanov patril podľa slov E. 
Krčmárikovej aj hrach, ktorý sa po-
dával na sladko, uvarený s medom, 
makom alebo sušeným ovocím. 

 Pokračovanie na  3. strane

Hasičská technika aj pre Kežmarok

Spoločensky aktívni dôchodcovia 
sa stretli v  Podtatranskej knižnici 
v  Poprade pri príležitosti predne-
su poézie, prózy a  vlastnej tvorby. 
Umelecké literárne podujatie uspo-
radúva Krajská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska.  Str. 5

O mojom bratovi Jozefovi And- 
rejovi sa toho narozprávalo už viac 
než dosť. Renáta, jeho manželka, 
ho všade opísala ako najväčšieho 
alkoholika a tyrana. Aký bol vlast-
ne Jozef Andrej?   Str. 6

V piatok 20. novembra si v Dome 
kultúry vo Svite pripomenuli 70. vý-
ročie založenia Únie žien Slovenska.
Ocenili dlhoročné členky M.Bart-
kovú, M. Čendulovú, M. Černajovú, 
Z. Ilčíkovú, M. Reľovskú, M. Stano-
vú, M. Rekeneiová, H. Škyrtovú a E.  
Zacharovú.   Str. 3

O stolnom tenise pod Tatrami 
sme hovorili s MUDr. J. Novotným, 
predsedom Podtatranského stolno-
tenisového zväzu.  Str. 11

„Hovoriť Kežmarčanom o  po-
vodniach, je ako učiť rybu plávať. 
Dobrovoľní hasiči sú jeden obrovský 
poklad, ktorý Slovensko má. Je ich 
takmer stotisíc po celom Slovensku 
a sú to ľudia vzácni najmä tým, že 
všetko, čo robia pre svoje mesto, pre 
svoju obec, pre svojich susedov a oko-
lité obce, robia vo svojom voľnom 
čase. Robia to bez nároku na odme-
nu, robia to často krát na úkor svojich 
rodín, ale v každom prípade to robia 
s obrovským srdcom, obrovským na-
sadením, aby mohli pomôcť svojim 

susedom, čo je v dnešnej egoistickej 
dobe veľmi výnimočné. Chceme, aby 
každý DHZ mohol byť oporou svojej 
obci, svojmu mestu. Veľmi vítame, 
ak má DHZ aj podporu mesta, čo sa 
prejavuje aj na výzbroji, na vybave-
ní. Ak môžeme spojiť sily mesta a sily 
štátu, tak aj občania sa môžu cítiť 
bezpečnejšie. Aj preto si dobrovoľní 
hasiči od nás zasluhujú naozaj mi-
moriadnu úctu a  vďaku,“ povedal 
v nedeľu v Kežmarku podpredseda 
vlády a minister vnútra Robert Ka-
liňák v oficiálom príhovore a po-

ďakoval najstrarším hasičom, ktorí 
túto tradíciu v meste udržali a odo-
vzdali ju mladším. 

Súčasne upozornil, že vďaka 
novému zákonu budú dobrovoľ-
né hasičské zbory dostávať od štá-
tu každoročne aj dotácie na čin-
nosť, na obnovu drobnej techniky  
a uniforiem.

„Po dlhom čase vidím Kežmarok 
aj cez deň. Väčšinou ho vidím v noci, 
keď je povodeň alebo nejaký problém, 
ktorý musíme okamžite riešiť. 

Pokračovanie na 2. strane

Hasiči 
na východnom

Slovensku
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Veľké ďakujem
pre učiteľov
v Kežmarku
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Štátna polícia

Slovensko je skutočne zau- 
jímavá krajinka. Slobodne 
a demokraticky zvolení pos- 
lanci, spolu s  politikmi, za 
ostatných dvadsaťpäť rokov 
podarovali za pár judášskych 
grošov súkromníkom všet-
ko, čo mohlo napĺňať štátnu 
kasu. Vraj preto, že socializ-
mus bol neudržateľný, zde-
vastovali poľnohospodárstvo, 
sprivatizovali a rozkradli prie-
mysel, destabilizovali školst- 
vo, zdravotníctvo, sociál- 
nu oblasť. Dnes zisky z býva-
lých slovenských podnikov 
odchádzajú do rozpočtov 
našich kolonizátorov. Nemô-
žeme vynechať ani políciu  
a súdnictvo, ktoré zabezpeču-
jú ich beztrestnosť aj v prípa-
de Goríl, miliónov balených 
v alobale, neustále rozkráda-
ných štátnych zákaziek a mi-
liárd, ktoré tečú cez verejné 
obstarávania a z eurofondov 
vďaka  obrovskej korupcii, 
ktorá sa stala bežnou súčas-
ťou nášho života práve v tých 
sférach, kde sa verejné zdroje 

delia. Neustále tu počúvame 
o  kresťanských hodnotách, 
ale morálka vďaka mocným sa 
v tejto krajinke pod Kriváňom 
úplne vytratila z našich živo-
tov. Obyčajní ľudkovia majú 
vraj vo voľbách odovzdať moc 
do rúk tých, ktorým dôverujú 
(!!!). Im ostanú na štyri roky 
válovy a na svojich voličov už 
minútu po voľbách zabudnú. 
Správajú sa tak, akoby im ten-
to štátik patril a boli jeho jedi-
nými, výlučnými vlastníkmi. 
Svojich poddaných nekres-
ťansky zdierajú, aby mohli po-
berať štvor a viacnásobné ho-
noráre v porovnaní s priemer-
nou mzdou na Slovensku, vraj 
za spravovanie vecí verejných. 

Práve morálka mocných 
najlepšie dokumentuje, čo 
s poslancom a najväčším ka-
tolíkom, bojujúcim za rodinu, 
proti interupciám a  gayom, 
dokáže urobiť neobmedzená 
moc a peniaze. Štefan Kuffa, 
poslanec Národnej rady SR, 
sa s vervou pustil do takmer 
osemdesiatročnej babičky, 

lebo sa opovážila ísť sa ho 
osobne opýtať, prečo devas-
tujú jej majetok?! Prečo jej 
ťažkými autami ničia lúky 
a vozia po jej pozemku mate-
riál k chate, ktorú stavajú v ka-
tastri obce. „Vy viete, kto som 
ja? Ja som poslanec!“ osopil sa 
podľa portálu Topky na star-
kú z Pavľan pán Kuffa a sácal 
do nej, až jej urobil na hrudi 
modriny. Tá nelenila a jednu 
mu vylepila (škoda, že len jed-
nu)! Že starká nevedela, kto 
je Štefan Kuffa, je normálne, 
pretože to nemusí vedieť. Veď 
takých géniov bez svedomia 
sme v  parlamente mali už 
stovky. Ale že Štefan Kuffa 
nevidel, kto pred ním stojí, je 
na pováženie. Keď už nič iné, 
zastaviť ho mala aspoň úcta 
k šedinám! Zrejme ale pánov 
poslancov, kresťanov - kato-
líkov nezastaví nič. Ani úcta 
k starému človeku, ani neprá-
vosť. Oni môžu všetko. Keď-
že môžu všetko, Štefan Kuffa  
vyhlásil: „Spýtajte sa tých su-
sedov, prečo sú takí agresív-

ni,“ a podal na starkú trestné 
oznámenie za napadnutie ve-
rejného činiteľa! A to už mu-
sel vedieť, že jeho syn Michal 
stavia chatu síce na vlastnom 
pozemku, ale bez stavebného 
povolenia, hoci sa ešte pred 
kamerami dušoval, že jeho 
syn stavebné povolenie určite 
má! Nemal!

Chudera starká, nielen že 
nevedela, kto je Štefan Kuf-
fa, ona ani len netušila, že 
u  Kuffovcov je úplne nor-
málne stavať načierno. Vždy 
im to prejde a nakoniec sa aj 
tak každá stavba zlegalizuje. 
Oni sú už jednoducho na to 
zvyknutí a štátna správa a sa-
mospráva je zase zvyknutá 
všetko im legalizovať. Kvôli 
jeho bratovi Mariánovi, ktorý 
načierno búral a staval v Ža-
kovciach, snáď s  výnimkou 
jedného stavebného povo-
lenia celé roky, sa dokonca 
menili územné plány obce, 
prekresľovala sa projektová 
dokumentácia, zlegalizova-
li sa čierne stavby a dnes je 

z neho celebrita, pred ktorou 
všetci padajú na zadok! 

Nikdy nezabudnem na vy-
hlásenie pána farára: „keď sú 
zákony zlé, tak ich netreba 
rešpektovať“... Zrejme Kuffov-
ci, pán farár i pán poslanec, 
považujú stavebné zákony za 
zlé a tak ich jednoducho ne-
rešpektujú dodnes, hoci práve 
pán poslanec mal ostatné šty-
ri roky všetky právomoci na 
to, aby zlé zákony menil. Ale 
načo sa v parlamente za ťažké 
tisíce eur z našich daní unúvať 
zmysluplnou prácou, keď stačí 
vykrikovať sprostosti, ohá-
ňať sa poslaneckým mandá-
tom,  kresťanskou morálkou, 
biť sa so starou ženou a ešte na 
ňu dať aj trestné oznámenie? 
Veď na stavbu chaty mu tak 
či tak stavebné povolenie do-
datočne vydajú rovnako, ako 
jeho bratovi na všetky čier-
ne stavby. A za jeho heroické 
výkony ho ešte nanominovali 
ako kandidáta na poslanca 
KDH do Národnej rady SR...

 Ľudmila Rešovská

Poslanec, kresťan, stavba načierno a jedna facka

Najkritickejšia situácia 
bola v ZŠ Spišská Sobota a ZŠ 
Veľká, kde boli liatinové kotle 
VSB4 (pôvodne uhoľné kotle 
prerobené na plyn) doslova 
utopené v jame a po otvorení 
dvierok bolo vidno, ako voda 
tečie do ohniska. V  oboch 
prípadoch sa zrealizovala 
komplexná rekonštrukcia 
a  výmena kotlov, ktorá stá-
la približne sedem miliónov 

slovenských korún. Postup-
ne, podľa závažnosti situácie 
a finančných možností, sa 
realizovali opravy,  rekonšt- 
rukcie a výmeny rozvodov 
tepla na všetkých zverených 
objektoch. Od začiatku spo-
lupráce do dnešného dňa sa 
na zabezpečenie plynulej do-
dávky tepla a zvýšenie efek-
tívnosti investovalo viac ako 
450 000 eur. 

Medzi neodškriepiteľné 
výhody tohto riešenia patrí 
fakt, že školám odpadá sta-
rostlivosť o kotolňu, nemusia 
v rozpočte rátať s opravami, 
revíziami a údržbou. Školy 
si nemusia tvoriť rezervu na 
nákup nového kotla, či riešiť 
úver v prípade náhlej havárie 
a potreby kúpy nového zaria-
denia. Nemusia riešiť sledo-
vanie a uplatňovanie zmien 

v  legislatíve, školiť svojich 
zamestnancov, zabezpečovať 
obsluhu cez sviatky a školské 
prázdniny. Každá z  týchto 
kotolní je prepojená na stále 
dispečerské pracovisko mo- 
nitorujúce chod kotlov a pa-
rametrov dodávaného tepla 
v jednotlivých školách, ktoré 
je možné zmeniť podľa ak-
tuálnej požiadavky teploty 
v objekte. 

Veolia Energia Poprad obnovila kotolne 
popradským školám za takmer pol milióna eur 
Spolupráca mesta Poprad a  spoločnosti Veolia Ener-

gia Poprad, a. s. (predtým Dalkia Poprad, a. s.), sa zača-
la v roku 1996 prevádzkou tepelnotechnických zariadení 
v meste. Od 1. 1. 2004 sa táto spolupráca rozšírila o 10 ob- 
jektov občianskej vybavenosti, ktoré do tohto času pre-
vádzkovali svoje vlastné kotolne samostatne. Konkrétne 

išlo o ZŠ Dostojevského, ZŠ Mládeže, ZŠ a MŠ Matejovce, 
ZŠ Spišská Sobota, ZŠ Tajovského, ZŠ Veľká, ZŠ a MŠ na 
Ulici 29. augusta a Centrum voľného času na Námestí sv. 
Egídia. Hlavným dôvodom rozhodnutia o spolupráci bol 
havarijný stav kotolní a nutnosť  ich výmeny, respektíve 
potreba ich komplexnej obnovy. 

Zničený areál kempin-
gu v Haligovciach. Policajti 
z Podolínca vyšetrujú poško-
denie zariadenia kempingu 
v obci Haligovce v okre-
se St. Ľubovňa. Neznámy 
páchateľ v dobe od 6. do 
23. novembra vošiel do 
neoploteného areálu mo-
torestu, kde sa nachádza 
aj kemping. Poškodil 3 ka- 
menné stoly. Jednu tabu-
ľu rozbil a zničil. Poškodil 
tiež pole dreveného kolové-
ho oplotenia, rozvalil kopu 
ôsmich veľkoobjemových ka-
meňov rôznej veľkosti a tva-
ru. Spôsobená škoda bola 
vyčíslená na 1 200 €. 

Katarínska akcia.  Na 
Katarínu vykonali policaj-
ti Prešovského kraja ce-
lokrajskú dopravnú akciu. 
Policajti zistili celkom 204 
pr ies tupkov,  z  k torých 
177 vyrieši l i  na mieste  
v blokovom konaní, 22 na-
pomenutím a 5 oznámili na 
dopravný inšpektorát. Ma-
ximálnu povolenú rýchlosť 
prekročilo 56 vodičov, tele-
fonovalo 18, a alkohol bol 
zistený u 2 vodičov, z ktorých 
je jeden trestný čin ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky 
a u vodiča nemotorového vo-
zidla. Nemotoroví účastníci 
cestnej premávky sa dopustili 
31 priestupkov, 4 boli cyklisti 
a 27 chodci. Policajti zadrža-
li 12 vodičských preukazov, 
10 pre insolventnosť a 2 pre 
alkohol. Tiež 3 osvedčenia 
o evidencii vozidla a 2 tabuľ-
ky s evidenčným číslom. 

Nehoda pri obci Dravce. 
V pondelok dopoludnia boli 
privolaní leteckí záchranári 
po prílete k miestu dopravnej 
nehody pri obci Dravce, kde 
pomáhali vodičke osobného 
auta, ktoré sa zrazilo s opro-
ti idúcim autom a následne 
zišlo z cesty. Vodičku museli 
z auta vyslobodiť hasiči, ná-
sledne ju prevzali do starost-
livosti pozemní aj leteckí zá-
chranári.18-ročná žena bola 
pri vedomí, utrpela poranenie 
panvy a dolnej končatiny. Po 
ošetrení ju vrtuľníkom pre-
viezli do popradskej nemocni-
ce. (red)

Hasičská technika aj pre Kežmarok
Dokončenie z 1. strany

Bol som tu viackrát a  som 
rád, že dnes sme si to dnes 
mohli užiť bez problémov a aj 
odovzdať techniku, ktorá v bu-
dúcnosti zabráni, aby Kežmar-
čanom vznikali škody. Veľmi 
dobre si pamätám rok 2010, ale 
aj povodeň pred dvoma rokmi. 
Treba byť lepšie pripravený 
a  verím, že Kežmarok budú 
takéto tragédie obchádzať,” po-
vedal Kaliňák po skončení ofi-
ciálneho odovzdávania kľúčov 
od vozidla Iveco Daily velite-
ľovi Dobrovoľného hasičské-
ho zboru (DHZ) v Kežmarku 
Vladimírovi Brutovskému.

V  krátkom čase tak dob- 
rovoľní hasiči z  Kežmarku 
získali dva kusy novej ha-
sičskej techniky, keď si pred 
týždňom pod Spišským hra-
dom prevzali protipovodňový 
vozík. „Táto súprava, Iveco 
Daily a protipovodňový vozík 
znamená viac ako päť tisíc 
litrov čerpacej kapacity za 
minútu, čo je už veľmi efek-
tívny pomocník pri povod-
niach. V spojení s aktivitami 
ministerstva životného pros-
tredia verím, že  rok 2010 sa 
už  nebude opakovať. Keď 
príde toľko vody, budeme na 
ňu lepšie pripravení,” doplnil 

Kaliňák a  dodal, že pri prí-
ležitosti odovzdávania novej 
techniky je minister vnútra vo 
zvláštnom postavení, keď  na 
jednej strane dáva novú tech-
niku, na strane druhej si želá, 
aby sme ju nikdy nemuseli 
použiť.   Po skončení oficiál-
nej časti sa minister stretol 
aj s Imrichom Gašparom, ot-
com  prezidenta PZ 
SR Tibora Gašpara, 
neformálne oslovil 
mladé hasičky, Kež-
marčanov, ale aj deti 
z FS Maguráčik, kto-
ré vystúpili s kultúr-
nom programom. 

V závere minulého týždňa 
odovzdaval Robert Kaliňák 
kľúče od novej hasičskej tech-
niky aj v  Osturni, Spišskej 
Starej Vsi, Haligoviciach, 
Veľkom Lipníku, Lesni-
ci, Ihľanoch, Sp. Belej, Sp. 
Štvrtku, Ždiari, Tatranskej 
Kotline a v Novej Lesnej. 

(pkr)

Ak uvažujete o kúpe to-
pánok, zbystrite pozornosť. 
Pred kúpou si vždy skont- 
rolujte, či ju predajca neza-
radil do kategórie módna 
obuv. Ak áno, bude s naj-
väčšou pravdepodobnos-
ťou nekvalitná a navyše aj 
nereklamovateľná. 

Terminus technicus módna 
obuv zaviedla Európska únia 
v roku 2012. Práve únia vo 
svojich technických normách 
rozlišuje topánky spoločen-
ské, vychádzkové, rekreač-
né, športové a módne. Pos- 
ledný menovaný typ podľa 
európskych noriem nemu-
sí spĺňať v podstate žiadne 
nároky na kvalitu prevedenia  
a odolnosť materiálov. Z prin-
cípu by teda malo ísť o to-
pánky určené len na príleži-
tostné nosenie, napríklad na 
módnu prehliadku alebo na 
spoločenské akcie. Materiály 
a typ konštrukcie sú vybera-
né s dôrazom na posledné 
módne trendy, nie na kvalitu. 
V predajniach by však mala 
tvoriť módna obuv len okra-
jový sortiment. 

Obchodníci k bločku ale-
bo do škatule od topánok 
vždy dajú návod na použitie, 
kde je napísané, či ide o vy-
chádzkovú, domácu alebo 
módnu obuv. Ak človek ne-
dodrží pokyny, reklamáciu 
mu neuznajú. Predajca navy-
še často vyznačí, či je obuv 
vychádzková alebo módna, 
až keď zákazník zaplatí. Ob-
chádza tým zákon a snaží 
sa chrániť pred prípadným 
súdnym sporom. Spotrebi-
teľ má zo zákona právo na 
záručnú dobu v dĺžke dvoch 
rokov. Účelovým označením 
topánok ako módnej obuvi 
sa predajca zbavuje zodpo-
vednosti, každú reklamáciu 
potom môže zamietnuť. 

Problematická je naj-
mä skutočnosť, že väčšina 
spotrebiteľov vôbec netuší, 
čo označenie módna obuv 
znamená. Spotrebiteľ sa 
s významom termínu mód-
na obuv ani nemá možnosť 
objektívne zoznámiť. Tento 
termín totiž nepozná žiad-
ny zákon, ktorý je občanom 
verejne dostupný. Je to ob-
siahnuté len v technických 
normách EÚ, ktoré si pre-
dajca musí kúpiť. Ťažko teda 
v tomto prípade aplikovať 
poučku, že neznalosť záko-
na neospravedlňuje.

Trik s označením módnej 
obuvi používajú predajcovia 
k zamietaniu reklamácií už 
dlho. V niektorých predaj-
niach je tak označených až 
deväťdesiat percent tova-
ru. Napriek tomu im to stále 
vychádza  dokonale. Preto 
ak majú napríklad na neja-
ké tenisky veľa reklamácií, 
zmenia ich z vychádzkových 
na módne. Tak sa poistia, 
aby ľuďom nemuseli vra-
cať peniaze alebo opraviť 
rozpadnuté topánky. Ak vás 
napadne otázka, kto správ-
ne zaradenie do jednotlivých 
kategórií kontroluje, odpo-
veďou je, že v podstate nik. 
Chrániť sa musíte sami.

 Petra Vargová

Keď neznalosť 
zákona 

ospravedlňuje, 
ale figa z toho
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Vianočná kvapka krvi

Prevádzka MŠ cez Vianoce

Záchranári 
v akcii

Vysoké Tatry
Tatranský Mikuláš sa usku-

toční v kongresovom centre 
Kúpeľov Nový Smokovec  
v nedeľu 6. decembra s diva-
delným predstavením Mikuláš-
sky autobus v podaní divadiel-
ka HAAF z Bratislavy s hereč-
kou Z. Haasovou. Po predsta-
vení odovzdá Mikuláš deťom 
darčeky. Vstup na pozvánky 
pre všetky tatranské deti. 

Mikuláš s rozprávkou
Mikuláš s čertom prídu do 

Štrby v nedeľu 6. 12. o 15. h. 
Prinesú so sebou aj divadel-
nú rozprávku Janko Hraško 
v podaní divadla Portál z Pre-
šova. Pri rozsvietenom strom-
čeku dajú deťom mikulášske 
dobroty.

Rozprávkový Mikuláš
Do Levoče v sobotu 5. 12.  

zavíta Rozprávkový Mikuláš. 
Príde k radnici o 17. h, ro-
zsvieti vianočný stromček, 
sprevádzať ho budú pos 
tavičky z rozprávok a prine-
sie aj vyrezávaný betlehem  
a mikulášske občerstvenie.

Privítame
Mikuláša

V súvislosti s vyhlásením 
termínu volieb do Národnej 
rady SR majú mestá a obce 
viaceré povinnosti. Týkajú sa 
technického aj organizačné-
ho zabezpečenia parlament-
ných volieb. Volebné okrsky 
určuje starosta obce, pričom 
pri ich tvorbe prihliada na to, 
aby do volebných miestností 
mali bezproblémový prís- 
tup aj zdravotne postihnutí 
voliči. Volebný okrsok má 
zahŕňať 1 000 voličov. Obec 
vedie stály zoznam voličov, 
ktorí majú v nej trvalý pobyt. 
Každý volič si v úradných 
hodinách môže overiť, či je v 
zozname zapísaný, prípadne 
či údaje o ňom sú pravdivé 
a úplné. Najneskôr 25 dní 
pred dňom volieb obec do-
ručí do každej domácnosti 
oznámenie, v ktorom uvedie 
čas konania volieb, volebný 
okrsok, volebnú miestnosť, 
ako aj stručný spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka a povin-
nosť voliča preukázať sa pred 

Marcové parlamentné voľby     

hlasovaním preukazom to-
tožnosti. Voličovi, ktorý ne-
bude môcť voliť vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname je 
zapísaný, vydá obec na jeho 
žiadosť hlasovací preukaz  
a zo zoznamu ho s touto po-
známkou vyškrtne. Požiadať 
o vydanie hlasovacieho preu- 
kazu môže volič osobne, v lis-
tinnej forme a elektronicky. 
Osobne môže požiadať o vy-
danie hlasovacieho preukazu 
najneskôr posledný pracov-
ný deň pred konaním volieb 
(najneskôr 4. marca 2016)  
v úradných hodinách obce. 
Ak požiada v listinnej podo-
be, potom musí byť žiadosť 
o vydanie hlasovacieho pre-
ukazu doručená obci najne-

skôr 15 pracovných dní pred 
dňom konania volieb (15. 
februára 2016). Rovnaký ter-
mín platí aj pre požiadanie 
emailom. Obec zverejňuje na 
svojom webovom sídle elek-
tronickú adresu na doručova-
nie žiadostí. Ak nemá webové 
sídlo, zverejní elektronickú 
adresu na doručovanie žia-
dosti na úradnej tabuli obce. 

Volebná kampaň sa začína 
dňom uverejnenia rozhodnu-
tia o vyhlásení volieb v Zbier-
ke zákonov, pričom končí 
48 hodín pred dňom volieb. 
Obec formou všeobecne zá-
väzného nariadenia vyhradí 
miesta a ustanoví podmien-
ky na umiestňovanie voleb-
ných plagátov na verejných 
priestranstvách. Vyhradená 
plocha musí zodpovedať zá-
sadám rovnosti kandidujú-
cich subjektov. Informácie 
pre voličov obce postupne 
zverejňujú v špeciálnych rub-
rikách na svojich web strán-
kach.  (red)

V  piatok 20. novembra 
si v  Dome kultúry vo Svite 
pripomenuli 70. výročie za-
loženia Únie žien Slovenska. 
Tejto slávnosti sa zúčastnila 
aj krajská predsedníčka Únie 
žien Slovenska v Prešove pani 
Anna Capová, primátor Ing.
Miroslav Škvarek, starosto-
via priľahlých obcí a občania 
mesta. Predsedníčka Okres-
nej organizácie so sídlom vo 
Svite Ľubica Kederová zhod-
notila 70-ročnú históriu tejto 
dobrovoľnej neziskovej orga-
nizácie a poďakovala všetkým 
za pomoc, ktorú jej počas 
minulého obdobia poskytli 

Únia žien dôstojne oslávila sedemdesiatku
a prejavili.

Osobitne boli ocenené dl-
horočné členky Mária Bart-
ková, Marta Čendulová, Má-
ria Černajová, Zuzana Ilčíko-
vá, Mária Reľovská – bývalá 
predsedníčka 
OO ÚŽ v Popra-
de, Mária Stano-
vá, Mária Reke-
neiová, Helena 
Škyrtová a  Ele-
onóra Zacha-
rová. Dôstojnú 
atmosféru tejto 
slávnosti pod-
čiarkli vystúpe-
nia talentova-

ných detí – recitátorky Emky 
Brontvayovej, hudobníkov 
a  speváčky zo ZUŠ vo Svite 
a  tanečníkov zo SZUŠ Fan-
tázia. Záver patril Folklórnej 
skupine z Batizoviec.  (vža)

V čase vianočných prázd-
nin bude v Poprade v pre-
vádzke iba Materská škola 
na Okružnej ulici 765/49. 
„Počas vianočných prázd-
nin nie je záujem o služby 
materských škôl taký veľký, 
aby museli byť otvorené 
všetky. Preto poskytuje-
me služby rodičom  vždy 

v jednej materskej ško-
le, ktorú určíme,“ uvied-
la Edita Pilárová z odde-
lenia školstva, mládeže  
a športu MsÚ v Popra-
de. Rodičia musia záujem  
o návštevu detí v MŠ v čase 
vianočných prázdnin nahlá-
siť vo svojich materských 
školách do 11. decembra.

(Ne)tradičný vianočný trh

SČK, územný spolok Poprad v spolupráci s mestom Poprad 
pozývajú darovať krv v rámci Primátorskej vianočnej kvapky 
krvi. Uskutoční sa v priestoroch mestského úradu vo štvrtok  
3. decembra o 7. do 13. h.

Výsledky svojej dlhoroč-
nej práce  v sektore turistic-
kých informačných centier 
hodnotili ich členovia na II. 
kolokviu AICES, spojenom 
s valným zhromaždením, 
ktoré sa konalo 24. - 25. no-
vembra v Poprade. Súčasne 
si vytýčili nové ciele do bu-
dúcnosti. Členovia hovorili o 
súčasnom stave sektoru turis-
tických informačných centier 
(TIC) na Slovensku, o slo-
venskom systéme kvality slu-
žieb CR so zameraním na in-
formačné centrá, venovali sa 
projektom Národnej sústavy 
povolaní a Národnej sústave 
kvalifikácií pre sektor TIC, 
perspektívam spolupráce in-
formačných centier v rámci 

V4, partnerstvu AICES s Ná-
rodnou diaľničnou  spoloč-
nosťou a tvorbe kvalitných 
webových stránok pre TIC.

Dôležitým bodom rokova-
nia bolo schválenie uprave-
ných profesijných štandar-
dov  pre TIC, ktoré nahrá-
dzajú technický štandard a sú 
súčasťou návrhu Slovenské-
ho systému kvality služieb 
cestovného ruchu.

II. kolokvia sa zúčastnili 
zástupcovia turistických in-
formačných centier, samo-
správ, regionálni zástupco-
via Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch, oblastných a 
krajských organizácií cestov-
ného ruchu a ďalšia odborná 
verejnosť.  (red)

AICES hodnotili svoju činnosť

Dokončenie z 1. strany
Na sviatočnom stole by 

nemali chýbať ani opekan-
ce a  šošovica, ktoré zabez-
pečujú prosperitu. Kapusta 
sa na štedrovečernom stole 
podávala s hubami, ktoré sú 
darom lesa a  podľa tradície  
majú silu zaháňať starosti. 

„Večera mohla začať, až keď 
vyšla na oblohe prvá hviezda. 
Gazda najprv nakŕmil zvie-
ratá a dal im aj kus sviatoč-
ného koláča. Potom zviazal 
reťazou  štyri nohy stola, aby 
rodina držala pohromade. Na 
stole zapálil sviečku a  začal 
poďakovaním starému roku 

a modlitbou. Večera pozostá-
vala z deviatich chodov, začí-
nalo sa pálenkou a všetci pili 
z  jedného pohára. Potom sa 
podával chlieb s medom a ces-
nakom, ktorý neskôr nahradili 
oblátky.  Nasledovali ďalšie 
chody  a posledné bolo ovocie 
- slivka, jablko alebo hruška.“ 
Z každého jedla ochutnali len 
tri sústa. 

E. Krčmáriková zdôrazňu-
je, že kruh rodiny je symbo-
lom jednoty a nekonečnosti 
bytia. Táto energia sa počas 
sviatkov násobí a  pomáha 
nám harmonizovať rodinné 
vzťahy. Tmavé nebo počas 

Zimného slnovratu veštilo 
plné stodoly a  hojnú úrodu 
ovocia, zatiahnutá obloha 
dobrú dojivosť kráv. Zlou 
predzvesťou bola hmla. Aby 
sa nám hojnosť zachovala 
počas celého roka, vybranú 
maličkosť zo stromčeka by 
sme nemali zbaliť do škatule, 
ale viditeľne umiestniť v prí-
bytku. A ešte jedna dôležitá 
magická praktika na záver. 
Počas Štedrého dňa strážme 
a  kultivujme svoje myšlien-
ky, pretože priamo ovplyvnia 
naše činy a  úspech v  budú-
com roku. 

 Petra Vargová

Evou Krčmárikovou

Záchranári v Bielovodskej 
doline. Pomoc Horskej zá-
chranne služby privolali v pia-
tok večer do Bielovodskej do-
liny.  Na modro značenom tu-
ristickom chodníku, v blízkosti 
horárne, si následkom pádu 
pravdepodobne zlomil kr-
čok stehennej kosti 70-ročný 
slovenský turista. Privolaní 
záchranári HZS po príchode 
na miesto zraneného muža 
ošetrili, uložili do vákuového 
matraca a pomocou terénne-
ho vozidla transportovali na 
Bielu vodu, kde ho odovzdali 
posádke RZP. 

Zranená poľská skialpi-
nistka pod Skalnatým Ple-
som. V sobotu dopoludnia 
boli záchranári HZS požiadaní 
o pomoc pre poľskú skialpi-
nistku, ktorá si zranila koleno. 
Záchranári HZS sa služobným 
motorovým vozidlom dostali 
na medzistanicu Štart, odkiaľ 
im bola mimoriadne spustená 
kabínková lanovka spoloč-
nosti TMR  na Skalnaté Ple-
so. Zranenú skialpinistku po 
ošetrení nabalili na kanadské 
sane, ktorými ju transportovali 
na medzistanicu a ďalej vozid-
lom na parkovisko v Tatran-
skej Lomnice. Odtiaľ už  po-
kračovala vlastnou dopravou 
na ďalšie ošetrenie. Horská 
záchranná služba upozorňuje 
na nevhodné lyžiarske či skial-
pinistické podmienky do doby, 
kým nebude oficiálne spus-
tená prevádzka lyžiarskeho 
strediska.

Záchranári pod Zamkov-
ského chatou. V nedeľu 
pomáhali záchranári Horskej 
záchrannej služby 42-ročnej 
slovenskej turistke. Turist-
ka následkom zdravotných 
problémov pri zostupovaní od 
Zamkovského chaty  na Hre-
bienok spadla a po páde zos- 
tala v krátkodobom bezve-
domí. Záchranári HZS pa-
cientku vyšetrili a po ošetre-
ní transportovali za pomoci 
nosidiel Kong na Hrebienok. 
Terénnym vozidlom HZS bola 
prevezená do Starého Smo-
kovca a odovzdaná posádke 
RZP.    (red)

Od 14. do 18. decembra bude v Kežmarku (Ne)tradičný 
vianočný trh s bohatým kultúrnym programom na Hlavnom 
námestí. Nebude chýbať vianočná hudba, program maters- 
kých, základných škôl, stredných a umeleckých škôl mesta, 
TŠC Tempo, folklórnych súborov, kežmarských hudobných 
skupín, goralská muzika, rôzne súťaže a ď.

Predaj stromčekov a kaprov
Na Nám. sv. Egídia v Poprade budú od 18. do 23. decem-

bra predávať vianočné stromčeky, kapre a taktiež vianočné 
ozdoby a dobroty, ktoré nemôžu chýbať na štedrovečernom 
stole.

Na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Starej Ľu-
bovni 12. novembra pos- 
lanci rozhodli o udelení 
Ceny mesta Stará Ľubovňa. 
V roku 2015 sa laureátmi 
prestížneho ocenenia stali: 
PhDr. Marta Hanečáková 
za obetavú prácu a osobný 
prínos pri realizácii projek-
tov, zameraných na voľ-
nočasové aktivity mladej 
generácie a propagáciu 
mesta doma i v zahraničí 
a Anton Radič pri príleži-
tosti životného jubilea 75 
rokov a 50 rokov novinár-
skej praxe za celoživotnú 
publicistickú činnosť, osob-
ný prínos v oblasti regionál-
nej tlače, propagáciu mesta 
a regiónu.

Primátor Ľuboš Tomko sa 
rozhodol na základe návr- 
hov občanov udeliť Cenu 
primátora mesta Stará Ľu-
bovňa za rok 2015 Ada-
movi Mazurovi (Poľsko) 
za osobný vklad, vytrvalosť 
a angažovanosť v oblasti 
slovensko-poľskej cezhra-
ničnej spolupráce, Ľubuši 
Michalovej za dlhoročnú 
obetavú prácu a osobný 

prínos v oblasti predškol-
skej výchovy detí, Mgr. 
Rudolfovi Romanovi za 
dlhoročnú obetavú prácu 
v oblasti výchovy, vzde-
lávania a voľnočasových 
aktivít mladej generácie, 
osobný príklad a zaniete-
nosť pri ochrane prírody 
a ŽP, propagáciu dychovej 
hudby a včelárstva v mes-
te i regióne, Mgr. Ivane 
Šipošovej za dlhoročnú 
obetavú a profesionálnu 
prácu v knižničnej oblasti, 
osobný prínos pri organi-
zovaní kultúrnych a osveto-
vých podujatí a propagáciu 
mesta doma i v zahraničí, 
Michalovi Turkyňakovi za 
dlhoročnú obetavú prácu 
v oblasti športu, úspešnú 
trénerskú činnosť, výchovu 
mladej generácie športov-
cov-zápasníkov, propagá- 
ciu mesta doma i v zahra- 
ničí.

Ocenenia budú laureá-
tom odovzdané na sláv-
nostnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v Sta-
rej Ľubovni v piatok 4. de-
cembra o 16. h v obradnej 
sieni mesta.  (red)

Laureáti Ceny mesta
a Ceny primátora Stará Ľubovňa 
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Hasiči na východnom Slovensku 
majú novú protipovodňovú techniku
V týchto dňoch dorazili 
profesionálne protipovodňo-
vé prívesy vďaka projektu 
Aktívne protipovodňové 
opatrenia do 70 obcí Košic-
kého a Prešovského kraja. 
Obsahujú elektrické, ka-
lové a plávajúce ponorné 
čerpadlo, elektrocentrálu, 
osvetľovacie teleso, proti-
povodňové zábrany a rôzne 
technické pomôcky.

Práve táto technika má po-
môcť dobrovoľným hasičom 
v boji s veľkou vodou a zni-
žovať tak škody na majetku 
a životoch.

Rieka Poprad je jednou 
z tých, ktoré dokážu aj nemi-
lo prekvapiť. V minulosti na-
hnala obyvateľom v jej okolí 
už veľa strachu. Brala životy, 
lámala mosty, trhala plynové 
potrubie. Dnes už majú obce 

okolo jej koryta vo svojich vý-
bavách nové protipovodňové 
prívesy. 

Veľa škody narobila voda 
aj v okrese Stará Ľubovňa, čo 
viac, siahla i na ľudské životy.

Tragické následky povodne
V obci Čirč prišli pri povod-
niach v roku 2008 o život 
dvaja súrodenci. 33-ročná 
Andrea a jej 41-ročný brat 

AKO VYUŽIJETE NOVÚ TECHNIKU VO VAŠEJ OBCI?

V roku 2010 sme mali veľkú povodeň, narobila 
aj veľké škody. Zaplavilo nám celú obec, z kory-
ta sa vyliala rieka Jakubianka. Zaplavené bolo 
celé nové sídlisko. Voda siahala do výšky 1,5 
metra, možno  aj viac, lebo siahala až po prvé 
poschodie. Pršalo vtedy tri dni. Vozík nám po-
môže. Pomáhame pri zásahoch aj v iných ob-
ciach, takže potrebujeme viac techniky.

Povodne sa u nás opakujú každé dva roky, už 
sme toho prežili dosť. Máme časti obce, ktoré 
sú nižšie položené a voda sa tam často vylieva 
do domov. Potrebujeme tam na zásah viac čer-
padiel, aby sme mohli odčerpávať vodu. Takže 
vozíku sa tešíme.

Máme staré hasičské auto, dve čerpadlá, ale 
to nám veľmi nepomôže pri tom všetkom, čo 
dokáže urobiť rieka Poprad, keď sa vyleje. Táto 
nová súprava nám pomôže hlavne pri domoch 
na odčerpávanie vody z pivníc. U nás je prob-
lém, aby sme mali k tomu rozumných ľudí, ktorí 
by to vedeli ovládať. Máme dobrovoľný hasič-
ský zbor, ale záujem o prácu v ňom je slabý. 
Musíme ho začať budovať nanovo.

U nás boli povodne často. Sme obcou, okolo 
ktorej preteká rieka Poprad, a tá dokáže naro-
biť veľké problémy. Ale máme dobrú zásahovú 
jednotku – dobrovoľných hasičov s 85 členmi. 
Príves nám pomôže hlavne pri ochrane majetku 
občanov. Tešíme sa čerpadlám a elektrocentrá-
le.

Peter Timočko, starosta obce Orlov

Ján Barnovský, veliteľ dobrovoľných 
hasičov v obci Malý Lipník

Juraj Chamila, starosta obce Kyjov

Ivan Vojčák, veliteľ hasičov v obci 
Nová Ľubovňa

Slávnostné odovzdanie protipovodňových prívesov vďaka projektu Aktívne proti-
povodňové opatrenia sa konalo v piatok 20. novembra pod Spišským hradom.

Protipovodňové prívesy odov-
zdal hasičom a zástupcom 
obcí štátny tajomník minister-
stva vnútra Marián Saloň.

OBSAH PROTIPOVODŇOVÉHO PRÍVESU

1

1

2

2

3

3

Osvetľovacie vybavenie
Mobilné protipovodňové 
bariéry
Elektrické ponorné 
kalové čerpadlo

Náradie potrebné 
na zásah hasičov počas 
povodní a iných 
mimoriadnych situácií

Generátor elektrickej 
energie
Motorové kalové čerpadlo
Plávajúce čerpadlo

Slavo, obidvaja rodičia dvoch 
detí, chceli pred stúpajúcou 
vodou zachrániť maringotku, 
ktorú podmývala voda. Silný 
prúd však začal maringotku 
unášať a súrodencom sa sta-
la jej záchrana osudnou. Ich 
telá našli bezvládne po dvoch 
hodinách pri jednom z rodin-
ných domov. Miestni obyvate-
lia hovorili vtedy o tisícročnej 
vode, ktorá sa navždy zapísala 
do ich histórie tragickou uda-
losťou.

Ohrozenie v obci Orlov
O dva roky neskôr, keď spo-
mienky na udalosti z Čirča ešte 
nestihli vyblednúť, nahnala 
stúpajúca rieka Poprad strach 
obyvateľom šesť kilometrov 
vzdialenej obce Orlov. Voda 
stúpala závratnou rýchlosťou. 
O situácii hovorí tamojší sta-
rosta Peter Timočko: „Stredo-
vý pilier mosta zlomilo, poze-
rali sme sa na to a neboli sme 
schopní nič robiť. Hladina 
Popradu sa zvýšila 30-ná-
sobne. Mali sme obrovský 
strach. Bolo tam veľa zveda-
vých ľudí a báli sme sa, aby 
sa niekomu niečo nestalo.“

Pri udalostiach, kde vyčí-
ňa vodný živel obrovských  
rozmerov je bežný človek 
bezmocný. Len sa prizerá ka-
tastrofe a myslí na to, aby sa 
nič vážne nestalo. Starostovia 
cítia zodpovednosť i za iných – 
obyvateľov, ich strach sa zná-
sobuje. V obci Orlov povodeň 
v roku 2010 ničila v každom 
smere. V rozprávaní pokra-
čuje starosta Peter Timočko: 

„Zrazu sa nad mostom roz-
trhlo strednotlakové plyno-
vé potrubie. To bolo straš-
né. Unikal plyn, zvuky ako 
z hororu, mali sme obrovský 
strach. Zasahovali všetky 
záchranné zložky, od Podo-
línca po Starú Ľubovňu. My 
sme nedokázali nič robiť, 
nemohli sme, len sme sa pri-
zerali, všetko bolo v rukách 
profesionálov. Dbali sme 
hlavne na to, aby sa nikomu 
nič nestalo. Do toho sme vo-
lali záchranársky vrtuľník. 
Na streche jednej z fi riem sa 
zabudol jeden človek. Bol to 
zážitok na celý život.“

Dnes je v Orlovej už 
zas všetko ako má byť. Starý 
most museli zbúrať, kompe-
tentní ale postavili nový oce-
ľový za sumu 1,2 milióna eur. 
Domáci naň čakali dva roky. 
Do obce chodili 12-kilomet-
rovou obchádzkou cez obec 
Plaveč.

Vladimír Tošovec
Foto: autor
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Najkrajšie Vianoce
V Dome kultúry v Popra-

de sa dnes o 18. h uskutoční 
koncert Najkrajšie Vianoce. 
Zaznejú na ňom najznámej-
šie koledy a transkripcie diel 
z opernej a operetnej tvorby 
v podaní sólistov orchestra 
Lúčnice pod vedením primáša 
Martina Smolku a v osobitnej 
interpretácii opernej hviezdy 
a sólistu opery SND Jána 
Babjaka. Vstupné 6 €, predaj 
vstupeniek v MIK Poprad.

Galakoncerty 
Kandráčovcov

Vianočný galakoncert 
Kandráčovcov sa uskutoč-
ní v Dome kultúry v Starej 
Ľubovni v piatok 4. decemb- 
ra o 18. h. Hosťami známej 
skupiny bude orchester Jula 
Selčana, Monika Kandráčová, 
Anna Poráčová a Veronika 
Šoltýsová Rabadová. Vstupné 
15/16 € (lístky môžete zakú-
piť aj v MIK Poprad). Výťažok 
z koncertu bude venovaný de-
ťom z Domu sv. Anny. Kand- 
ráčovci s hosťami vystúpia aj 
v popradskej Aréne vo štvrtok 
17. decembra o 18. h. Vstup-
né 14 €, predaj vstupeniek 
cez Ticket Art, v Aréne a MIK 
Poprad.

Malé vianočné trhy
Na pešej zóne v Starej Ľu-

bovni budú od 4. do 23. de-
cembra Malé vianočné trhy. 
Pod názvom Všetkým ľuďom 
dobrej vôle sa od 7. do 11. 
decembra  uskutoční vianoč-
ný jarmok s ukážkami reme-
siel a možnosťou zakúpenia 
výrobkov.
Čarovná rozprávka Vianoc 

Vianočný program Čarovná 
rozprávka Vianoc v Nestville 
Parku počas zimných decemb- 
rových dní prinesie vianočný 
príbeh počas interaktívnej pre-
hliadky. Návštevníci sa môžu 
tešiť na nezabudnuteľnú rozp- 
rávku, krásnu výzdobu i oča-
rujúce vianočné osvetlenie. 
V ponuke bude tiež možnosť 
zakúpiť vianočný balíček pre 
deti. Termíny rozprávok: 6., 
12., 13. 19., 20., 27., 29. a 30. 
decembra.

Vianočná pieseň
Vianočný koncert v tó-

noch ľudovej muziky a kolied 
bude v Nestvillparku piatky 
11. a 18. decembra od 19. h. 
V cene vstupného (vstupenky 
sú v predpredaji) je zahrnu-
tá prehliadka, občerstvenie 
a welcome drink. Pre každého 
návštevníka je pripravený aj 
darček. Počet vstupeniek je 
limitovaný, predaj v Infocentre 
v Nestville Parku, na benzí-
novej stanici GJ v St. Ľubovni 
a v kancelárii OOCR Severný 
Spiš Pieniny, na Nám. sv. Mi-
kuláša, St. Ľubovňa.

Vianočné trhy
V Malom Slavkov sa v so-

botu 5. decembra uskutočnia 
Vianočné trhy. Spojené budú 
s 2. ročníkom súťaže vo vare-
ní vianočnej kapustnice. Pre 
návštevníkov budú priprave-
né aj zabíjačkové špeciality,  
predajné stánky s vianočnou 
tematikou a zaznejú koledy. 
Vstupné 2 € (v cene kapust-
nica a zabíjačkové špeciality), 
začiatok o 10. h.

Adventný koncert
Koncert DH Popradčanka, 

spojený s rozsvietením druhé-
ho adventného svetla, bude 
v nedeľu 6. decembra o 18. 
h na Nám. sv. Egídia v Popra-
de. (red)

Kaviareň Petra Stašáka
Do podujatia Čarovné 

Vianoce pod Tatrami, ktoré 
v Batizovciach konajú od 15. 
novembra do 15. decembra, 
patrí tiež Kaviareň Petra Sta-
šáka. Populárny program 
bude v kultúrnom dome v ne-
deľu 6. decembra o 18. h. 
Vstupné 5 €, predpredaj vstu-
peniek OcÚ Batizovce a MIK 
Poprad.

Bratislava 
Hot Serenaders

Špeciálny vianočný kon-
cert v retro štýle 19-členného 
orchestra Bratislava Hot Se-
renaders & Milan Lasica sa 
uskutoční v kongresovej sála 
Grand hotela Bellevue v Hor-
nom Smokovci v utorok 8. de-
cembra o 19. h. Vstupné 17 €, 
v deň koncertu 20 €. Pred-
predaj vstupeniek Tatranské 
informačné kancelárie St. 
Smokovec, t. č. 052/442 34 
40 a T. Lomnica, t. č. 052/446 
81 19. 

Vianočný kamión 
vo Svite

Spoločnosť Coca-Cola pri-
náša každoročne počas zim-
ného obdobia čarovnú atmo-
sféru Vianoc do slovenských 
miest prostredníctvom žiari-
vého vianočného kamiónu. 
Za jednu zo svojich trinástich 
zastávok naprieč Slovenskom 
si zvolil aj mesto Svit. Vo štvr-
tok 10. decembra sa na Ná-
mestí J. A. Baťu pred kultúr-
nym domom môžete stretnúť 
so Santa Clausom a jeho po-
mocníkmi, ktorí si pre malých, 
aj veľkých návštevníkov prip- 
ravia zaujímavý sprievodný 
program a stánok s vianočný-
mi prekvapeniami. Program 
začne o 16. h a príchod 16 m 
dlhého vysvieteného kamió-
nu je plánovaný o 16.30 h. 
Podujatie má aj benefičný 
rozmer, časť výťažku z pre-
daja v stánku bude v spo-
lupráci s mestom ešte pred 
odchodom kamiónu odovz- 
daná miestnej charitatívnej 
organizácii, prípadne sociál-
ne alebo zdravotne znevý-
hodnenej osobe. Škriatkovia 
prisľúbili, že žiadny záujemca 
o stretnutie a fotografiu so 
Santom neodíde naprázdno.

Ben Cristovao
V Humno Tatry restaurant  

& Music Pub v Tatranskej 
Lomnici sa v sobotu 5. de-
cembra o 21. h uskutoční 
koncert známeho českého 
interpreta Bena Cristovaa. 
Vstupné 5 €.

Tradičný 
vianočný jarmok

Ďalší ročník tradičného 
vianočného jarmoku ľudovo-
-umeleckej výroby, spojený 
s pečením tradičných oplátok 
a výrobou modrotlačových 
vianočných programov sa 
uskutoční v Poprade 11. – 13. 
decembra. V bohatom sprie-
vodom programe vystúpia 
Starmania originál, FS Ma-
guráčik, Ľubovňan a Šarišan, 
ĽH Š. Cínu, Alimah Fusion 
a divadlo Alchýmie, M. Jaku-
bec, Gregy, Dominika, skupi-
na Traky a ď.

Vianočný koncert 
V Rímsko-katolíckom kostole 
sv. Jozefa vo Svite sa v ne-
deľu 13. decembra o 17. h 
uskutoční Vianočný koncert 
Martina Babjaka a prof. Da-
niela Buranovského. Vstupné 
10 € (pred začiatkom koncer-
tu).  (red)

Už druhýkrát sa spolo-
čensky aktívni dôchodcovia 
stretli v Podtatranskej kniž-
nici v  Poprade pri príleži-
tosti prednesu poézie, prózy 
a vlastnej tvorby. Umelecké 
literárne podujatie uspora-
dúva Krajská organizácia 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Poprade s úmyslom za-
počúvať sa do kultivovaného 
prejavu slovenského jazyka.

 „To, čo je krásne v našom 
jazyku, treba podávať ďalej. 
Často sme zahltení moder-
nými vecami v  dnešnej in-
formačno–technickej dobe, 
ktorá nie vždy prináša pekné 
a šľachetné hodnoty“, uviedla 
organizátorka Mária Cibu-
lášová. Ďalším cieľom ume-
leckého prednesu seniorov je 
podpora tréningu pamäte.

Prednes seniorov sa usku-
točnil piaty rok a zúčastnení 
sa predstavili básňou, pró-
zou alebo svojou tvorbou 
podľa vlastného výberu. Na 

Literárne stretnutie seniorov
literárnom stretnutí nikto 
nesúťažil, išlo o  prehliad-
ku prednesov. Hodnotilo sa 
potleskom, takže ocenení 
boli všetci a  nielen vecný-
mi cenami. „Každý vyvinie 
rovnaké úsilie. Obdivujeme 
hlavne odvahu vystúpiť pred 
publikom a predniesť vybra-
nú tvorbu“, ocenila aktivitu 
vystupujúcich Mária Cibu-
lášová. Miestnych seniorov 
prišiel podporiť a vypočuť si 
aj zástupca primátora Pavol 
Gašper. 

Literárne stretnutie sa 
nieslo v kultúrnom odľahče-
nom duchu a zamerané bolo 
na úctu k starším. Seniorom 
prišli spestriť program žiaci 
zo Základnej školy Domini-
ka Tatarku na Ulici mláde-
že, kedy básňou a  dramati-
záciou  piesne pripomenuli 
dôležitosť a hodnotu starých 
mám a  starých otcov. Sati-
ricky formou básne od ne-
známeho autora poukázala 

účastníčka v rámci programu 
na nedostatky svojich roves-
níkov, aby sa tak mohli za-
smiať sami na sebe a trocha 
odľahčiť od svojich ľudských 
starostí.

Dvanásť účastníkov pre-
hliadky umeleckého predne-
su sa predstavilo prevažne 
so svojou autorskou tvorbou 
poézie a  prózy. Staršia ge-
nerácia však ostala verná aj 
pôvodnej slovenskej tvorbe 

P. O. Hviezdoslava alebo An-
dreja Sládkoviča. Seniori si 
tak mohli vypočuť pestrú pa-
letu tvorby, ktorá v spoločen-
skej miestnosti Podtatranskej 
knižnice vytvorila medzi 
staršími kultúrnu a súdržnú 
atmosféru. Posilnili ju aj 
úryvky a myšlienky z knihy 
Žblnky od Augustína Ku-
chára, ktoré zazneli pomedzi 
prednesy vystupujúcich. 

 Adriana Hricková

Na chlapcov z Domu na polceste vo Veľkom Slavkove 
čaká zaujímavé interaktívne vzdelávanie

VEĽKÝ SLAVKOV - Pro-
jekt s názvom Dom na pol-
ceste – rovnosť pre všetkých 
v ňom má pred sebou ďalšiu 
aktivitu. Už v  decembri sa 
chlapci z  tohto zariadenia, 
ktoré im ponúka štartovaciu 
čiaru do lepšieho života, zú-
častnia na zaujímavou inte-
raktívnom vzdelávaní.

V  prvom rade si zlepšia 
svoje komunikačné zručnosti 
a pod vedením skúseného lek-
tora sa dozvedia, čo znamená 
asertívne správanie sa. Prá-
ve vzdelávanie na túto tému 
chlapci potrebujú najviac, 
aby sa mohli uplatniť či už 
na pracovných pohovoroch, 

Komu patrí chodník?   
(krimitriller)

„Si akýsi napaprčený,  sta-
rec! Čo sa ti stalo ?“
„Daj pokoj! Mňa napaprčili!“ 
„Kto ?“

Parlamentní  hlasovatelia, 
ktorí rozhodli zákonom, že 
tých 1,90 eur čo mi chcú pridať 
od januára 2016 k dôchodku, 
si musím odrobiť odpratáva-
ním snehu z  chodníka pred 
mojím domom. Ako to vidím 
z uhla môjho pohľadu? Vždy , 
keď sa ma pýtali, ako sa mám 
na dôchodku, odpovedal som 
so smiechom, že počas tých 20 
rokov som ani raz nevidel vy-
chádzať slnko, lebo som spin-
kal ako batoľa. Platilo to iba 
v lete. V zime musím vstávať 
z postele o piatej ráno a utekať 
pozrieť z okna, či  náhodou ne-
napadol sneh!“

„Ha-ha-ha! To je predsa 
normálne, že v zime napadne 
sneh, nie?“

„Nuž áno, ale nenormálne 
je, že ja, osemdesiatročný sta-
rec musím pod hrozbou pokút 
ten sneh odpratávať, aby si 
babky, ktoré sa ráno o šiestej 
šuchtajú do kostola na rannú 
omšu, nedolámali hnáty.

„Aspoň máš rannú rozc- 
vičku.“

„Nerob si posmech... Na 

príkazy odpratávania snehu 
som doplatil sám...chceš počuť 
ako?“

„Som samé ucho !“
„V rámci aktivačných prác 

odstránili naši znevýhodne-
ní spoluobčania z  chodníka 
starý deravý asfalt a  nahra-
dili ho šumnými kachličkami. 
Lenže po odprataní snehu boli 
tie kachličky šmykľavejšie ako 
udupaný sneh a stalo sa, čo sa 
stať nemalo. Moje staré dol-
né končatiny vyleteli do luftu 
a spadol som na časť tela, ktorá 
slúži ženám na okrasu a chla-
pom na hanbu. Odborná le-
kárka mi ohmatala poranenú 
kostrč a dočasne mi zakázala 
veľkú potrebu... Od mestskej 
polície som dostal pokutu za 
neodbornú a nekvalitnú ma-
nipuláciu so snehom. Po ďalšej 
kalamite som kachličky pre 
istotu posypal pieskom s  po-
polom a dopustil som sa ďalšej 
chyby. Na topánkach som túto 
protišmykovú zmes doniesol 
starkej až do obývačky. Dostal 
som úder do nosa a opäť som 

musel navštíviť chirurgické 
oddelenie. Tam sa však štraj-
kovalo kvôli zvýšeniu platov, 
následkom čoho mi neošetrený 
nos zrástol sám a nakrivo. 

Ženám sa síce páčim viac 
ako predtým, ale vôbec som sa 
nepáčil policajtom pri kontrole 
vodičského preukazu. Skúma-
li, či v mojom prípade nejde 
o  medzinárodne hľadaného 
teroristu, lebo moja vizáž bola 
iná ako na fotke v preukaze. 
V  superrýchlom konaní ma 
obvinili a zabásli za falšovanie 
úradného dokladu. Až pred 
sudcom som priznal, že môj 
noštek mi smerom k uchu po-
sunula manželka.

Omylom sudcu som bol 
prepustený na slobodu a moja 
stará dostala za domáce nási-
lie podmienečný trest a mast-
nú pokutu. Tak jej treba 
– násilníčke!

Stále však ostáva otvorenou 
otázka, či je chodník pred mo-
jím domom môj alebo nie...
Keď som musel na príkaz pa-
miatkarov na dome obnoviť 

fasádu (pod hrozbou pokuty 
do 200 000 eur), na postavenie 
lešenia som potreboval úradné 
povolenie. Vtedy ten chodník 
nebol môj. Keď však treba z 
neho odpratať sneh, zrazu je to 
môj chodník!

Neočakávam, že mi takmer 
hamletovskú dilemu niektorá 
z volebných strán pomôže vy-
riešiť. Ale tá, čo vyhrá voľby, by 
mala pomôcť starým, (vraj!) 
chráneným osobám, aby mali 
ľudské právo po štyridsaťroč-
nej práci aj v  zime si pospať 
a netrpieť obavami z prípad-
ných pokút. Veď napokon, ani 
ten sneh nie je môj...

Ak zostane znenie zákona 
v  pôvodnej verzii, dúfam, že 
mi nový predseda vlády pošle 
ako dar novú lopatu a metlu !!!

PS: Veľmi ma potešila sprá-
va v  Podtatranskom kuriéri  
č. 48, že psi v Poprade budú 
mať vlastný verejný pisoár. 
O psie práva je postarané, chý-
ba už iba informácia, či v hy-
gienickom zariadení budú mať 
kabínky s označením „Dámy“ 
a „Páni“ a či v naliehavej chvíli 
môže psie WC použiť aj člo-
vek, ktorý prišiel na psí trid- 
siatok? Ladislav Bednár

alebo neskôr priamo na svo-
jom novom pôsobisku. Témy 
vzdelávania im pomôžu zo-
rientovať sa v pre nich nových 
situáciách, v ktorých sa môžu 
onedlho ocitnúť, a vďaka zís-
kaným vedomostiam budú 
vedieť, ako správne zarea-
govať. Ako v  tejto súvislosti 
konštatoval riaditeľ Domu na 
polceste vo Veľkom Slavkove 
Stanislav Gurka, vzdelávanie 
chlapci nevyhnutne potrebu-
jú, aby sa mohli uplatniť na 
trhu práce, ale aj v  bežnom 
živote. Komunikácia patrí 
medzi dôležité aspekty živo-
ta každého jednotlivca, preto 
získanie potrebných zručnos-

tí na tomto poli, je pre každé-
ho z nás vítaným prínosom.

Projekt Dom na polces-
te –  rovnosť pre všetkých 
v ňom bol podporený sumou 
8 076,60 eur z Fondu pre mi-
movládne organizácie, ktorý 
je financovaný z  Finančné-
ho mechanizmu EHP 2009-
2014. Správcom Fondu je Na-

dácia otvorenej spoločnosti 
- Open Society Foundation. 
Cieľom projektu Dom na 
polceste –  rovnosť pre všet-
kých v  ňom je posilnenie 
kapacity útulku pre mladých 
dospelých tým, že bude zvi-
diteľnený pred verejnosťou 
prostredníctvom všetkých 
dostupných médií.
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O mojom bratovi Jozefovi 
Andrejovi sa toho narozprá-
valo už viac než dosť. Renáta, 
jeho manželka, ho všade opí-
sala ako najväčšieho alkoho-
lika a tyrana. Aký bol vlastne 
Jozef Andrej? (volám ho Jož-
ko). Som jeho sestra Eva. 

Jožko je môj mladší brat. 
Keď sa narodil, mala som 
skoro 14 rokov. Poznám 
ho teda od narodenia. Veľa 
som sa oňho starala, preto-
že v  tom čase naši rodičia 
stavali rodinný dom. Bolo 
to pokojné, citlivé a rozum-
né dieťa. Dnes má 46 rokov. 
Mal a má dve deti, Dominika 
a Borisa, ktorý má 11 rokov 
a je zdravý.

Dominik sa narodil so 
srdcovou chybou.  Ako 
9-mesačný bol v  Bratislave 
operovaný. Odvtedy začalo 
rodičom trápenie. Čo sa tam 
stalo, ťažko povedať. To, že 
bol v ohrození života, rodi-
čia vedeli. S prichádzajúcou 
pubertou sa situácia prios-
trovala. Pri jeho diagnóze 
(mozgová obrna a skolióza 
chrbtice) mohol Dominik 
podľa vyjadrení lekárov 
skončiť kedykoľvek. Že sa 
dožil pomerne vysokého 
veku, 24 rokov, je len vďaka 
obetavej starostlivosti oboch 
rodičov.

Vo februári 2013 sa jeho 
zdravotný stav výrazne 

Trochu svetla do príbehu Jozefa Andreja 
zhoršil. Po skolabovaní (vy-
nechalo srdiečko) sa dostal 
na ARO, kde pobudol asi 
mesiac. Odvtedy mal zave-
denú kanylu. Už pri tomto 
veľmi vážnom zlyhaní pán 
primár smeroval na rodičov 
otázku, či chcú Dominikovi 
predlžovať život. Samozrej-
me, bez akéhokoľvek zavá-
hania, obidvaja súhlasili. 
Rodičia boli upozornení na 
častejší zápal pľúc (čo sa od 
tohto obdobia aj viackrát 
zopakovalo) a na čoraz ob-
tiažnejšiu výmenu kanyly 
(skolióza chrbtice), ktorou 
sa raz môže zadusiť. Stalo 
sa. Dominik i keď sa dobre 
najedol, pri svojej diagnóze 
a vo svojich 24 rokoch vážil 
len 13 kg. Vôbec nepriberal, 
takže tá kanyla v tele nema-
la pomaly ani priestor na 
umiestnenie. Spomínam si 
z  rozprávania Jožka, že pre 
Dominika dokonca nemali 
ani vhodnú kanylu a na tú, 
ktorú mal, museli striehnuť 
dňom i  nocou. Pre rodičov 
to bolo veľmi vyčerpávajúce, 
hlavne v noci, kedy veľakrát 
o  záchrane rozhodovali se-
kundy. Dominik totiž neve-
del ani plakať, nehovoriac 
o  tom, že za svojho života 
nepovedal jediné slovo. Nič. 
Od spomínaného februára 
2013 bol Dominik ešte asi 2 
alebo 3-krát na ARO.

Aj napriek trápeniu, ktoré 
rodičia Dominika prežívali, 
obaja sa snažili o pokojné ro-
dinné prostredie. Obdivova-
la som ich, hlavne Jožka, ako 
muža, ktorý v čase neprítom-
nosti manželky Renáty, ju 
vedel absolútne vo všetkom 
zastúpiť. A to neboli len neja-
ké krátkodobé zastupovania. 
Bol tolerantný a  chápajúci. 
Umožnil jej aj oddych. V lete 
minulého roku Renáta spolu 
s  Borisom bola na týždňo-
vej dovolenke na pútnickom 
mieste v Medžugorí,  s poby-
tom pri mori v Chorvátsku. 
Doprial jej to a celý ten čas 
bol deň aj noc pri Domi-
nikovi. Že by takému alko-
holikovi a  tyranovi len tak 
zverila choré dieťa takmer na 
celý týždeň? Ponúkala som 
pomoc Jožkovi, že aspoň na 
noc, aby sa vyspal. „Zvlád-
nem to,“ boli jeho slová. Pred 
dvoma rokmi cez prázdniny 
bola Renáta spolu s Borisom 
na 4 či 5-dňovej dovolenke 
v  Bratislave. Komu zverila 
choré dieťa? A čo jej návšte-
vy v Aquacity, krátke výlety 
na bicykli po cyklistickom 
chodníku a to všetko, keď sa 
Jožko vrátil z práce. A čo vý-
lety, ktoré absolvovali spolu 
celá rodina takmer po celom 
Slovensku (Šaštín, Bratislava, 
Piešťany, Trenčín. Oravský 
zámok, Bojnice. Litmanová, 

Levoča, Bardejov a  ďalšie). 
Aj s  chorým Dominikom. 
Zvládal to, lebo dýchací prí-
stroj nepotreboval. Vždy, keď 
matka od Dominika odchá-
dzala na dlhší čas, musela byť 
presvedčená, že jej syn bude 
naozaj v  dobrých rukách. 
Ináč si to neviem vysvetliť. 
Dokonca brat Renáte ponú-
kal možnosť zamestnať sa, 
že on prevezme úlohu opat-
rovateľa. Nestalo sa. Šikov-
ný bol aj v kuchyni. Stávalo 
sa, že navaril, aby bolo aj na 
druhý deň, keď mal ísť do 
práce, aby nemusela Renáta, 
aby si oddýchla a venovala sa 
deťom. 

Kedysi sme veľmi radi 
navštevovali rodinu môj-
ho brata. Z  mojej strany to 
bolo hlavne kvôli Domini-
kovi, bola som jeho krstná 
mama. Nepamätám si u nich 
napätú situáciu. Spomínam 
si na minuloročné Vianoce, 
keď sme ich navštívili asi  
3 týždne pred samotnými 
Vianocami. V  izbe už stála 
veľká vysvietená borovica, 
celý byt bol sviatočne vy-
zdobený (na to Renáta mala 
dobrý vkus) a po celom byte 
zneli vianočné koledy. Po-
dobne to bolo aj pri naro-
deninových, meninových či 
iných návštevách. V posled-
ných mesiacoch však naše 
návštevy do rodiny brata 

boli zriedkavejšie, kvôli Re-
náte. Bolo cítiť, že nie sme 
vítaní. Chýbala jej voľnosť 
a toto Renáta čoraz ťažšie 
znášala. To je môj názor. Tak 
som ju vnímala. I keď sme si 
boli s Jožkom a aj s Renátou 
blízki, ani jeden z nich sa na 
nič nesťažoval. A to žili spolu 
25 rokov. Sem tam Jožko za 
posledné obdobie spomenul 
Renátine výkyvy nálad a  jej 
neochotu ísť sa liečiť, ale to 
bolo všetko. Dnes viem, že 
išlo o dosť vážne psychické 
problémy a bohužiaľ až teraz 
si uvedomujem, že Jožko sa 
trápil nielen kvôli Domini-
kovi, ale aj kvôli Renáte.

Je mi ľúto, že príbeh rodi-
ny môjho brata má takýto zá-
ver. Nič nie je skončené, nad 
všetkým visí veľký otáznik. 
Nie je správne robiť predčas-
né závery, nikto z nás nemá 
na to právo. Ani Renáta. Ani 
relácia V siedmom nebi, kde 
zaznel jej a Borisov príbeh. 
Bol to výstrel do tmy. 

Pánovi Rozborilovi by 
som rada odkázala, že hon 
za sledovanosťou svojej re-
lácie a vlastnou popularitou 
by mali mať isté hranice. Pán 
Rozboril ich významnou 
mierou prekročil. Zneužil 
psychicky chorú ženu, ktorá 
v  chvíľkovom svetle reflek-
torov pocítila šancu získať 
pozornosť, ľútosť a financie. 

Pod týmto vplyvom zo seba 
spravila úbohú ženu a  na 
zvýraznenie svojej ťažkej si-
tuácie predstavila svoj, resp. 
príbeh ich rodiny značne 
odlišne od reality. Bez mož-
nosti nechať rozpovedať svoj 
príbeh aj manželovi, Jožkovi. 
Toto jednoducho nie je fér. 
Zraňuje, ubližuje a zavádza. 
No to sú len pocity, tie pre-
žijeme. No to, čo je vonkon-
com nekorektné, je to, že pán 
Rozboril počas celej relácie 
vychádzal z nespochybniteľ-
ného faktu, že Jožkove ko-
nanie bolo eutanázia. Že od-
pojil Dominika od prístroja, 
čím mu privodil smrť. Som 
presvedčená, že toto jedno-
ducho nie je pravda! Všetci, 
ktorí neboli prítomní, sa vy-
jadrujú. A jediný, ktorý prí-
tomný bol, nedostal priestor. 
A tak vážne prejudikovanie 
rozsudku v priebehu vyšet-
rovania nie je len nekorekt-
né, ale je nehorázne. Ak to 
zakrýva snahou pomôcť, je 
to smiešne. Pomôcť sa pred-
sa dá aj bez toho zabávať tým 
celé Slovensko. Pán Rozboril 
sa môže hanbiť. 

Čo sa týka Jožka, verím, 
že všetko dobre dopadne. 
Viem, že sa zaňho modlí 
veľmi veľa ľudí, v čom vidím 
obrovskú pomoc a silu. Na-
koniec, všetko je v  Božích 
rukách. Eva Gavalierová

renault.cz
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Pozvánky
Spišské divadlo

Na doskách Spišského di-
vadla (SD štúdio) uvedú dnes 
o 19. h reprízu hry A. P. Čecho-
va Žarty (vstupné 2 €), v pia-
tok 4. decembra komediál- 
ny príbeh M. Kukučína Ry-
savá jalovica (5 €), v nedeľu 
6. decembra o 16. h klasickú 
rozprávku M. Žitného trochu 
inak Dlhý, široký a bystrozra-
ký (2 €) a v stredu 9. decemb- 
ra o 19. h (Štúdio SD) hru S. 
Mrožeka o hľadaní vzájomné-
ho porozumenia Karol (2 €). 
Ďalšie predstavenia sú na 
najbližšie dni vypredané.

Renoir
V Kinoklube Film Europe 

v Tatranskej galérii v Popra-
de premietnu vo štvrtok 3. 
decembra o 19. h francúzsky 
film  Renoir (do 15 rokov ne-
vhodné). Vstupné 3 €.

The Beatles show 2015
Na koncerte si skupina The 

Backwards v sobotu 5. de-
cembra o 18. h v kine Mier 
v Sp. Novej Vsi v programe 
The Beatles show 2015  pri-
pomenie 35 rokov od úmr-
tia Johna Lennona. Hosťom 
bude skladateľ, gitarista 
a spevák Dave Goodman (Ka-
nada). V tombole môžu náv-
števníci získať gitaru s pod-
pismi účinkujúcich. Vstupné 
13 €. Predpredaj vstupeniek: 
MKC - Reduta, t. č. 053/44 
632 49, 053/429 92 51, kino 
Mier, t. č. 053/442 87 66 
a TIC Letná 49, 053/442 82 
92.

Tárajko a Popletajka
Do divadelnej sály DK 

v Poprade zavítajú v nedeľu 
6. decembra o 10. h Tárajko 
a Popletajka. Predstavenie 
pre deti bude aj veľkým fes-
tivalom maskotov a rozpráv-
kových postavičiek. Vstupné 
5 €, v deň predstavenia 6 €, 
deti do 2 rokov zdarma (bez 
nároku na sedadlo). Predaj 
vstupeniek MIK Poprad, t. č. 
052/436 11 92.

Maguráčik na Hrebienku
V Tatranskom ľadovom 

dóme na Hrebienku vystúpi 
v nedeľu 6. decembra o 15.30 h 
DFS Maguráčik.

Perníčkovo
V kolibe Kamzík v Starom 

Smokovci budú v nedeľu  
6. decembra o 19. h deti pie-
cť perníčky. Po upečení si ich 
spolu ozdobia aj ochutnajú. 
Kamzík Maťo sa už teší na 
všetky deti a ich rodičov.

Folklór 
versus jazz

V programe Folklór versus 
jazz v DK v Poprade v pon-
delok 7. decembra o 19. h 
vystúpi rusínsky FS Šarišanci 
s folklórom viacerých regió-
nov východného Slovenska. 
Blues Connection – 5-členná 
kapela vyplní jazzovo-blueso-
vú zložku a program doplnia 
špeciálni hostia Juraj Burian, 
gitarový virtuóz a speváčka 
Andrea Zimanyiová. Vstupné 
v predpredaji 6 €, v deň vystú-
penia 8 €. Predaj vstupeniek 
MIK Poprad.

Ver(ej)ný milenec
Divadelné predstavenie 

Ver(ej)ný milenec s Karin 
Haydu, Mirkou Partlovou, 
Slávkou Daubnerovou a Igo-
rom Adamcom môžete vidieť 
v Dome kultúry v Poprade 
v stredu 9. decembra o 19. h. 
Vstupné 14 €, predpredaj DK 
Poprad, t. č. 052/772 22 55  
MIK Poprad 052/436 11 92.

Pripravovať žiakov na 
možné riziká vyplývajúce 
najmä z  pôsobenia násled-
kov živelných pohrôm, havá-
rií, katastrof a teroristických 
útokov, overiť a  precvičiť 
vedomosti, získané učivom 
Ochrana života a  zdravia 
s dôrazom na civilnú ochra-
nu, pohyb v prírode, posky-
tovanie prvej pomoci a  ha-
senie malých požiarov, ale 
aj snaha vybudovať a upev-
niť návyk poskytnúť pomoc 
iným v  prípade mimoriad-
nych udalostí, motivovať 
žiakov k záujmovej činnosti, 
pozitívnej skladbe voľno ča-
sových aktivít, mimoškolské-
mu vzdelávaniu  a  obohatiť 
výchovno-vzdelávací proces 
o atraktívne prvky, to je myš-
lienkou súťaže základných 
škôl Mladý záchranár civilnej 
ochrany. 

„Sme veľmi radi, že sme jedi-
ný okres Slovenska, z ktorého 
sa na majstrovstvá SR v súťaži 
Mladých záchranárov civilnej 
obrany prebojovali až štyri 
družstva,“ povedala pri prija-
tí učiteľov z týchto škôl Mgr. 

Veľké ďakujem pre učiteľov v Kežmarku
Anna Tkačiková, prenostka 
Okresného úradu v Kežmar-
ku. Dodala, že väčšinou sú 
oceňované deti, ktoré si to 
určite zaslúžia a právom im 
to patrí, ale na učiteľov ako-
si zabúdame. „Práve učitelia 
to deti naučia, cvičia s nimi 
a je to vlastne výsledok vašej 
práce.  Prípravou deti aj na 
takéto súťaže ich pripravujete 
na celý život. Chcela by som 
vám veľmi pekne poďakovať, 
pretože to nie je o  technickej 
pomoci, je to o kontakte s ľuď-
mi. Je to o reakcii a možnosti 
toho, čo ste ich naučili a  čo 
im stále odovzdávate. V mene 
okresného úradu a sekcie krí-
zového riadenia ministerstva 
vnútra vám veľmi ďakujem 
a dúfam, že sa budeme stretá-
vať aj v budúcnosti,“ povedala 
prednostka A. Tkáčiková.

Tohto roku v Košiciach sa 
na majstrovstvách Slovenska 
zúčastnili štyri základné ško-
ly z okresu Kežmarok - deti 
zo ZŠ Nižná brána Kežmarok 
vedené RNDr. Líviou Joppo-
vou,  zo ZŠ Toporec s učite-
ľom Mgr. Adriánom Suchým, 

zo ZŠ Dr. Fischera Kežmarok 
s  učiteľkou PaedDr. Želmí-
rou Juraškovou, PhD. a zo ZŠ  
J. M. Petzvala Spišská Belá 
pod vedením Mgr. Dariny 

Džuganovej. Za ZŠ Toporec 
sa vyhodnotenia na okres-
nom úrade zúčastnil Mgr. 
Michal Badej, riaditeľ školy.

„Počas 22. ročníkov tejto 

súťaže sa 11-krát medzi prvý-
mi tromi umiestnila ZŠ Nižná 
brána, päťkrát Dr. Fischera 
a ZŠ zo Sp. Belej. 

Pokračovanie na 8. strane

Zľava Mgr. M. Badej, Dr. Ž.  Jurášková, Dr.  Mária Hužiková, vedúca odboru OÚ, Mgr. D. 
Džuganová, Ing. M. Trembáč, OÚ, prednostka OÚ Mgr. A. Tkačiková a Dr. L. Jopoová.
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Pozvánky
Čarovné Vianoce s Fragile

Kultúrny dom v Batizov-
ciach privíta v nedeľu 13. 
decembra v rámci podujatia 
Čarovné Vianoce pod Tatrami 
populárnu hudobnú skupinu 
Fragile. Uskutočnia sa tu dva 
koncerty, o 16. a 19. h. Vstup-
né 10 €, predpredaj vstupe-
niek OcÚ Batizovce a MIK 
Poprad.

Vianočný koncert ZUŠ
Základná umelecká škola 

vo Svite pozýva v ponde-
lok 14. decembra o 17. h do 
domu kultúry na Vianočný 
koncert.

Do Domu kultúry vo Svite 
pozývajú žiaci ZŠ Mierová 
Svit na Vianočné pohladenie. 
Vianočná besiedka sa bude 
konať v utorok a stredu, 15. 
a 16. decembra o 16. h.

Exkluzívny 
vianočný koncert

Charizmatická speváč-
ka Natascha Wright (GER) 
a Alfred McCrary (USA), spe-
vák, klavirita a skladateľ (kla-
vírny sprievod) vystúpia na 
exkluzívnom vianočnom kon-
certe v Dome kultúry vo Svite 
17. decembra o 18. h. Diváci 
sa môžu tešiť na svetové hity, 
vianočné piesne a koledy, 
svetoznáme balady i gospe-
lové piesne. Vstupné 12 €, 
predpredaj vstupeniek MsÚ, 
č. dv. 116, t. č. 052/787 51 14, 
0908 406 147, DK Svit, t. č. 
052/775 52 01a MIK Poprad, 
t. č. 052/161 86.

Veľké ďakujem pre učiteľov v Kežmarku
Dokončenie zo 7. strany

Pravidelne sa zúčastňujete 
nielen tejto súťaže, ale aj výt- 
varných súťaží Civilná ochra-
na očami deti. Aj v súčasnosti 
je na okresnom úrade inšta-
lovaná výstava prác žiakov 
k tejto téme. Preto vám chcem 
poďakovať za celú vašu ak-
tívnu prácu na úseku civilnej 
ochrany a prajem veľa úspe-
chov do ďalších rokov,“ uvied-
la MVDr.  Mária Hužiková, 
vedúca odboru krízového 
riadenia OÚ Kežmarok.

„Niekedy som viedla krúžok 
prvej pomoci a deti sa zúčast-
ňovali súťaže hliadka mladých 
zdravotníkov a Mladý záchra-
nár má tiež jednu z disciplín 
prvá pomoc. Pred 2 rokmi sme 
zaviedli nový predmet mladý 
záchranár a keďže tento pred-
met učím, tak mi “prischla” 
aj súťaž. Vlastne súťaže nám 

dávajú odpovede na to, čo 
deti vedia. A deti chcú súťažiť, 
majú to v sebe, baví ich to a 
je to pre ne motivačné. Môžu 
ukázať svoje schopnosti a  to 
sú praktické znalosti, spoje-
né s  teoretickým. Myslím, že 
v tom je účel celej súťaže, aby 
sa deti to, čo sa naučili mohli 
zúročiť aj v  ďalšom živote. 
Lebo nejde len o  to, aby išli 
na súťaž, ale aby dokázali za-
chrániť život,“ povedala Lívia 
Joppová (na snímke). 

Ing. Marián Trembáč z od-
boru krízového riadenia OÚ, 
ktorý sa tejto problematike 
venuje od roku 1996 pripo-
menul, že k školám, ktoré ro-
bia dobré meno okresu, patrí 
aj ZŠ z Huncoviec. Tá sa zú-
častňuje aj rôznych celoslo-
venských súťaži a v roku 2010 
bola víťazom nielen okres-
ného, krajského kola a celo-

slovenskej súťaže, ale pos- 
túpila do medzinárodnej sú-
ťaže, ktorá sa konala na Ukra-
jine. Rovnako vyzdvihol  aj 
bývalú učiteľku Mgr. Teréziu 
Stanovú, ktorá veľkou mierou 
prispela k tomu, že ZŠ Nižná 

brána má dlhoročne dobré 
výsledky v týchto súťažiach.

Učitelia si okrem poďako-
vania odniesli i upomienkové 
balíčky, ktoré pre jednotlivé 
školy pripravila sekcia KR 
MV SR.  (reš)

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. 

ZAMESTNANIE
 ◉ Hľadáme šikovnú pani 

na pečenie zákuskov  
a prípravu múčnych jedál 

v reštaurácii na 2 hodiny 
denne. Pracovnú dobu je 
možné prispôsobiť podla 
potreby. Kontakt: 0905 
424 856.

 ◉ Prijmeme kuchára-ku-
chárku s praxou do pre-
vádzky v obchodnom cen-
tre Max v Poprade. Bližšie 
informácie na t. č.: 0905 
424 856.

 ◉ Hľadáme šikovnú pani na 
prípravu bagiet a sendvi-
čov na 2 hodiny denne. 
Pracovná doba dopolud-

nia. Kontakt: 0908 532 
600.

 ◉ Prijmeme vedúceho Re-
habilitačného stredis-
ka (Plaváreň Svit). Tel.: 
052/7755039.

 ◉ Prijmeme vychovávateľa  
v Základnej škole Kež- 
marok. Tel.: 0917 208 221.

 ◉ P r i j m e m e  ú d r ž b á r a 
strojov vo výrobnej spo- 
ločnosti. Miesto práce: Veľ-
ká Lomnica, Kežmarok, 
Levoča, Poprad, Sp. Nová 
Ves. Tel.: 0918 894 014.

SPOMIENKA

So smútkom v srdci si 5. decembra pripomíname  
2. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš drahý 

JOZEF ORAVEC z Mlynčekov. 
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry a synovia s rodinami.

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Spolok včelárov Slovenska 
a obec Nová Ľubovňa pozý-
vajú na štvrtý ročník podu- 
jatia, venovaného medu - 
Medový perníček do srdca 
chodníček. 

Uskutoční sa v kultúrnom 
dome v sobotu a nedeľu 5. a 6. 
decembra. V sobotu od 14. h 
bude kurz pečenia a zdobenia 
medového pečiva. V nedeľu 
o 10.30 h sv. omšu obetujú 
za včelárov a sv. Ambróza, 
patróna včelárov. Od 14. h je 
plánovaný Medový festival, na 
ktorom sa uskutoční prezen-
tácia včelárenia, včelárskych 
produktov, ochutnávka me-
dov a výstava medovníkov. 
V pondelok 7. decembra bude  
o 9. h v Základnej škole v No-
vej Ľubovni prednáška Výz-
nam včely medonosnej pre 
prírodu a človeka.  (pkr)

Medový 
perníček
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09:35  Hoď svišťom
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Sám doma 3
22:45  Prezidentov muž
00:45  Let 93
02:40  Krimi
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

05:10  Jazdi Hlavou
05:15  Správy RTVS
06:05  Góly - body - sekundy
06:20  Počasie
06:30  Na sviatok svätej 
 Barbory
06:35  Máša a medveď II.
06:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
06:55  Alica v krajine zázrakov
07:20  Pikkuli
07:25  Šmolkovia
07:40  Franklin a priatelia
07:55  Veselá farma IV.
08:00  Veselá farma IV.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:35  Daj si čas
10:05  Lekári z ostrovov
10:50  Hudba - Made in 
 Slovakia
11:15  On air
11:50  Toskánska vášeň
13:25  Jazdi Hlavou
13:35  Sláva môjho otca
15:25  Milujem Slovensko
16:50  Víkend
17:25  Cestou necestou
18:00  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Nečakané stretnutia
21:15  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:50  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Hudba - Made in 
 Slovakia
23:05  Sláva môjho otca

06:05  Národnostné správy
06:15  Správy - Hírek
06:25  Správy RTVS z regiónov
06:40  Autosalón
07:05  Jazdi Hlavou
07:15  Piloti
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  History
09:05  Pred rokmi...
09:30  Československý 
 filmový týždenník
09:50  Kvarteto
10:15  Cesta
10:45  5 minút po dvanástej
11:55  Magazín Európskej ligy
12:50  Florbal - MS 2015
15:00  Separé
15:20  Kapura

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Susedské prípady
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
13:00  Monk
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS: New Orleans
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Susedské prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Chart show
22:30  Kredenc
23:10  Superstar
02:00  Superstar - Rozhodnutie
02:35  Dva a pol chlapa
03:00  Teória veľkého tresku
03:20  NCIS: New Orleans

04:35  Súdna sieň
05:25  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:45  Súdna sieň
10:00  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
18:55  štedrá noc - žrebovanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent - to NAJ...
22:00  Svet podľa Evelyn
22:40  Motive
23:40  Hawaii 5.0
00:40  Ochrana svedkov
01:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:30  Krimi
03:00  Noviny TV JOJ
03:40  Motive

04:50  Správy RTVS
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Tv šanca
07:25  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - 
 Nové osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:30  Slovensko chutí

04:20  Slovensko v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Tv šanca
07:30  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:30  Postav dom, 
 zasaď strom
15:00  Cestou necestou
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:50  Jazdi Hlavou
16:55  Doktor z hôr - Nové 
osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Bounty
22:30  Stupeň šesť
00:00  Medicopter 117
00:50  Bounty
02:55  Autosalón
03:15  Jazdi Hlavou
03:25  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:45  Správy - Hírek
05:55  Správy RTVS z regiónov
06:10  Fokus zdravie
07:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď II
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Piesne moje,piesne
08:55  Deti
10:05  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Jubilejný koncert 
 Márie Macoškovej
11:00  Jeden deň
11:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:25  Geo report
15:00  Prechádzky prírodou
15:25  ArtSpektrum
15:35  Maďarský magazín
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:30  Ambulancia
17:00  Jeden deň
17:30  Good Angels 
 Košice 2015
19:35  Večerníček
19:40  Máša a medveď II.
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Divoká Amerika
21:40  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Od veci
23:10  Comeback
00:35  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum
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Štvrtok
3. 12. 2015

15:05  Taxík
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Jazdi Hlavou
16:30  Úžasné krajiny
17:00  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Tisícročná včela
21:20  Búrka
23:10  Reportéri
23:45  Medicopter 117
00:30  Tisícročná včela
01:25  Búrka
03:20  Dámsky klub

05:40  Správy a komentáre
06:05  Divoká Amerika
07:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
08:00  Živá panoráma
08:30  Na ľudovú nôtu
09:00  Podobizeň prvej lásky
10:05  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Maďarský magazín
11:00  Jeden deň
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:25  Slovensko Advent 2015
13:20  Família
13:50  Jednoduché šťastie
14:30  Od veci
15:00  Prechádzky prírodou
15:30  Rómska beseda
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:25  Profesionál
16:40  Tempo
17:00  Slovenské rody
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Start up - galavečer
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Polícia
22:55  Jazdi Hlavou
23:00  Profesionál
23:20  Vat
23:45  Ambulancia
00:10  Noc v archíve
01:10  Správy RTVS

04:05  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
10:00  Susedské prípady
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
13:00  Monk
14:00  Kredenc
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS: New Orleans

16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Susedské prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS: New Orleans
01:05  Doktorka mafie
02:05  Monk
03:05  NCIS: New Orleans
03:45  Komisár Rex

04:25  Súdna sieň
05:00  Top star
05:25  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:45  Súdna sieň
10:00  Divoké kone
11:10  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V Siedmom nebi
22:45  Motive
23:40  Hawaii 5.0
00:40  Ochrana svedkov
01:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:40  Krimi
03:05  Noviny TV JOJ
03:45  Motive

04:45  Správy RTVS
05:35  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Tv šanca
07:25  Jazdi Hlavou
07:30  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Milujem Slovensko
21:50  Cestou necestou
22:25  Večerné správy RTVS
22:35  Had

Piatok
4. 12. 2015

00:30  Nikto nie je dokonalý
01:45  Had
03:40  Dámsky klub

05:10  Polícia
05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Gajdošský rod
09:00  Manželčatá
09:40  Observatória - Medzi 
 nebom a zemou
10:10  Slovensko Advent 2015
11:20  Florbal - MS 2015
13:50  Orientácie
14:30  Vat
15:00  Prechádzky prírodou
15:20  ArtSpektrum
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  Anjeli strážni
17:00  Slovenské rody
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Rôzne farby, 
 jedna hra
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Família
21:25  Niet pokoja 
 pre bezbožných
23:20  Powaqqatsi
01:00  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
10:00  Susedské prípady
11:00  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Monk
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
16:00  NCIS: New Orleans
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Susedské prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Farma
21:50  Farma - duel
23:35  Bostonské vraždy
00:35  NCIS: New Orleans
01:30  Monk
02:30  Bostonské vraždy
03:15  Teória veľkého tresku
03:50  Komisár Rex

04:25  Súdna sieň
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň

Sobota
5. 12. 2015
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16:00  Farmárska revue
16:25  Halali
16:40  Test magazín
17:00  Integrácia
18:20  Gen.sk
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
19:00  Trpaslíci
19:05  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:40  Zázračný miniateliér
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  322
21:45  Anjeli strážni
22:15  Kongo: Čierne srdce, 
 bieli muži (3/3)
23:10  Náhoda
01:05  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy II.
07:10  Kung Fu Panda III.
08:10  Postrach Dennis 
 a Vianoce
09:55  Superstar magazín
10:20  Superstar
13:15  Superstar 
 - Rozhodnutie
13:45  Najsilnejšie puto
16:15  Deň S nadáciou 
 markíza
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Deň S nadáciou 
 markíza
20:35  Hotel Transylvánia
22:30  Mission: Impossible 4
01:20  Kniha prežitia
03:35  Underworld: 
 Vzbura Lykanov

04:35  Súdna sieň
05:10  Top star
05:35  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
06:55  Noviny TV JOJ
07:50  Gumkáči VI
08:15  Rozprávková jazda
09:05  Spy Kids 3: Game Over
10:55  Svet podľa Evelyn
11:30  Dvojičky
12:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:20  Náhoda
15:25  Agent v sukni 2
17:40  Česko Slovensko 
 má talent - to NAJ...
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
22:45  Sajrajt sága
00:40  Kill Bill
03:00  Kaskadérka

04:05  Komisár Montalbano
05:40  Správy RTVS
06:30  Buvirozprávky
06:35  Máša a medveď II.
06:45  Včielka Maja
06:55  Alica v krajine zázrakov
07:20  Pikkuli
07:25  Šmolkovia
07:40  Franklin a priatelia
07:55  Veselá farma IV.

08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II.
09:35  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Čarovné miesta Zeme V.
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:35  Lawrence z Arábie
17:00  Nikto nie je dokonalý
18:20  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Doktor Martin
21:15  Domov, sladký domov
22:15  Lilly Schönauerová: 
 Láska z minulosti
23:45  O 5 minút 12
00:50  Občan za dverami
01:15  Lilly Schönauerová: 
 Láska z minulosti
02:45  Čarovné miesta Zeme

06:05  Geo report
07:00  Test magazín
07:15  Halali
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:35  Florbal - MS 2015
11:45  Família
12:15  Detský čin roka
12:40  Orientácie
13:10  Magazín Ligy majstrov
13:50  Futbal - Fortuna liga
16:05  Jazdi Hlavou
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček
19:00  Máša a medveď II
19:10  Trpaslíci
19:15  Včielka Maja
19:25  Alica v krajine zázrakov
19:50  Slovo Igora Rintela
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:00  Pán Selfridge
21:50  Tiene a hmla
23:15  Kinorama
23:40  On air
00:00  Správy RTVS
00:50  Slovo Igora Rintela

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Lego príbeh: Batman
08:15  Frajeri na vlnách
09:50  Hotel Transylvánia
11:55  Chart show
14:00  Chlpatá odplata
16:00  Kredenc
17:15  Shrek
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:20  Počasie
20:25  Superstar - superfinále
23:45  Na túto nemám
02:00  Krv bojovníkov: 
 Posvätná zem

04:30  Kutyil s.r.o.
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Spy Kids 3: Game Over
09:10  Gumkáči VI
09:35  Rozprávková jazda
10:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
11:50  Vtierka Castle
12:45  Vtierka Castle
13:45  Na hrane
15:45  Sám doma 3

17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Takmer normálne 
 dievča
22:40  RoboCop
01:05  Dobrý, zlý a škaredý

04:05  Cestou necestou
04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Tv šanca
07:25  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Doktor Martin
15:25  Jazdi Hlavou
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Atentát: Sarajevo 1914
22:05  Kolonáda
23:05  Medicopter 117
23:50  Atentát: Sarajevo 1914
01:30  Kolonáda
02:30  Dámsky klub
03:55  Slovensko v obrazoch

06:10  Jazdi Hlavou
06:15  Fokus rodina
07:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Prišiel svätý Mikuláš
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Tvárou v tvár
10:30  Kvarteto
11:00  Slovenské rody
11:25  Mojich sedem divov
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
13:50  5 minút po dvanástej
14:55  ArtSpektrum
15:00  Prechádzky prírodou
15:35  Národnostný magazín
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:30  Autosalón
17:00  Slovenské rody
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Aby sa kauzy 
 nezametali pod koberec
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
19:00  Trpaslíci
19:05  Včielka Maja 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:40  Zázračný miniateliér

19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
21:00  Prekonať hranice 
 - príbeh plavca
21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Umenie
23:10  BJD 2014
00:10  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Susedské prípady
10:40  Rodinné prípady
11:30  Monk
12:30  Farma
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa I
16:00  NCIS: New Orleans
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Susedské prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:50  Kredenc
22:20  Farma
23:40  Partička
00:30  NCIS: New Orleans
01:25  Doktorka mafie
02:20  Monk
03:10  Dva a pol chlapa I
03:30  NCIS: New Orleans

04:05  Nové bývanie
04:55  Krimi
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:40  Bučkovci
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí
 lepšie ako tvoja
13:45  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
15:10  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Inkognito
22:00  Bučkovci
23:30  Motív
00:30  Hawaii 5.0
01:30  Ochrana svedkov
02:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:10  Krimi
03:35  Noviny TV JOJ

04:15  Svet v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Tv šanca
07:25  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej kuchyne
09:10  Asijina voľba
10:00  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:20  Jazdi Hlavou
14:35  Domov, sladký domov
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Nikto nie je dokonalý
21:35  Slovensko chutí
22:10  Nerozvážni
22:55  Luther
23:45  Medicopter 117
00:35  Nerozvážni
01:15  Luther

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
08:00  Živá panoráma
08:30  Žriedla národnej kultúry
09:00  Observatória - Medzi 
 nebom a zemou
09:30  Zahraničný duchovný 
 prenos
11:50  Slovenské rody
12:15  Slovensko Advent 2015
13:15  Prekonať hranice 
 - príbeh plavca
14:20  Florbal - MS 2015
16:30  Vat
17:00  Slovenské rody
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Domec
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie

18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
21:00  Zlatá ryža
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2015
00:10  Tempo
00:20  Kvarteto
00:50  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Susedské prípady
10:50  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Monk
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa I
16:00  NCIS: New Orleans
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Susedské prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS: New Orleans
01:05  Doktorka mafie
02:05  Monk

04:55  Top star
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
09:40  Rodinné záležitosti
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci 
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:50  Motív
23:50  Hawaii 5.0
00:50  Ochrana svedkov
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

Pondelok
7. 12. 2015

Nedeľa
6. 12. 2015

Utorok
8. 12. 2015
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Podtatranský stolnoteniso-
vý zväz (PSTZ) patrí medzi 
najsilnejšie a  najvplyvnejšie 
zväzy na Slovensku. Nielen 
zložením, ale aj počtom čle-
nov. Zastrešuje okresy Stará 
Ľubovňa, Kežmarok, Poprad 
a Levoča a riadi súťaže 5. a 6. 
ligy dospelých, súťaže do-
rastu a súťaž starších žiakov. 
Vo výbore pracuje sedem 
členov, ktorí majú rozdelené 
jednotlivé oblasti. Od tréner-
skej, rozhodcovskej, hospo-
dárskej, športovotechnickej. 
až po disciplinárnu tak, aby 
celé riadenie zväzu bolo vý-
konne. Medzi členmi pod-
tatranského zväzu sú aj štyria 
rozhodcovia. Medzinárodný 
rozhodca MUDr. Jaroslav 
Novotný a traja rozhodcovia 
domácej ligy. „Čo sa týka me-
dzinárodných rozhodcov, z vý-
chodoslovenského zväzu som 
zostal sám, pretože Ján Šran-
ko a Miroslav Gábor ukončili 
aktívnu činnosť,“ uviedol na 
margo rozhodcov MUDr. 
Jaroslav Novotný, predseda 
PSTZ.

Podtatranskí stolní tenisti v roku 90. výročia
S MUDr. Jaroslavom Novotným, predsedom Podtatranského stolnotenisového zväzu

Tohto roku sme si na Slovensku pripomenuli 90. výro-
čie založenia organizovaného stolného tenisu v bývalom 
Československu, ktoré patrilo medzi 9 svetových zakla-
dajúcich členov Medzinárodnej stolnotenisovej federácie 
(ITTF), založenej v roku 1925 v Londýne. Ako konšta-
toval predseda Slovenského stolnotenisového zvazu dr. 
Zdenko Kríž na tohtoročnej celoslovenskej konferencii, 
stolný tenis sa stal čo do počtu asociácií najrozšírenejším 
športom, keď sa k ITTF hlási 222 štátov, štátikov i ostro-
vov, ktoré sú jeho súčasťou. V doterajšej histórii stolného 
tenisu je to absolútne najvyšší počet členov a hráčov, čím 
svetová stolnotenisová federácia po prvýkrát prekonala 
dokonca aj futbalové či volejbalové asociácie.

Medzinárodný rozhodca MUDr. Jaroslav Novotný na Majst- 
rovstvách Európy v Gdaňsku.

Zľava: Dr. Zdenko Kríž, predseda SSTZ,  Dr. Jaroslav Novotný, Dr. An-
ton Hajduk,predseda VsSTZ, Ondrej Haky, Stará Ľubovňa, Anton Gur-
čík,Spišské Vlachy, JUDr. Zoltán Gallo, predseda správnej rady SSTZ, 
Ján Pitoňák, Slovenská Ves, predseda ŠTK VsSTZ, ktorí boli vyzname-
naní striebornou medailou pri príležitosti 90. výročia založenia Česko-
slovenskej table tenisovej asociácie.

Prešovský a  Košický kraj 
zastrešuje Východosloven-
ský STZ, ktorý zaklada-
li pred viac ako 20 rokmi 
funkcionári z nášho regiónu.  
„S Alexandrom Comissom 
sme si povedali, že vytvore-
ním jedného zväzu na výcho-
de Slovenska v tejto finančnej 
mizérii ušetríme na funkcio- 
nároch i  nákladoch. Tento 
stav trvá už celé roky a z dô-
vodov nielen finančných, ale 
aj kvality a konkurencie sme 
rovnako spojili štyri okre-
sy v  podtatranskom zväze,“ 
vysvetlil Novotný a  dodal: 
„Zvlášť sme radi, že v našom 
regióne má o stolný tenis záu- 
jem dostatočný počet detí, 
resp. mládeže a rovnako nás 
teší, že máme v  súťažiach 

družstvá s  kvalitnými hráč-
mi, ktorí dokážu konkurovať 
aj prvoligistom. Myslím si, že 
máme aj kvalitné trénerské 
zázemie s  piatimi kvalifiko-
vanými trénermi. Jedného 
v najvyššej triede s  licenciou 
A, dvoch s licenciou B a dvoch 
s licenciou C. Spomeniem na-
príklad opäť pána Comissa, 
ktorý má licenciu A a mohol 
by byť trénerom národného 
družstva,“ uviedol Dr. No-
votný. Súčasne vyzdvihol 
Ondreja Hakyho zo Starej 
Ľubovne, ktorý je tréne-
rom, rozhodcom a najmä du-
šou stolného tenisu v Starej 
Ľubovni. Družstvá Ľubovne 
hrajú najvyššiu súťaž v  re-
gióne a extraligu na východ-
nom Slovensku. „Pán Haky 
je veľkým prínosom a  chvá-
lyhodná je aj náročná práca 
s mládežou, keď neustále do-
kážu vychovať veľa mladých, 
vlastných hráčov a aj v  tejto 
oblasti napredujú.“

V  súčasnosti má podtat-
ranský zväz za sebou štvrtinu 
súťaží. Začínali 4. októbra 

a  odohrali šesť kôl. Kvalita 
súťaží je veľmi dobrá, pre-
tože tí, čo postúpili z  5. do 
4. ligy nemajú problémy, sú 
dobre pripravení. Najmä 5. 
liga, ktorá sa svojou výkon-
nosťou dokáže rovnať hrá-
čom, ktorí sú o  triedu vyš-
šie, teda vo 4. lige. V 5. lige 
je dnes 12 účastníkov. 6. liga 
je taký trošku pokusný expe-
riment preto, že tam hrajú 
hráči, ktorí sú neregistrovaní 
a majú záujem hrať dlhodo-
bú súťaž. Podtatranský zväz 
im umožnil hrať na súpisky, 
bez registrácie, čo pobúrilo 
podstatnú časť centrálne-
ho zväzu s tým, že každý by 
mal byť registrovaný. „Prvý 
ročník sme začínali pred pia-
timi rokmi so 7  družstvami 

a dnes ich už máme 15. Do-
konca minulého roku hralo 
v tejto súťaži 16 družstiev po 
osem, z ktorých polovica pos- 
túpila do finálovej osmičky 
a najlepší postupuje do 5. ligy. 
Druhý dôvod, prečo máme  
6. ligu neregistrovaných je, že 
platby za registráciu sú dosť 
vysoké a niektoré kluby si to 
nemohli dovoliť. Teší ma, že 
sa nám podarilo presadiť, aby 
poplatok neplatili ani žiaci do 
18 rokov a dôchodcovia nad 
65 rokov. V  budúcnosti by 
sme chceli oživiť súťaž pre se-
niorov, veteránov, ktorí hrajú 
aktívne. Napríklad pán Co-
misso dokáže vo svojej osem-
desiatke zahrať na úrovni 5. 
ligy a má 60 - 70-percentnú 
úspešnosť, čo je v  jeho veku 
obdivuhodné. Klobúk dole!“

Okrem toho PSTZ organi-
zuje aj turnaje Pohára pod-
tatranského zväzu, ktorý sa 
podstatne rozšíril a  záujem 
majú aj ďalšie kluby. Pôvod-
ne začínali s piatimi turnajmi 
jednotlivcov a štvorhier, kto-
ré organizovali kluby nášho 
regiónu. Každý jednotlivec 
získal určitý počet bodov, 
ktorý sa sčítaval a  celkový 
víťaz dostal Pohár PSTZ. 
Posledným víťazom tohto 
turnaja bol Matej Harabín, 
z  Fortuny Kežmarok, ktorý 
svojou výkonnosťou patrí ku 
krajskej špičke.

V súťaži žiakov sme sa ako-
si nedohodli s  ve-
dením Východo-
slovenského stol- 
notenisového zvä-
zu (VsSTZ). Ktosi 
presadil, že nebudú 
dlhodobé súťaže, 
ale len bodova-
cie turnaje, kto-
rých malo byť päť. 
Z  toho povinné 
boli len tri, takže 
za 10 mesiacov žia-
kom stačilo odo-
hrať iba tri turnaje, 
čo nespĺňalo krité-
rium dlhodobosti. 
„Dlhodobé súťaže 
podtatranského zvä-
zu boli kvalitné, 
ale tie nám VsSTZ 
neuznal.  Naviac 
VsSTZ sankcio-
noval tri druž-
stvá PSTZ, konk- 
rétne Veterán Pop- 

rad, Severku Kežmarok a Spiš- 
ský Štiavnik vysokou poku-
tou! Vyvrcholilo to tým, že sa 
vzbúril prakticky celý vsl. kraj 
a  mimoriadna konferencia 
zástupcov vsl. regiónu odvo-
lala celé bývalé vedenie. Dnes 
máme nové vedenie a predse-
dom je JUDr. Anton Hajduk 
z Vranova. Myslím, že kvalita 
riadenia sa podstatne zlepšila 
a  sedem členov nášho zvä-
zu pri príležitosti 90. výro-
čia vzniku Československého 
stolného tenisu zväzu dostalo 
vysoké vyznamenanie, strie-
bornú medailu.“ 

Udržať stolný tenis v  re-
giónoch, organizovať súťaže 
a  vychovávať ešte i  mládež 
je v súčasných podmienkach 
nesmierne náročné. Najmä 
ak sa do súťažného poriad-
ku presadilo, aby kvalitní 
hráči hrali, bez ohľadu na to, 
z ktorých klubov pochádzajú, 
v kluboch, ktoré si ich jedno-
ducho kúpia. „Toto ustanove-
nie prakticky znížilo čakaciu 
dobu na prestupy z dvoch ro-
kov na jeden. To umožňuje, 
že hráč si jednu sezónu počká 
a  ďalší rok už môže hrať za 
nový klub, čo znižuje prá-
cu toho, kto hráča vychoval. 
Nám sa konkrétne stalo, že 
sme prišli o osem hráčov bez 
akejkoľvek náhrady, čo mi, ale 
aj ostatným členom výboru 
vadí. Rovnako sa kupujú celé 
súťaže a  nie je podmienkou, 

že najprv musí vyhrať nižšiu 
a  postúpi do vyššej súťaže. 
Možné je, aby ten, kto nechce 
hrať vyššiu súťaž, alebo má 
v  jednej súťaži dve družstvá, 
súťaž jednoducho predá. Tí, 
ktorí majú peniaze, bohatých 
sponzorov, postavia družstvo 
a kúpia si miesto v súťaži bez 
ohľadu na výkonnosť. Jedno-
ducho, nemusíš vychovávať 
nikoho, ale každého si môžeš 
kúpiť... aj prvú ligu. Myslím, 
že to už nie je fér, keď niekto 
nakúpi Číňanov, hrá extraligu 
a chváli sa, aký má manšaft.“ 

Dnes už vlastne Číňania 
hrajú vo všetkých kategóriách 
európskych súťaží. Sú medzi 
mužmi, ženami, dorastenca-
mi a dokonca medzi žiakmi, 
pretože pre Číňanov je vý-
hodné odísť do Európy, získať 
občianstvo a doviesť si tu celú 
rodinu. 

 „Len samotní Číňania majú 
80 miliónov registrovaných 
hráčov. Pri takomto počte si 
môžu dovoliť pustiť do sveta 
hráča a povolia mu štart v re-
prezentácii iného štátu, aby ich 
reprezentoval. Myslím si, že je 
to aj našou pohodlnosťou, lebo 
starať sa o  výkonnostný rast 
mladých, ako som spomenul, 
je veľmi náročné. Je to ťažké 
naučiť ich základy, absolvovať 
s nimi celý stolnotenisový vý-
voj, cestovať na súťaže, z tur-
naja na turnaj a  podobne. 
Výsledok takéhoto nazerania 
na šport je ten, že celá Európa 
je čínska. Výchova v klube je 
určite aj finančne náročnejšia, 
ako kúpiť si hotového hráča, 
ktorý nás potom už nič nestojí 
a klub z neho dokáže len pro-
fitovať,“ zdôraznil predseda 
PSTZ a dodal, že smutné, už 
z pohľadu zakladajúceho čle-
na svetovej federácie je to, čo 
sa s naším stolným tenisom 
stalo. „Slávna generácia maj-
strov sveta či Európy v podobe 
Františka Tokára, Vladimíra 
Mika, posledných bronzových 
držiteľov z  MS v  japonskej 
Tchibe Vímiho, bratov Jan-
čiovcov už pominula. Hráči sa 
nám rozpŕchli a  tá posledná 
generácia bola z  roku 1992 
v  Japonsku, kde sme v  boji 
o tretie miesto dokázali pora-
ziť aj Číňanov. To bola snáď 
posledná medaila, ktorú Čes-
koslovensko získalo,“ povedal 
na záver MUDr. Jaroslav No-
votný.                         (reš)

Zľava J. Novotný, Marián Bystričan z Ružomberka a poľský 
rozhodca Chwiejczak počas finále Pohára ETTU v Tarnobr-
zegu v Poľsku v roku 2013.

Na Majstrovstvách sveta 
v kulturistike mužov, ktoré sa 
konali začiatkom novembra 
v  Španielsku v  Benidorme, 
získal slovenský reprezentant 
Peter Kováč striebro. 

Kováč ziskom medaily 
prepisoval štatistiky. Ako? 
V histórii kulturistiky v ére 
samostatného Slovenska sa 
iba v prípade Jara Horvátha 
stalo, že nováčik na majstrov-
stvách sveta získal niektorý z 
cenných kovov - Jaro v roku 
1995 získal bronz, Kováč o 
20 rokov neskôr získal strieb-
ro. Kováč  si nomináciu na 
majstrovstvá sveta vybojoval 
víťazstvom na nedávnom 35. 
ročníku Tatranského pohára 
v kulturistike v Poprade. Rov-
nakú medailu si zo svetového 
šampionátu odniesol aj An-
drej Varga (na snímke), ktorý 
v  Poprade vyhral kategóriu 
do 175 cm.

Začiatkom novembra sa 
v  Trnave bojovalo o  tituly 
majstrov Európy v cyklokro-
se v kategóriách Masters. Na 
technickej trati na sídlisku 
Prednádražie sa z prvenstva 
tešili aj slovenskí cyklisti, ešte 
donedávna aktívni pretekári 
Milan Barényi a Róbert Glaj-
za (na snímke). Tituly si vy-
bojovali v spoločných prete-
koch, keď sa vzdialili svojim 
prenasledovateľom a do cieľa 
prišli so značným náskokom. 
Barényi sa stal európskym 
šampiónom Masters v  ka-
tegórii 40 - 45 r. a  mladší 
z  bratov Glajzovcov uspel 
v kategórii 45-50 rokov.  (red)

Varga a Kováč
vicemajstri sveta

Majstrom Európy
Glajza

Súboj hviezd SBL
Najlepší hráči Eurovia Slo-

venskej basketbalovej ligy 
(SBL) si dajú zraz v sobotu 
12. decembra v Aréne Po-
prad, ktorá bude dejiskom 
každoročného exhibičného 
súboja hviezd. 
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Niekoľko odohratých stretnutí v no-
vej sezóne má za sebou aj volejbalové 
družstvo junioriek KV MŠK Oktan Kež-
marok, ktoré trénujú manželia Zuzana 
a Igor Kredátusovci. Doposiaľ nastúpili 
na šesť duelov a v poslednom sa výraz-
ne omladený káder dočkal prvého ví-
ťazstva. V  domácom dvojzápase proti 
Zvolenu prvé stretnutie prehrali 0:3, ale 
v druhom sa po kvalitnom výkone tešili 
z víťazstva 3:1. 

Kežmarok: Hončárová, Kapolko-
vá, Kromková, Ondrušová, Gorelová, 
Horanská, Toporcerová, Pisarčíková, 
Krompaščíková, Karašová, Budzáková 
a Mudríková.

Spokojnosť s výsledkom vyjadrila aj 
trénerka. „Naše družstvo sa trápi hlavne 
na nahrávke. Myslím si, že smečiarsky 
sme na tom dobre. Dokonca kvôli cho-
robe sme dnes nahrávačku ani nemali. 
Zastúpila ju univerzálna hráčka Lea 

Mudríková a  potom aj Radka 
Horanská. Na druhé stretnutie 
proti Zvolenu nám prišla pomôcť 
aj Maťa Kapolková, ktorá mala 
včera stužkovú. Jej príchodom sa 
naša hra zlepšila a slávili sme ví-
ťazstvo,“ povedala Z. Kredátuso-
vá. Nie veľmi početný juniorský 
káder Kežmarku omladil o štyri 
hráčky z  kadetského družstva. 
„Do kádra sme zaradili kadetky, 
pretože niekoľko dievčat muse-
lo v našom juniorskom družstve 
kvôli veku skončiť. Miška Gajduš-
ková prešla k  extraligovému tímu žien 
a ďalšie odišli na vysoké školy. To ale nie 
je všetko. Dve dievčatá sa pripravujú na 
prijímacie skúšky na vysokú školu. Cho-
dia na sústredenia, ktoré majú v sobotu, 
takže ani tie nehrajú,“ dodala kežmarská 
trénerka. 

V Kežmarku ani Zvolen neukázal kva-
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HK Poprad začal divákov 
na štadión lákať rôznymi 
marketingovými aktivitami 
a na východniarske derby me-
dzi Popradom a Košicami sa 
prišlo pozrieť 2 083 divákov. 
Po dlhšom čase bolo v  hľa-
disku vidieť aj rodiny s deťmi, 
ktoré mali na zápas zvýhod-
nené vstupné. Predávali sa 
predmety s logom HK Poprad 
a maľovalo sa na tvár.

HK Poprad -  HC Košice 
1:4 (0:1, 1:1, 0:2), góly: 31. 
R. Rapáč (Suchý, Hvila) - 16. 
Hrnka (Deyl, Lelkeš) 22. Bar-
toš (Dudáš, Lelkeš), 49. Hri-
čina (Boltun, Bortňák), 60. 
Bartánus. Rozhodovali: Jo-
nák, Novák - Kacej, Tvrdoň, 
vylúčení: 5:7, presilovky: 1:1, 
oslabenia: 0:0, 2 083 divákov. 

HK Poprad: Kostúr -  Su-
chý, Dinda, Ťavoda, Fabian, 
Malina, Kasík, Briják, D. Šter-
bák -  Bartečko, Paukovček, 
Paločko -  Kroták, Bajaruns, 
Hvila -  R. Rapáč, Heizer, B. 
Rapáč -  Štrauch, Rusnák, 
Števuliak. 

Po premiérovej predzápa-
sovej šou sa v  Poprade hral 
v  prvej tretine podpriemer-
ný extraligový hokej. Hra sa 
kúskovala, hráči na oboch 

stranách nepresne prihráva-
li. Hostia boli ale hokejovejší 
a po hrubých chybách v ob-
rane mohli domáci ďakovať 
Kostúrovi. „Oceliari“ išli na-
pokon do vedenia v šestnástej 
minúte, keď odrazený puk od 
zadného mantinelu upratal 
do siete Hrnka.

Prvá prestávka priniesla 
oživenie na strane Popra-
du. Gól ale dali opäť hostia. 
V presilovke Bartoš šikovne 
tečoval nahodenie Dudáša 
a  bolo 0:2. Domáci zvýšili 
dôraz a korčuľovanie, čo im 
prinieslo viac ako minútovú 
početnú výhodu o dvoch hrá-
čov. Sekundu pred návratom 
Cebáka znížil Richard Rapáč 
na rozdiel gólu. Tlak kamzí-
kov zastavili až dve po sebe 
nasledujúce oslabenia. V úvo-
de tretieho dejstva mohol 
vyrovnať Bartečko, ale jeho 
individuálny prienik zastavil 
Melicherčík. V 49. minúte za-
hrmelo na druhej strane, keď 
Hričina nachytal domáceho 
Kostúra na hruškách -  1:3. 
Po faule na Krotáka, ktorý 
sám prešiel celé klzisko, na-
riadili rozhodcovia trestné 
strieľanie. Kapitán Popradu 
ho však nepremenil. Necelé 

Košice sa derú hore, vyhrali aj v Poprade
dve minúty pred koncom si 
vzala domáca striedačka od-
dychový čas a  z hry stiahla 
brankára. Do opustenej brán-
ky pečatil víťazstvo Košíc vo 
východoslovenskom derby 
Bartánus.

Popradský odchovanec 
v  drese Košíc, brankár Me-
licherčík (na snímke) pripo-
menul bývalému domácemu 
publiku svoje umenie a  to 
z  neho veľkú radosť nema-
lo. V závere zápasu si musel 
vypočuť skandovanie „Meli-
cherčík nie je Popradčan“. On 
sám to po víťazstve 4:1 prijal 
s  úsmevom. „Narodil som 

sa v Poprade a tak si myslím, 
že som stále Popradčan. Je to 
šport. Vždy keď nastúpim do 
zápasu, tak sa snažím podať čo 
najlepší výkon a držím palce 
chalanom, aby sme to vyhrali. 
O to predsa v športe ide.“

Pavel Paukovček, tréner 
Popradu: „V prvej tretine bol 
súper lepší, v druhej sme mali 
navrch a dostali sme sa do hry. 
Škoda, súper hral dobre v de-
fenzíve, nevedeli sme si s tým 
poradiť. S  jedným gólom sa 
zápas proti tak kvalitnému sú-
perovi ťažko vyhráva. Gratu-
lujem Košiciam k víťazstvu.“

 (red)

Basketbalová extraliga žien 
mala v sobotu na programe 
zápasy 13.  kola. V  poprad-
skej aréne privítali Poprad-
čanky Piešťany, ktorým pod-
ľahli o takmer 50 bodov.

BAM Poprad – Piešťanské 
Čajky 37:85 (13:42), najviac 
bodov: Petríková 10, Hada-
čová 8, Kudličková, Theine-
rová, Pavlendová po 4 – Par-
kerová 22, Krč-Turbová 17, 
M. Páleníková 10.

Igor Skočovski, tréner 
BAMP: „Zápas sme prehrali 
už v úvode, keď sme sa zľakli 
mena súpera. Takto sa nehrá 
a nebojuje. Som sklamaný.“

Adela Kudličková, hráč-
ka BAMP: „Prvý polčas sme 
dovolili súperovi zaznamenať 
veľa bodov a naopak, percento 
našej streľby bolo veľmi nízke. 
Súper nás prevýšil v osobných 
súbojoch. Aj napriek našej 
snahe sa nám nedarilo stav 

zápasu skorigovať. Musíme sa 
viac koncentrovať na výkon a 
pri hre s takýmto súperom sa 
zbaviť prílišného rešpektu.“

Martin Pospíšil, tréner 
Piešťanských Čajok: „Zápas 
nám ukázal príliš veľa nedos- 
tatkov, ktoré potrebujeme 
eliminovať v ďalšom priebe-
hu sezóny. Momentálne nám 
začína príprava na ťažké 
stretnutie v tureckej Adane, čo 
je pre nás veľká výzva.“

Nadia Parker, hráčka 
Piešťanských Čajok: „Na 
palubovke sme pracovali ako 
tím. Poprad v druhom pol-
čase hral agresívne, čomu sme 
museli prispôsobiť našu stra-
tégiu. To vyústilo do viace-
rých signálov a útokov na kôš 
z blízkej vzdialenosti. Zápas 
nám poslúžil ako posledná 
herná previerka pred stretnu-
tím v Adane budúci týždeň.“ 
 (red)

Prehra o takmer 50 bodov

Po piatkovej predohrávke 
Slávia EU - Pezinok (3:2) boli 
v sobotu na programe ďalšie 
tri zápasy 12. kola extraligy 
žien. Kežmarok zdolal nová-
čika zo Zvolena v troch se-
toch a zaznamenal už deviate 
víťazstvo v sezóne. Darilo sa 

Kežmarok nepripustil žiadne prekvapenie

aj hráčkam UKF Nitra, ktoré 
zvíťazili na palubovke 1. BVK 
3:1 a poistili si tretie miesto. 
Z tretieho víťazstva v sezóne 
sa tešili volejbalistky COP 
Nitra, keď v  dráme zdolali 
Senicu 3:2. V stretnutí zazna-
menala 30 bodov iba 16-roč-

ná univerzálna hráčka COP 
Karin Šunderlíková.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok - TJ Slávia TU Zvolen 
3:0 (16, 21, 17), rozhodo-
vali: P. Tiňo a J. Servický. 
Kežmarok: Smák 1, Dra-
gašeková 10, Labudová 10, 
Jakušová 6, Zátrochová 
10, Becková 8, libero Ja-
godzinska (Vrabcová 0).  
Kežmarský divák videl v so-
botu stretnutie priemernej 
úrovne. Domáce volejbalist-
ky v stretnutí jasne domino-
vali a  nedovolili nováčikovi 
súťaže spod Pustého hradu 
zápas zdramatizovať. 

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Ambiciózneho sú-
pera sme spoznali už v prvej 
časti ligy a nebol to ľahký sú-
per. Naše dievčatá splnili všet-
ky taktické pokyny a nepri-

pustili žiadne prekvapenie.“ 
Marián Uvaček, tréner Zvo-
lena: „Kežmarok bol jed-
noznačne lepší vo všetkých 
herných činnostiach. Družstvo 
som viedol len druhý zápas, 
viem čo nám treba zlepšiť a 
budeme na tom pracovať. Vy-
zdvihol by som Tužinskú, kto-
rá ťahá naše mladé družstvo, 
je to správna kapitánka.“

Kežmarok si výhrou upev-
nil 2. priečku. Na vedúcu 
Sláviu stráca 7 bodov a pred 
treťou UKF Nitra má náskok 
jedného bodu, ale Nitra má 
jeden zápas k dobru. Najbliž-
ší víkend odohrajú kežmar-
ské hráčky dve extraligové 
stretnutia. V  sobotu 5. de-
cembra o 17. h v MŠH V. Jan-
čeka privítajú predposlednú 
Senicu a o deň neskôr v rov-
nakom čase Pezinok.  (sps)

Juniorky sa dočkali prvého víťazstva

V  Košiciach pokračoval 
Slovenský pohár mládeže 
v  stolnom tenise mladších 
žiačok druhým kolom. Veľmi 
dobrý výkon v ňom podala 
hráčka TJ STO Slovenská Ves 
Anastázia Zgeburová (prvá 
sprava), ktorá v konkurencii 
37 hráčok z celého Slovenska 
obsadila 3. miesto. Dokázala, 
že 4. miesto z  prvého kola 
v Ružomberku nebola náho-
da. Jej výkony začínajú nahá-
ňať strach najlepším hráčkam 
Slovenska. V skupine nasade-
ných zvíťazila, keď opäť po-
razila 4. hráčku slovenského 
rebríčka Adrianu Balúchovú 
z STK Rybník. V  boji o  fi-
nále sa stretla so slovenskou 
jednotkou Hanou Slobod-
níkovou z Topoľčian. Vo vy-

rovnanom súboji za stavu 2:1 
pre Slobodníkovú vo štvrtom 
sete nevyužila dvojbodový 
náskok 8:6 a prehrala 1:3 na 
sety. V súboji o tretie miesto 
porazila dvojku Adrianu Il-
lášovú z  Topoľčian 3:1, keď 
prehrala len prvý set a v os-
tatných už jasne dominova-
la.  „Poraziť slovenskú  dvojku 
a  štvorku a  tesne prehrať so 
slovenskou jednotkou, to sú 
famózne výkony Anastázie, 
o ktorých sa nám na začiat-
ku sezóny ani nesnívalo. A to 
všetko len za dva roky súťa-
ženia. Podľa neoficiálneho 
slovenského rebríčka je Anas-
tázia už na 6. mieste a verím, 
že to nie je ešte všetko,“  uvie-
dol tréner Peter Hanigovský. 
 (red)

Bronz Anastázie Zgeburovej

litu, hodnú najvyššej súťaže junioriek. 
Kežmarčankám sa darilo zablokovať sú-
pera na sieti a vychádzalo im podanie. 
Zvolenu prakticky odišiel útok. Odlišné 
výkony družstiev v  porovnaní prvého 
s  druhým zápasom sú charakteristické 
hlavne pre ženské zložky mládežníckych 
kategórií vo volejbale.  (sps)      

Snímka z  vyhodnotenia najlepších v  kategórii chlapcov 
a dievčat.


