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Užite si Štedré a veselé s Orangeom. 

Navštívte nás v našej novej modernej 
predajni v OC FORUM v Poprade.

Tešíme sa na vás.

Orange OC Forum 
0905 457 457

Čitateľom našich novín 
prajeme 

pokojné a pohodové Vianoce 
v kruhu najbližších. 

V novom roku 2016 hlavne 
veľa zdravia, spokojnosti 

a úspechov v osobnom 
 i pracovnom živote.

Vážení čitatelia,
dnes sa k vám dostalo posledné 

číslo týždenníka Podtatranský ku-
riér. Hoci sme sa všemožne usilovali 
prinášať vám zaujímavé informácie 
z nášho regiónu a vytvoriť aj vám 
všetky podmienky, aby ste svoje ná-
zory mohli písať slobodne, bez zá-
sahu cenzúry či autocentúry, zrejme 
sme už takí apatickí, že nám je úpl-
ne jedno, čo nám podsúvajú média, 
ovládané finančnými skupinami  
a najbohatšími spoločnosťami sveta.

Poučení osobnými skúsenosťami 
sme prestali používať zdravý sed-
liacky rozum a ak sme sa nezaradili 
medzi prisluhovačov tým, ktorí nám 
vládnu, je len veľmi ťažko prežiť bez 
toho, aby vás sponzorovali mecená-
ši, ktorých jediným záujmom je ešte 
viac bohatnúť. 

Naša redakcia ale nechcela bohat-
núť, našim prvoradým cieľom bolo 
prinášať zaujímavé informácie, názo-
ry nezaťažené strachom zo straty za-
mestnania či vyhrážkami mocných. 

Keďže aj na vydávanie novín sú 
potrebné peniaze a najväčší problém 
je s ich zabezpečovaním, od nového 
roku preto náš týždenník v tlačenej 
forme prestávame vydávať. 

Zaujímavé, ale aj rýchlejšie infor-
mácie či názory však budeme pri-
nášať na našej internetovej stránke 
podtaransky-kurier.sk. Rovnako, ako 
ste nám váš názor mohli poslať do 
redakcie, aj teraz nám môžete vaše 
články, postrehy, pripomienky a ná-
zory podielať na adresu kurierpp@
gmail.com.

 Ľudmila Rešovská

Kolektív redakcie 
Podtatranský kuriér

PF 2016
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agony Krádež obytného prí-
vesu.  56- ročný občan 
Rakúska,  s  povolením 
na pobyt na našom úze-
mí oznámil 8. decemb- 
ra na obvodnom oddelení 
Policajného zboru Poprad, 
že došlo ku krádeži obytné-
ho prívesu. Neznámy pá-
chateľ v dobe od 5. do 8. de- 
cembra vo Veľkom Slavkove 
na Tatranskej ul. z pozemku 
neskolaudovaného rodinné-
ho domu ukradol zaparkova-
ný uzamknutý obytný príves 
zn. Knaus. Vlastníkovi vo-
zidla spôsobil škodu vo výš-
ke 15 000 eur. Polícia začala 
trestné stíhanie vo veci pre-
činu krádeže, spáchaného 
v súbehu s prečinom porušo-
vania domovej slobody. Pá-
chateľovi hrozí trest odňatia 
slobody na šesť mesiacov až 
na tri roky. 

V lese v Hranovnici našli 
delostreleckú mínu. V les-
nej lokalite Kromerkovka 
v katastrálnom území obce 
Hranovnica našiel minulý 
utorok 38-ročný Martin ne-
známy predmet, ktorý vzbudil 
u neho podozrenie, že môže 
ísť o muníciu. Oznámil to na 
obvodnom oddelení PZ Hra-
novnica a policajná hliadka 
okamžite zabezpečila miesto 
nálezu až do príchodu pyro-
technika Krajského riaditeľ-
stva PZ Prešov. Ten zistil, že je 
to delostrelecká munícia rus-
kej výroby z obdobia II. sve- 
tovej vojny bez stabilizátora. 
Pyrotechnik muníciu zaistil 
k následnej odbornej likvidácii.

Pátracia akcia. Na teri-
tóriu KR PZ v Prešove bola 
v piatok dopoludnia vykonaná 
pátracia akcia. Policajti sa za-
merali na hľadanie osôb, na 
ktoré je súdom vydaný príkaz 
na zatknutie, príkaz na doda-
nie do výkonu trestu odňatia 
slobody či zatýkací rozkaz. 
Pátralo sa aj po nezvestných 
osobách, ktoré sú podozrivé 
zo spáchania trestnej činnos-
ti. Do akcie bolo zapojených 
113 policajtov, ktorí skontro-
lovali 203 motorových vozi-
diel a 409 osôb. Výsledkom 
pátracej akcie bolo 7 vypát-
raných osôb a zistených 33 
priestupkov.  (red)

Medzi ocenenými nechýbali  M. Sabolová, Vojtech Wagner...

Vo štvrtok minulého týž-
dňa sa v  Mestskom kultúr-
nom stredisku v  Kežmarku 
konala slávnostná akadémia 
pri príležitosti 135. výročia 
založenia Strednej odbornej 
školy (SOŠ) na Garbiarskej 
ulici v  Kežmarku. „Výročie 
vzniku našej školy nie je len 
nostalgickým odhliadnutím 
sa do minulosti. Je záro-
veň príležitosťou načerpať 
z pestrej histórie našej školy 

nové impulzy do budúcnos-
ti. Príležitosťou vzdať vďaku 
nadšeným a obetavým peda-
gogickým i  nepedagogickým 
zamestnancom školy,“ uvied-
la Marta Sabolová, riaditeľka 
strednej odbornej školy. 

Počas slávnostnej akadé-
mie boli ocenení zamest-
nanci, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o  rast, 
rozvoj a  prosperitu školy. 
Medzi ocenenými nechýbal 

ani dlhoročný učiteľ SOŠ 
a zakladateľ školského diva-
dielka Schola humanitatis 
Milan Choma či chatár Peter 
Petras, ktorý tiež pôsobil, v 
škole ako učiteľ. Pozvanie na 
slávnostnú akadémiu prijalo 
viacero významných hostí 
či bývalých žiakov a  pra- 
covníkov školy. 

„135 rokov v dejinách pla-
néty je len kratučký zlomok 
času. V histórii ľudstva môže 

byť významných obdobím. 
Ale 135 rokov existencie ško-
ly je obdobím dlhej činorodej 
a  zmysluplnej výchovno –
vzdelávacej práce s tisíckami 
žiakov. Tých niekoľko gene-
rácii žiakov našej školy, to je 
história, napísaná v kronike 
života, ktorá poznačila výz- 
namne životný príbeh každé-
ho z nich,“ konštatovala ria-
diteľka Marta Sabolová.

 (pks)

...Milan Choma a Peter Petras.

Slávnostná akadémia v Kežmarku

„Tohtoročný vianočný trh 
trvá o dva dni dlhšie než os-
tatné trhy v roku. Chceme si 
pripomenúť tradície v meste, 
tentoraz s cechom mäsiarov, 
keďže má okrúhle výročie. 
Trh je príležitosťou prilákať 
miestnych výrobcov, podnika-
teľov do centra mesta, kde sa 
môžu zároveň prezentovať,“ 
povedal prednosta Mestské-
ho úradu v Kežmarku Karol 
Gurka, ktorý dodal, že na 
trhu budú prezentované aj 
v súčasnosti moderné bio 
potraviny.

Na Hlavnom námestí už 

dnes vystúpia deti a žiaci kež-
marských škôl, po nich bude 
nasledovať koncert skupín 
The Kowal Chicks, The Liars 
so skupinou a speváčky Júlie 
Maléřovej. Vo štvrtok sa na 
námestí predstavia družstvá, 
ktoré si zmerajú svoje ku-
chárske sily v súťaži vo varení 
vianočnej kapustnice. Ná-
mestie počas celého dňa za-
baví goralská muzika, podve-
čer folklórne súbory mesta.

Záverečný deň trhu otvorí 
sprievod žiakov a  námestie 
zaplnia potravinárske re-
meslá. Návštevníci uvidia 

zabíjačku, ukážky spracova-
nia mäsa tradičným spôso-
bom, samozrejmosťou bude 
ochutnávka výrobkov. Záver 
trhov spríjemní vianočný 
divadelný príbeh Betlehem, 
Katka Koščová a jej vianočný 
koncert a  skupina Drišľak. 
Počas celého týždňa pripra-
vuje kino Iskra premieta-
nie rozprávok s  jednotným 
vstupným 0,50 €. Každý pre-
mietací deň sa bude začínať 
o  15. h krátkymi rozpráv-
kami s  Tomom a  Jerrym, 
nasledovať bude rozprávka, 
v  každý deň iná. Postupne 

sa deti môžu tešiť na filmy 
Niko a  cesta ku hviezdam, 
Lego príbeh, Happy Feet 2, 
Veľká oriešková lúpež a Traja 
bratia.

Novinku tejto zimy, verej-
nú ľadovú plochu za kežmar-
skou radnicou, uvedie mesto 
do prevádzky 22. decembra 
a  verejnosti bude prístupná 
tri mesiace. Mesto Kežmarok 
chce týmto spôsobom čias-
točne vykompenzovať chý-
bajúci zimný štadión a  za-
bezpečiť atraktívny priestor 
na trávenie prázdnin pre ro-
diny s deťmi.  (reš)

Vianočný trh v Kežmarku potrvá päť dní

V sobotu dopoludnia pred 
Požiarnou zbrojnicou v  Ba-
tizovciach čakali nastúpení 
členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru spolu s vede-
ním obce. Úderom desiatej 
hodiny pristavil podpredseda 
vlády a minister vnútra Ro-
bert Kaliňák rekonštruovanú 
hasičskú Tatru 148 pred nas- 
túpených hasičov. Ministra 
vnútra a jeho sprievod, ktorý 

Minister vnútra nezabudol ani na Batizovce

okrem iných tvorili Marián 
Saloň, štátny tajomník minis-
terstva vnútra, Alexander Ne-
jedlý, prezident Hasičského a 
záchranného zboru SR,  plk. 
Ing. Ondrej Šproch, riaditeľ 
OR HaZZ v Poprade, privítal 
starosta obce Gabriel Bodnár. 

Robert Kaliňák vo svojom 
vystúpení ocenil prácu a čin-
nosť dobrovoľných hasičov, 
ktorí nielenže chránia životy 

a  majetok občanov v Bati-
zovciach, ale aj v  okolitých 
obciach. „Túto prácu berú ako 
svoje poslanie, bez nároku na 
odmenu, na úkor svojich ro-
dín,“ povedal Kaliňák a vrátil 
sa o päť rokov naspäť, keď ešte 
mali pochybnosti, či sa vô-
bec podarí zachrániť tradíciu 
dobrovoľného hasičstva na 
Slovensku. Dobrovoľným ha-
sičom poďakoval najmä pre-

to, že len vďaka ich obetavosti 
a  starostlivosti o  zastaralú 
techniku, ale aj výchovu mla-
dých hasičov sa im dobrovoľ-
né hasičstvo podarilo zacho-
vať a v ostatnom období im 
chce pomôcť aj štát. „Je veľmi 
dôležité, aby ste sa vedeli spo-
jiť, keď sa ocitnete v ohrození. 
Aj preto sme v priebehu dvoch 
rokov odovzdali viac ako 550 
nových prvozásahových vo-
zidiel Iveco Daily ako náhra-
dy známych hasičských Avii 
a ďalším tristo 
obciam sme 
zrekonštruovali 
a zmodernizo-
vali veľkokapa-
citné hasičské 
vozidlá Tatra 
148 rovnako, 
ako tú vašu. Asi 
okrem evidenč-
ných čísel, ktoré 
zostali, bolo na 
týchto autách 
vymenené všet-

ko,“ povedal minister vnútra. 
Následne odovzdal Ľubomí-
rovi Šoltísovi, veliteľovi DHZ 
v Batizovciach kľúče od zre-
konštruovanej Tatry a spoloč-
ne s ním a starostom obce po-
krstili nové  hasičské vozidlo 
ručným hasiacim prístrojom 
zn. Hubert.

V závere návštevy Batizo-
viec sa minister neformálne 
porozprával s dobrovoľnými 
hasičmi, ale aj občanmi obce. 
 (pkr)

Poslanci sa vo štvrtok na 
návrh Štefana Kuffu, Mariá-
na Kvasničku (obidvaja ne-
zaradení) a Jozefa Mikloška 
(KDH) v parlamente zaobe-
rali ozaj alarmujúco dôleži-
tou predvianočnou témou. 
Títo traja „osvietenci“ chceli 
presadiť zákaz akéhokoľvek 
úmyselného potratu, zákaz 
eutanázie a asistovanej sa-
movraždy, zákaz všetkých 
umelých zásahov, spôsobujú-
cich delenie ľudského vajíčka, 
zákaz umelého oplodnenia, 
asistovanej reprodukcie, ale 
aj registrovaných partnerstiev. 
V ďalšom súvisiacom návr-
hu, ktorý rovnako nezískal 
dostatočnú podporu, žiadali 
zrušiť súčasný zákon o ume-
lom prerušení tehotenst- 
va. V skratke žena, ktorá si 
zvolí umelé oplodnenie, má 
byť potrestaná piatimi až 
dvanástimi rokmi väzenia. 
Že naši poslanci figu robia 
a zaoberajú sa sprostosťami, 
vieme už dávno. Ani obsah 
tohto návrhu, poznajúc jeho 
predkladateľov, svojou primi-
tívnosťou neprekvapí. No šo-
kujúce je, že zaňho hlasovalo 
až devätnásť naoko príčet-
ných jedincov. 

Nejde pritom o len tak oby-
čajných poslancov. Dvaja 
bývalí ministri zdravotníctva 
Ivan Uhliarik a Pavol Zajac 
a exminister školstva Martin 
Fronc. Je náhoda, že práve 
tieto dva rezorty dlhodobo bo-
jujú s problémami? No muži 
deti nerodia, majú k tejto prob-
lematike ďalej ako ženy, mô-
žeme si povedať. Preto dvih-
nuté paprčky troch poslankýň 
ženského pohlavia naozaj 
pobúria. A nie sú to pritom 
zvolenej problematike vzdia-
lené hlavy. Alebo práve preto. 
Žiadne ekonómky, právničky, 
kozmonautky, matematičky či 
iné „tvrdé“ karieristky. Helena 
Mezenská je slobodnou mat-
kou a hlása lásku k všetkému 
živému aj neživému, Erika 
Jurinová bola učiteľkou a Mo-
nika Gibalová dlhé roky zdra-
votnou sestrou. Vinu za túto 
demenciu by sme mohli hodiť 
na kresťanské princípy, veď 
väčšina poslancov, ktorí za 
tento zákon hlasovali, patrí do 
košiara KDH, ale vieru, ako 
vidieť, nemajú títo „zástup-
covia ľudu“ rovnakú. Všetky 
tri ženy sú od nás. Mezenská 
z Popradu, Gibalová zo Svitu, 
Jurinová z Oravy. 

V Česku sa gejovia a les-
bičky, ktorí si chcú adoptovať 
deti, nedávno dočkali malé-
ho víťazstva. Okresný súd 
v Prostějove uznal za rodičov 
desaťročných dvojčiat dvoch 
mužov, ktorí si deti adoptovali 
v americkom San Franciscu. 
Vlani totiž vstúpil do platnosti 
nový zákon o medzinárod-
nom práve súkromnom, ktorý 
umožňuje, aby české súdy 
uznávali cudzie rozsudky 
o osvojení. Kuffa, Mikloško 
i tri spomínané inkvizítorky 
doma asi od zúrivosti trhajú 
vlasy úbohým bábikám mons- 
terkám. A my ostatní si radšej 
dobre rozmyslíme, čo za mon-
štrá to o našich životoch budú 
rozhodovať v tom kuríne pod 
Bratislavským hradom.

Ešte že boli len devätnásti, 
lebo prijatie takéhoto zákona 
by nás posunulo až za hrani-
cu šárie.  P. Vargová
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Cez sviatky potešia, po nich poslúžia

V Múzeu TANAPu neživá príroda

Prehliadky kostolov v Poprade

Vianoce a psíky

Mestská informačná kan-
celária mesta Poprad pripra-
vila v decembri bezplatné 
vianočné prehliadky go-
tického rímskokatolíckeho 
Kostola sv. Egídia a Kostola 
Svätej Trojice evanjelickej 
cirkvi a. v. Budú sa konať až 
do 6. januára počas otvára-
cích hodín MIK (od pondel-
ka do piatku o 14. h a 16. h. 
Zraz záujemcov bude v MIK 
(vo štvrtok 31. 12. bude 
otvorená od 9. – 12. h).

V mestskom útulku v Poprade sa v pondelok 28. decem-
bra bude od 14. h konať tradičné podujatie Vianoce a opus-
tené psíky. 

Mikuláš rozdával darčeky deťom  
zamestnancov Schüle Slovakia

Vianočné stromčeky nenahraditeľným spôsobom umoc-
ňujú príjemnú sviatočnú atmosféru. Kým cez sviatky potešia, 
po nich môžu poslúžiť. Živé stromčeky sa môžu premeniť 
na pokrm pre zvieratá v ZOO, prípadne v mestských lesoch, 
alebo na kompost. Nedávne prieskumy ZMOS zisťovali aj to, 
koľko samospráv prevádzkuje zberné dvory a akým spôso-
bom zabezpečujú zber, zvoz a likvidáciou odpadov. Samo-
správy vytvárajú možnosti na zber stromčekov zvýšením pe-
riodicity zvozu komunálneho odpadu, prípadne ich prevza-
tím v zberných dvoroch. Dôležité však je, aby boli dôkladne 
očistené od vianočných ozdôb a dekorácií, ktoré by ich na 
účely ďalšieho využitia mohli znehodnotiť. 

Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí 
Slovenska, na otázku či je mesto/obec prevádzkovateľom 
zberného dvora odpovedalo 14, 4 % samospráv, že zberný 
dvor prevádzkuje. Z miest a obcí, ktoré prevádzkujú zberné 
dvory, uviedlo 62 %, že ich zriadenie bolo financované pre-
važne z vlastných zdrojov. Eurofondy na tento účel využilo 
22 % miest a obcí. Finančné zdroje organizácie v zriaďova-
teľskej pôsobnosti samosprávy (obecného podniku) využilo 
12 % samospráv. Zriadenie zberného dvoru, ktoré bolo pre-
važne financované ako združená investícia viacerých samo-
správ, uviedli 4 % respondentov. Prieskum, z ktorého vzišli 
tieto informácie, realizovalo Združenie miest a obcí Sloven-
ska v termíne od 17. novembra do 8. decembra na vzorke 
287 samospráv, v ktorých žije celkovo 972 008 obyvateľov. 
  (lbd, mka)

Štátne lesy TANAPu a Tat-
ranski park narodowy (TPN) 
zorganizovali v piatok 11. de- 
cembra v Múzeu TANAPu 
v Tatranskej Lomnici pro-
pagačnú akciu a stretnutie 
s tvorcami publikácie Atlas 
Tatier – Neživá príroda. Na 
82 mapách a doplňujúcich 
obrázkoch, uverejnených 
na 28 listoch Atlasu, nájde-
te odpovede okrem iného 
aj na otázky: Ako vyzeralo 
Morské oko počas zaľadne-

nia?, Kam mieria tatranské 
potoky? či Koľko dní v roku 
v Tatrách sneží?

Na publikácii, ktorá v ta-
kejto podobe po prvýkrát za-
chytáva celé územie Tatier, 
spolupracovalo viac ako 
sto odborníkov. Je trojja-
zyčná, písaná v jazyku slo-
venskom, poľskom a ang- 
lickom. Počas prezentácie 
bolo možné si Atlas Tatier  
v Informačnom stredisku 
Múzea TANAPu zakúpiť. 

Mesto Poprad vyhodnocu-
je pripomienky k zmene a do-
plnku územného plánu (ÚP), 
ktoré obyvatelia zaslali sa-
mospráve, resp. ich predost- 
reli počas stretnutí s občan-
mi v lete. „Mesto dostalo 293 
pripomienok, medzi ktorými 
nechýbali ani odvážne návr-
hy a riešenia. Mnohé pripo-
mienky sa opakovali, niektoré 
si však vzájomne odporovali. 
Pripomienky budú preto pri-
merane zahrnuté do zmeny 
a doplnku ÚP - aktualizácie 
2015,“ uviedol predseda rady 
pre priestorové plánovanie 
(RPP) mesta Poprad Martin 
Baloga. Pripomienky boli vy-
hodnotené v RPP a spracova-
né do správy o preskúmaní 
ÚP. „V prípade akceptovania 
budú zahrnuté do zmeny 
a  doplnku aktualizácie ÚP 

2015. V procese zmeny bude 
riešenie občanom predostreté 
a vysvetlené,“ doplnil Balo-
ga. To sa udeje na stretnu-
tiach s občanmi, na ktorých 
budú mať Popradčania nie-
len možnosť oboznámiť sa so 
zapracovaním pripomienok, 
ale aj samotné zapracovanie 
pripomienkovať. 

„Zber pripomienok a  po-
žiadaviek pre aktualizáciu 
bol uzavretý 31. augusta. Aj 
po tomto termíne však priš- 
li ďalšie požiadavky. Tie sa 
sústreďujú na odbore urba-
nizmu a priestorového pláno-
vania mesta Poprad a budú 
predmetom ďalšej zmeny a 
doplnku ÚP. Mesto plánuje 
aktualizovať ÚP v pravidel-
ných intervaloch,“ uviedol 2. 
viceprimátor Pavol Gašper. 

 (mga)

K územnému plánu mesta 
až 293 pripomienok

Viac ako stovka detí, od naj-
menších, až po tých na prahu 
dospelosti, spolu s  rodičmi, 
ktorí pracujú v  spoločnosti 
Schüle Slovakia v  Poprade, 
prijali pozvanie vedenia a za-
vítali do hotela Satela, kde pre 
nich pripravili tradičné a ob-
ľúbené mikulášske stretnutie. 

„Mikuláš sa vo firme robí 
už dlhé roky. Za toto obdobie 
mnohé deti odrástli a na Mi-
kuláša nechodia. Na druhej 
strane musím povedať, že sa 
veľmi tešíme tomu, že deti stále 
pribúda a najmä tie menšie na 
Mikuláša chodia s radosťou. 
A koľko ich za tieto roky bolo, 
si ani netrúfnem odhadnúť, 
len môžem povedať, že ich bolo 
dosť. Aj dnes som s  radosťou 
zistila, že niektoré deti, z kto-
rých už sú tínedžeri, sa nap- 
riek tomu rozhodli, že prídu 
a veľmi sa tomu tešíme. Ale je 
to asi tým, že Mikuláša, ale aj 
Vianoce majú radi všetci ľudia 
a pre každého človeka zname-
najú pekné obdobie plné lásky, 
citov, porozumenia, priateľstva 
a zblíženia sa,“ povedala Ing. 
Adriana Navrátilová zo spo-
ločnosti Schüle Slovakia.

A slová Adriany Navrátilo-
vej potvrdila bohatá účasť detí 
i  rodičov, ktorí neraz museli 
asistovať svojim potomkom 
pri mnohých zaujímavých sú-
ťažiach plných smiechu a zá-
bavy. Tie pre nich pripravila 
popradská spoločnosť ella-
-event a  bolo obdivuhodné, 
ako dokázali udržať pozornosť 
detí počas celého stretnutia  
s Mikulášom. 

Úderom pätnástej hodiny 
sa totiž rozbehol trojhodinový 
kolotoč súťaží a zmysluplnej 
zábavy. Dve skupiny – čertíci 
a  anjeli neustále dokazovali, 
že sú lepší, rýchlejší, šikovnej-
ší. A detská súťaživosť nepoz- 
ná hranice, hoci víťazstvá na 
tomto mikulášskom stretnu-
tí neboli podstatné. Dôleži-
tá bola najmä dobrá zábava, 
ktorá vyvrcholila príchodom 
Mikuláša a jeho družiny. Tých 

najnezbednejších najprv um-
ravnil krásny, ale strašný čert 
aby sa  deti pred Mikulášom 
správali slušne. Práve čert 
zneistil malých nezbedníkov 
a  v  pátravých očkách bolo 
vidieť, ako tuho premýšľajú, 
či im môže ublížiť. Ale kdeže 
ublížiť, čertisko ich len pripra-
vil na príchod Mikuláš a jeho 
družiny zo severného pólu, 
kde zapadol v návaloch sne-
hu. Dva expedičné tímy, čerti 
a  anjeli preto „odišli“ až na 
ďaleký sever, za polárny kruh, 
aby do hotela Satel doviedli 
dlhoočakávaného Mikuláša 
s ešte viac očakávanými dar-
čekmi. A ten s radosťou obda-
rovával každé dieťa zvlášť, ale 
až potom, keď preukázali, že 
sú skutočne dobré a počúvajú 
rodičov.  

Hoci deti celé popoludnie 
súťažili, ako už býva zvykom, 
nebolo porazených. Víťazmi 
boli všetci, ktorí aj tento rok 
prišli na mikulášske stretnu-
tie. A nielen deti. Aj zamest-
nanci spoločnosti svojou 
účasťou dokázali, že vedia 
nielen zodpovedne pracovať, 
ale spoločne dokážu prispieť 
k dobrej zábave.  (red)
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Srdce a meč
Na promovanie najnovšej 

knihy autorky Nory Barátho-
vej Meč a srdce pozývajú 
vydavateľstvo JADRO a ho-
tel Hviezdoslav v Kežmarku 
dnes o 18. h do kongresovej 
sály Sophia. Súčasťou podu- 
jatia bude aj autogramiáda, 
spojená s predajom knihy. 
Rezervácia na recepcii hote-
la, t. č. 0917 954 369 alebo 
na info@hotelhviezdoslav.sk.

Katka Koščová
Vianočný koncert Katky 

Koščovej s kapelou sa usku-
toční dnes o 17.30 h v Dome 
kultúry v Starej Ľubovni. 
Vstupné 4 €, predaj vstupe-
niek v DK, t. č. 052/432 18 
93.

Pod Spišským hradom
Mestské kultúrne stredisko 

v Sp. Podhradí organizuje 
dnes na Mariánskom námes-
tí Vianočné trhy 2015.

Vianočná akadémia
Pipi Dlhá Pančucha sa prip- 

ravuje na Vianoce je názov 
vianočnej akadémie ZŠ Dr. 
D. Fischera. Žiaci vystúpia 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku v stredu 
a štvrtok, 16. a 17. decembra 
o 11. h, 17. h a 8.30 h.

Anjel Vianoc
Tatranská galéria v Popra-

de pozýva vo štvrtok 17. de-
cembra o 14. h do Art klubu 
Elektrárne na vernisáž výs- 
tavy a slávnostné vyhláse-
nie víťazov výtvarnej súťaže 
Anjel Vianoc 2015. O 19. h 
v Kinoklube Film Európa 
premietnu snímku Dokonalý 
zmysel (V. Británia, Švédsko, 
Dánsko, Írsko). Vstupné 3 €. 

Koncert i výstava
V  s p o l o č e n s k o m 

dome Cul tus v  Ľubic i 
sa vo štvrtok 17. decembra 
o 17. h uskutoční vianoč-
ný koncert, spojený s výs- 
tavou prác žiakov ZUŠ.

Zlaté prasiatko
Na vianočný program Zla-

té prasiatko pozývajú žiaci 
a pedagógovia ZUŠ na Šte-
fánikovej ul. do Domu kultú-
ry v Poprade vo štvrtok 17. 
decembra o 18. h. Vstupné 
dobrovoľné. 

Kapustnica fest
MsKS v Kežmarku pripra-

vuje vo štvrtok 17. decembra 
súťaž vo varení kapustni-
ce Kapustnica fest s boha-
tým folklórnym programom. 
V piatok 18. decembra to 
bude tradičná zabíjačka, 
spojená s ochutnávkou. 
V programe Betlehem vy-
stúpi divadlo Babadlo, Katka 
Koščová a Drišľak.

Exkluzívny 
vianočný koncert

Charizmatická speváč-
ka Natascha Wright (GER) 
a Alfred McCrary (USA), 
spevák, klavirita a skladateľ 
(klavírny sprievod) vystúpia 
na exkluzívnom vianočnom 
koncerte v Dome kultúry vo 
Svite 17. decembra o 18. h. 
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.

Pat a Mat
Rozprávkový divadelný 

muzikál Pat a Mat s kamarát-
mi s viacerými rozprávkovými 
postavičkami uvedú v DK Pop- 
rad v nedeľu 27. decembra 
o 16. h.  (red)

Pavol Gašper: Prvý rok v komunálnej politike
Do volieb 2014 som v poli-

tike nikdy nepracoval. Nebol 
som a  ani doteraz nie som 
v  žiadnej politickej strane. 
Všade, kam sa pozriem, vidím 
potreby ľudí, o ktoré akoby 
nikto nejavil záujem, preto 
som začal uvažovať o tom, že 
sa budem angažovať vo ve-
rejnej sfére. Keď mi deti po-
vyrástli, urobili sme si doma 
poradu, vyzbieral som s po-
mocou priaznivcov potrebné 
podpisy a  rozbehol predvo-
lebnú kampaň.

Po zvolení za poslanca 
v novembri 2014 som bol po-
verený primátorom mesta na 
vykonávanie funkcie druhého 
zástupcu primátora Popradu. 
Mestským zastupiteľstvom 
som bol zvolený do funkcie 
predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu a  predse-
du komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotnej. Tým som sa stal 
zároveň členom mestskej rady, 
ktorá je poradným orgánom 
primátora a mestského zastu-
piteľstva. Do rozsahu kompe-
tencie viceprimátora mi bola 
pridelená sociálna a  bytová 
oblasť, ako aj záležitosti, týka-
júce sa výstavby. Preto sa, ak 
je to potrebné alebo vhodné, 
zúčastňujem aj zasadnutí ko-
misie výstavby a majetku, ako 
aj zasadnutí rady pre priesto-
rové plánovanie. Okrem toho 
sa snažím v čo najväčšej miere 
plniť, čo som voličom sľúbil 
v predvolebnej kampani:

Hospodárenie mesta
Koncom roka 2014 bola 

zákonom predpísaným spô-
sobom vykonaná dôsledná 
inventarizácia majetku mesta 
a  neskôr účtovný audit. Pri 
nich sa nezistili nezrovnalosti. 
Skutočnosti, týkajúce sa čin-
nosti mestského úradu, sú prís- 
tupné verejnosti zákonným 
spôsobom. Mnohé z nich sú 
zverejnené na webovej stránke 
mesta. Spolu s vedením mesta 
sa snažím, aby Poprad posko-
čil v  rebríčku otvorenej sa-
mosprávy z 50. miesta vyššie. 
Verím, že to bude o niekoľko 
desiatok pozícií vyššie.

Styk s občanmi
Keďže mesto má slúžiť v pr-

vom rade obyvateľom, snažím 
sa s nimi byť v čo najužšom 
kontakte, aby som poznal 
ich potreby. Doteraz som 
neodmietol žiadnu žiadosť 
o  stretnutie či už na úrade, 
alebo aj na domovej schôdzi. 
Naopak, sám som iniciatív-
ne vyvolal sériu stretnutí so 
zástupcami všetkých organi-
zácií, ktoré pracujú v sociál- 
nej oblasti v  meste a  podľa 
možností som hľadal pre ne 
pomoc – ide napríklad o orga-
nizáciu, poskytujúcu pomoc 
týraným ženám, alebo iné. 
Pravidelne navštevujem den-
né centrá, v ktorých sa stretá-
vajú seniori, a popri pre mňa 
pekných a vzácnych chvíľach 
s nimi, sa pýtam na to, kde vi-
dia potreby zásahu samosprá-
vy. Ich postrehy sú podnetné.

Stále sa hľadá miesto pre 
rozšírenie činnosti mater-
ských centier. Snažíme sa 
skvalitniť aj prostredie v ma-
terských školách, o tom však 
viac pri oblasti stavebníctva.

Sociálna oblasť
Bol prijatý nový komunitný 

plán ako podklad pre ďalší pos- 
tup mesta v sociálnej oblasti.

Pre seniorov boli zorga-
nizované tradičné podujatia 
– športový deň pre seniorov, 
tretí vek sa zabáva, návšteva 
muzikálu v divadle, kúpeľný 
pobyt v  Piešťanoch. Navyše 
boli zabezpečené päťdňové 
návštevy pre 227 seniorov 
v Aquacity, v  rámci ktorých 
mohli čerpať rôzne procedúry. 
Pripravuje sa otvorenie den-
ného centra (známeho tiež 
pod názvom klub dôchodcov) 
na sídlisku Juh VI a  hľadáme 
vhodné priestory na Juhu III.

Mesto v  oblasti pomoci 
hendikepovaným nemá veľkú 
pôsobnosť. Snažíme sa vychá-
dzať v ústrety aspoň poskyt-
nutím priestorov na stretáva-
nie, či pôsobenie občianskych 
združení a  iných organizácií 
za výhodných finančných 
podmienok a  hľadáme ďal-
šie možnosti, ako im uľahčiť 
život.

Výstavba
Do prevádzky bol uvedený 

futbalový štadión vo Veľkej, 
uskutočnila sa úplná rekonšt- 
rukcia Hviezdoslavovej uli-
ce, do prevádzky sa uvádzajú 
nové výťahy v dome s opatro-
vateľskou službou Xenón, bola 
dokončená rekonštrukcia 
zvodov v Základnej škole na 
Ulici Komenského.

Po dlhej dobe bol skonsoli-
dovaný územný plán a vôbec 
po prvýkrát v histórii mesta 

bol zdigitalizovaný a sprístup-
nený obyvateľom na webo-
vom sídle mestského úradu. 
Prebehlo jeho pripomienko-
vanie a zber požiadaviek na 
jeho zmeny v rozsahu, ktorý, 
trúfam si povedať, je najväčší 
v histórii mesta. Pripravova-
ná zmena a doplnok územ-
ného plánu s názvom Revízia 
2015 sa takmer rovná celko-
vej zmene tohto dokumen-
tu, ktorý je rozhodujúci pre 
plánovanie a  realizovanie 
akejkoľvek výstavby v meste. 
Ak všetko pôjde ako doteraz, 
bude táto zmena uzavretá 
v rekordne krátkom čase.

Po osobnej návšteve vo 
všetkých základných školách 
v meste a v takmer všetkých 
materských školách som mu-
sel konštatovať, že mesto sa 
k svojmu majetku, ktorý slú-
ži na prípravu detí na život, 
správalo macošsky. Po roz-
hovoroch s riaditeľmi a ria-
diteľkami, poslancami a pri-
mátorom sme sa rozhodli, 
že v  roku 2016 do školstva 
bude vložených toľko peňa-
zí, koľko bolo v  minulosti 
len v máloktorom pred-
volebnom roku. Verím, že 
poslanci dnes, 16. decemb- 
ra schvália veľmi odvážny 
a ambiciózny rozpočet. Ten 
by znamenal, že od budúce-
ho roku nebude zatekať do 
škôl ani škôlok, a to ani cez 

strechy ani cez suterény.
Finišujeme s  prípravami 

na čerpanie eurofondov na 
zatepľovanie škôl a škôlok.

Šport
Táto oblasť je v  Poprade 

vnímaná zvlášť citlivo a to naj-
mä v súvislosti s informáciami 
o hokejovom klube, ktoré boli 
medializované v  poslednom 
čase, pričom niektoré z nich 
sa žiaľ, nezakladajú na pravde. 
Prijali sme opatrenia, ktoré by 
mali zamedziť nevhodnému 
použitiu finančných dotácií 
mesta do športu. Finalizuje sa 
kľúč, ktorý by mal byť použitý 
pre rozdeľovanie dotačných 
prostriedkov pre šport, najmä 
pre mládež. Jeho uplatňova-
ním by malo byť zabezpečené 
spravodlivejšie rozdeľovanie 
peňazí na základe objektív-
nych overiteľných údajov. 
Nemalo by sa stať, že financie 
budú poskytnuté „od pása“ 
podľa niečích sympatií.

Pracujeme na vybudovaní 
ďalších športovísk, ktoré by 
slúžili ako súťažným, tak aj 
rekreačným športovcom: sú 
rozbehnuté prípravné práce 
pre naprojektovanie a  nás- 
lednú výstavbu skate parku, 
je naprojektovaný workout 
park a  pripravuje sa jeho 
vybudovanie.

Parkovanie
Toto je jedna z najpálčivej-

ších otázok v meste. Ako je-
den z krokov na jej vyriešenie 
bola vypísaná súťaž na projekt 
garážového domu. Podmien-
kou je, aby bol zostavený 
z modulov, ktoré sa budú dať 
k sebe pristavovať a nadstavo-
vať na seba. To by malo, ak sa 
táto koncepcia osvedčí, zlac-
niť projektovanie ďalších par-
kovacích domov podobného 
typu. Nechceme jednoducho 
komerčným firmám predať, 
či prenajať pozemky na stavbu 
komerčných parkovacích do-
mov. To by len zdražilo život 
Popradčanov. 

Zvažuje sa aj obmedzenie 
parkovania veľkých vozidiel, 
akými sú napríklad náklad-
né dodávkové automobily, vo 
vymedzenom čase a vo vyme-
dzených častiach mesta. Od 
januára 2016 sa bude meniť 
grafikon mestskej dopravy, 
čo môže znížiť požiadavky 
na parkovacie miesta v centre 
mesta.

Kultúra
Po dlhých rokoch sa začali 

predstavitelia vedenia mesta 

objavovať na podujatiach ako 
pripomenutie si oslobodenia 
Popradu, ukončenie vojny, 
SNP, transport židovských 
žien a dievčat do Osvienčimu.

Kino Tatran je pripravené 
na začatie stálej prevádzky.

Úvahy o  zriadení profe-
sionálneho divadla so stá-
lou scénou sa ukázali byť 
kvôli finančnej náročnosti 
nerealistické.

Rôzne
Pred dokončením je plán 

rozvoja mesta, ktorý bude 
spolu so spomenutým územ-
ným plánom a komunitným 
plánom rozhodujúcim doku-
mentom pre ďalšie smerova-
nie mesta.

Obnovujeme družbu s part-
nerskými mestami, ktorá 
v minulosti „zaspala“ a nad-
väzujeme kontakty s ďalšími 
mestami, od ktorých sa máme 
čo naučiť. Mal som možnosť 
z tohto dôvodu navštíviť Za-
kopane a Ústí nad Orlicí. 

Veľkú radosť mi robí, keď 
mám tú česť zablahoželať jubi-
lantom a urobiť si s nimi spo-
ločnú fotografiu. Rovnako sa 
teším z každej aktivity našich 
seniorov.

Pravidelne sobášim a  bol 
som poctený aj požiadavkou, 
aby som obrad vykonal osob-
ne ja, mimo poradia.

Mal som príležitosť byť pri 
uvítaní prezidenta Slovenska 
a  viacerých veľvyslancov na 
mestskom úrade.

Záverom
Stále jednou z  najväčších 

výziev je zabezpečiť obyva-
teľom dostatok pracovných 
príležitostí a cenovo dostupné 
bývanie pre začínajúce rodi-
ny, aby sme zastavili odchod 
mladých ľudí a  naštartovali 
slovenskú „prisťahovaleckú 
vlnu“. 

Ak by som mal zhrnúť rok 
od volieb, tak musím zdôraz-
niť, že všetko, čo sa mi podari-
lo za rok od nástupu do funk-
cie urobiť, je závislé od spolu-
práce. Spolupráce s občanmi, 
poslancami, primátorom, 
vedením mesta, s úradníkmi, 
organizáciami, inštitúciami 
i  podnikmi a  podnikateľmi 
v meste. Preto sa snažím byť 
konštruktívny a som vďač-
ný všetkým, ktorí tiež takto 
pristupujú k  mestu a  jeho 
záležitostiam.

Bol by som rád,  ak by sa 
podarilo čo najviac zaanga-
žovať obyvateľov mesta do 
rozhodovania o meste a jeho 
majetku, teda o majetku ich 
samých a zamedziť sklamaniu 
a pesimizmu ľudí v oblasti ko-
munálnej politiky.

Pri plnení svojich povin-
ností sa usilujem, aby bolo 
zrejmé, že najvyššou prioritou 
pre mňa je človek.

Začiatkom budúceho roka 
pripravujem anketu, ktorá mi 
poskytne spätnú väzbu od 
obyvateľov a pomôže zostaviť 
priority pre ďalší postup.

Pavol Gašper nevynechá možnosť stretnutia sa s občanmi mesta. Aj tými najstaršími.

Všetkým prajem 
plné zdravie, 

hojnosť radosti, 
príjemné Vianoce 

a pokojný rok 2016.

Pavol Gašper
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František Bardy: Spod Kráľovej hole, príbehy a historky z Liptovskej Tepličky
Náš tip na vianočný darček

Mladších i  starších určite poteší 
kniha Františka Bardyho Spod Kráľo-
vej hole, Povesti a historky z Liptov-
skej Tepličky. Čitateľ v nej nájde 32 
príbehov, ktoré sa v Liptovskej Tep-
ličke zachovali od najstarších čias len 
v ústnom podaní. 

Jednotlivé povesti a historky zazna-
menávajú ťažký, ale neraz i úsmevný 
život a prácu našich predkov. Kniha 
umožňuje čitateľovi preniesť sa vo 
svojej predstavivosti do doby dávno 
minulej a tá je autentickejšia aj pre-
to, že autor opisuje dnes už neraz 
zabudnutú prácu bačov na salašoch, 
horárov, lesných robotníkov ale aj 
žien, ktoré sa starali o  domácnosť, 
deti, statok a pomáhali pri všetkých 

František Bardy

Spod Kráľovej hole

Povesti a historky
z Liptovskej Tepličky
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Snímka: Vladimír Linder

Azda každý z nás postrehol, že nákupná horúčka už začala a väčšina má 
predstavu, aký darček dať svojim blízkym pod vianočný stromček. Ak 
sa stále neviete rozhodnúť, vedzte, že už desaťročia je tým najosvedče-
nejším darčekom kniha, ktorá nepoteší len obdarovaného, ale všetkých, 
ktorí radi čítajú. 

prácach okolo hospodárstva. Nahliad-
nete to kúdeľných izieb a zoznámite sa 
s  príbehmi, ktoré si tepličské dievky 
a ženičky pri pilnej robote rozprávali. 
Keďže autor je aj regionálnym histo-
rikom, v  povestiach a  historkách sa 
drží faktov, verne približuje myslenie 
a predstavy ľudí, žijúcich v strede hôr. 

V knihe Spod Kráľovej hole však náj-
dete aj povesti o splosých babách, ktoré 
sa v spomienkach zachovali len v Lip-
tovskej Tepličke a nikde inde na Sloven-
sku sa s týmto fenoménom nestretne-
me. Zoznámite sa s nadprirodzenými 
bytosťami a javmi, ktoré dodnes vzbu-
dzujú neistotu a  strach, ale spoznáte 
aj zaujímavé príbehy ľudí, ktorých po-
tomkovia žijú v obci dodnes. 

Kniha Spod Kráľovej hole je dopl-
nená ilustráciami významného gra-
fika a maliara z nášho regiónu Fran-
tiška Žoldáka. Nájdete tu i pár slov 
o autorovi, príhovor a poďakovanie 
autora, poznámku o  vzniku tejto 
knihy, ale aj slovník tepličských slov, 
ktoré sú kvôli autenticite v príbehoch 
použité. 

Príbehy a  povesti spod Kráľovej 
hole môžu obohatiť a osviežiť aj rôzne 
súťaže v prednese prózy v základných 
školách a  rovnako pomôžu rozšíriť 
záber regionálnej výchovy v spozná-
vaní života našich predkov v širšom 
regióne pod Kráľovou hoľou, ale aj na 
Slovensku.

Knihu Spod Kráľovej hole si mô-
žete zakúpiť v kníhkupectvách nášho 
regiónu, ale objednať si ju môžete aj 
z pohodlia domova v internetových 
obchodoch Martinus, Gorila a Ikar. 
 (red)
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Burza hračiek
Malá detská burza hra-

čiek a rozprávkových kníh sa 
bude konať v Dome kultúry 
v Poprade v nedeľu 20. de-
cembra o 10. h. Vstup voľný.

Vianočné koncerty
V Dome kultúry v Starej Ľu-

bovni vystúpia žiaci ZŠ Ko-
menského v nedeľu 20. de- 
cembra o 14. h s vianočným 
programom. Vianočný kon-
cert učiteľov a absolventov 
ZUŠ J. Melkoviča sa usku-
toční v koncertnej sále ZUŠ 
20. decembra o 14. h. 

Belianske Vianoce
Na námestí pri MsÚ v Sp. 

Belej v nedeľu 20. decembra 
od 14. h budú Belianske Via-
noce. O program a vianoč-
nú atmosféru sa postarajú 
školy, združenia a spolky 
v meste.

Ľadový dóm
V Tatranskom ľadovom 

dóme na Hrebienku v nede-
ľu 20. decembra od 15.30 h 
zaznejú pastierske koledy. 
O týždeň neskôr, 27. de-
cembra tu bude vianočný 
koncert Nebeská muzika. 
V januári sa v bazilike preds- 
tavia členovia divadla Nová 
scéna Bratislava. 3. 1. si 
na otváracom novoročnom 
koncerte vypočujú diváci vý-
ber z muzikálov, 17. 1. mix 
piesní (Romana Dang Van 
a Peter Makranský) a 31. 1. 
je v programe Čarodejník 
z krajiny Oz (Miroslava Drí-
nová, Miroslava Partlová 
a Patrik Vyskočil). Začiatky 
o 15.30 h.  (red)

Jediní, ktorým Návštevný 
poriadok TANAPu dovoľu-
je vstupovať na značkova-
né turistické chodníky vo 
vysokohorskom prostredí 
v  čase sezónnej uzávery, sú 
skialpinisti a  horolezci, or-
ganizovaní v horolezeckých 
zväzoch, za účelom nástupu 
na skialpinistickú túru. Pri-
tom skialpinizmus možno 
vykonávať od 21. decembra 
do 15. apríla za priaznivých 
snehových podmienok, ak 
nebolo vyhlásené lavínové 
nebezpečenstvo. 

Skialpinisti môžu pre svoj 
šport využívať len vyhradené 

Skialpinistom vstup voľný - obmedzene
trasy vo Veľkej  Studenej do-
line od Zbojníckej chaty, cez 
kotol Sivých plies do Prieč-
neho sedla, z  neho k  Téry-
ho  chate  v Malej Studenej 
doline a ďalej popod Mača-
ciu vežu do Baranieho sedla 
a  Veľkou Zmrzlou dolinou 
na Chatu pri Zelenom plese. 
V Mlynickej doline od vodo-
pádu  Skok do Soliskového 
sedla a tou istou trasou späť, 
prípadne s  prechodom zo 
sedla na zjazdovku od chaty 
Solisko. V  Žiarskej doline 
je to v úseku Veľké Závraty 

a  Malé Závraty, východis-
kovým miestom je Žiarska 
chata, v  úseku Bobrovecká 
Vápenica - Červenec - Babky 
- Veľká Kopa - sedlo Priehy-
ba a späť, v Spálenej doline 
a v úseku zjazdovka Spálená  
- Salatínska dolina. Podrob-
nejšie informácie sú na www.
lesytanap.sk.

Skialpinistickú sezónu 
v  Žiarskej doline predĺžil 
Krajský úrad životného pros-
tredia v Žiline až do 15. mája 
na dvoch trasách: Žiarske 
sedlo – Žiarska chata a  Jar-

ný žľab z Baranca. Dôvodom 
žiadosti o udelenie výnimky 
v  tejto časti TANAPu bolo 
časté porušovanie návštev-
ného poriadku najmä skial-
pinistami, ktorí aj napriek 
sezónnej uzávere vstupovali 
do kamzičieho a  svištieho 
biotopu. Svište sa vyhrabá-
vajú po 15. apríli a kamzice 
sú v  tomto období vysoko 
gravidné. Ich vyrušovanie 
môže mať na veľkosť popu-
lácie značný negatívny vplyv. 
Preto  práve v  tomto obdo-
bí je ochrana tak citlivého 

územia v  alpínskom stupni 
Tatranského národného par-
ku veľmi dôležitá. Výnimku 
predĺžil Okresný úrad Žilina, 
odbor starostlivosti o život-
né prostredie až do 31. de-
cembra 2018.

Pohyb turistov vo vyso-
kohorskom prostredí moni-
torujú členovia lesnej stráže 
a stráže prírody. Za poruše-
nie zákazu vstupu mimo vyh- 
radených turistických trás 
a v období, ktoré Návštevný 
poriadok TANApu nepovo-
ľuje, hrozí návštevníkovi Ta-
tier bloková pokuta na mies-
te vo výške 66 eur.  (lbd)
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Osem mien, osem tvori-
vých prístupov, osem výtvar-
ných pohľadov zo stretnutia 
s keramikou a maľbou. Peter 
Smik, Peter Krúpa, Eugeniusz 
Molski (PL), Eva Končeková, 
Gabriela Kornajová, Alexey 
Sheboldaev, Olga Karpacheva 
(obaja RU) a Jozef Srna. Všet-
kých priaznivcov umenia po-
zýva Annogallery do kaštieľa 
v Smižanoch na výstavu pod 
názvom Greetings Ceramics 
I., ktorá potrvá do konca ja-
nuára 2016. V  pondelok až 
piatok, od 9. do 17. h máme 
možnosť vidieť výsledky kera-
mickej tvorby a maľby domá-
cich a zahraničných umelcov, 
ktorí sa stretli na medzinárod-
nom tvorivom pobyte v  ke-
ramickom ateliéri v  Hôrke. 
Podujatie pre umelcov zorga-
nizovalo občianske združe-
nie Annogallery s  finanč-
nou podporou Ministerst- 
va kultúry SR. 

 „To, čo divák vidí, je výsled-
nou prezentačnou formou in-
vencie, tvorivosti, remeselného 
fortieľa v tom najlepšom zmys-
le slova, ideového základu 
a umeleckých konceptov kaž-

(tvorivé stretnutie umelcov s keramikou a maľbou)
Greting Ceramics I.

dého autora – výtvarníka. To, 
čo divák vidí je dielo – kom-
plexný artefakt,  ktorý v  sebe 
spája  myšlienku a hmotu. To, 
čo divák vidí, je časť umelcov-
ho videnia sveta, ktoré nám 
predkladá, pretransformované 
do línie, štruktúr, farby, svet-
la,“ uviedla PhDr. Dáša Uhar-
čeková Pavúková, zo Spišské-
ho múzea v Levoči.  

 K. Smiková

Peter Krúpa  Do podstaty by-
tia, keramika.

Predajné miesta:
stánok v ZOC MAX,
predajne SINTRA.

Vianoce pod Tatrami
Na Hlavnom námestí v Kež-

marku je vo štvrtok 17. decem-
bra pripravený program Viano-
ce pod Tatrami. Vo folklórnom 
programe najkrajších vianoč-
ných zvykov, hier, piesní budú 
účinkovať detské folklórne 
súbory Letnička a Venček 
Poprad, Lomničaník a Pod-
tatranček Veľká Lomnica, 
Maguráčik Kežmarok a Kicor-
ka Lendak. V sobotu 19. de- 
cembra o 16. h v rámci Via-
noc pod Tatrami vystúpi v Kul-
túrnom dome v Novej Lesnej 
DFS Venček. S vianočným 
pásmom vystúpia DFS v ne-
deľu 20. decembra o 14. h aj 
v DK v Poprade.

Materská kapustnica
Baby club Hippo Poprad 

pozýva na 7. ročník akcie pre 
deti a mamičky (ockov, babky, 
dedkov) Materská kapustnica 
do divadelnej sály v Sp. So-
bote v piatok 18. decembra 
od 14. h. O 15. h bude koncert 
Paci, paci a o 16.30 h bábko-
vé predstavenie. Vstupné 7 € 
dospelí, 3 € dieťa (v cene aj 
kapustnica, detský raut a ď. 
občerstvenie). Predaj vstu-
peniek Baby club Hippo, t. č. 
0905 184 894.

Otvor svoje srdce
V Poprade sa 18. – 20. de-

cembra uskutočnia vianočné 
koncerty Otvor svoje srdce. 
V piatok o 18. h v Grécko-
-katolíckom chráme sv. Petra 
a Pavla a v sobotu o 19.30 h 
v Konkatedrále Sedembolest-
nej Panny Márie Vianoce ma-
ľované pieskom (Eva Aibaz 
z Ruska priamo pred očami 
návštevníkov vytvorí obrazy 
z piesku). V piatok o 19. h 
v Evanjelickom kostole a. v. 
v Strážach, v sobotu o 18. h 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda, 
v nedeľu o 9. h v Kostole sv. 
Michala v Sp. Sobote a o 11. h 
v Evanjelickom kostole a. v. 
na Nám. sv. Egídia Najkraj-
šie vianočné piesne (komor-
né duo Pavla Hudzíková 
- spev a Júlia Novosedlíková 
- klávesy).

Obnovený svet
Divadelný súbor Úsmev 

v Sp. Teplici pozýva na di-
vadelné predstavenie Obno-
vený svet v kultúrnom dome 
v piatok 18. decembra o 17. h 
a v nedeľu 20. decembra 
o 14. h. Vstupné 1 €.

Vianočná ulička remesiel
V Starej Ľubovni je 18. 

– 19. decembra pripravená na 
pešej zóne Vianočná ulička 
remesiel s kultúrnym progra-
mom od 10. do 22. h. DH 
Ľubovnianka spríjemní popo-
ludnie obyvateľom i návštev-
níkom v piatok 18. decembra 
od 15. h.

Meštianske Vianoce
V Dome ľubovnianskeho 

mešťana v St. Ľubovni sa od 
18. do 23. decembra konajú 
Voňavé meštianske Viano-
ce so zdobením medovníkov 
i vystúpením DH Ľubovnian-
ka. 21. – 23. decembra tu 
budú premietať vojenský film 
s vianočnou tematikou Keď 
anjeli spievajú, zbrane nech 
mlčia.

Remeselný trh
Vianočný remeselný trh 

s bohatým kultúrnym progra-
mom o najchutnejší a najkraj-
ší vianočný perník sa uskutoč-
ní v sobotu 19. decembra od 
10. h v parku a v kongresovej 
sále v Levoči.   (red)

Pozvánky Venujte darček, ktorý pomôže
Je tomu veľa rokov späť, 

ale  často si spomeniem... 
Bolo to asi v  piatej triede 
ľudovej. Mali sme pani uči-
teľku Koreňovú a  učila nás 
slovenčinu a literatúru. Bola 
to fešanda a  mohli sme na 
nej nechať zrak. Aj jej uče-
nie malo pôvab. Jasno si 
spomínam na hodinu, kedy 
nás oboznamovala s prózou 
aj názornou ukážkou, ktorú 
predniesla. Celý obsah úryv-
ku si nepamätám, len tri slo-
vá, ktoré predniesla razantne 
- až nás to odpútalo od ob-
divu prednášajúcej na pred-
nesené. V  triede zaznelo: 
„Hovädo si Benedek!!!“ Už si 
nepamätám ani to predtým, 
ani to potom.

Často si tieto tri slová pri-
pomeniem, keď napr. zídem 
na prízemie nášho paneláku, 
kde domový dôverník na-
dáva, že sa nám opäť niekto 

vymočil pred výťahom. Keď 
vyjdem z dverí a okolo nich je 
spústa vajglov, že pomaly nie 
je kam stúpiť. Zahnem za roh 
a niekto ťažkým autom roz-
brázdil trávnik a ešte zablate-
nými kolesami znečistil chod-
ník. Rovnako ma „povznesú“ 
dobráci, ktorí neváhajú pou-
žiť chodník pre chodcov ako 
„chodník pre autá“. Dnes ma 
„potešil“ pohľad na šedý Cit-
roën s ŠPZ KK 310BO, ktoré-
ho šofér, mladý muž, neváhal 
prejsť po chodníku a násled-
ne pobrázdiť trávnik, len aby 
jeho „křehotinka“ nemusela 
urobiť pár krokov naviac.

Netvrdím, že to všetko spá-
chal pán Benedek, ale to os-
tatné sedí. Len váham, či by 
nositelia živočíšnej ríše takto 
označovanej, vedeli páchať ta-
kéto skutky a či by sme sa im 
za to priradenie nemali ospra-
vedlniť?!  DrB

...hovädo si, Benedek!
Na okraj 

Prinášame ešte dôležitú informáciu pre rodičov, ale 
predovšetkým všetkých školákov a to, kedy budú mať kon-
com tohto a začiatkom budúceho roku školské prázdniny. 

Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra a potrvajú 
do  7. januára 2016. Školské vyučovanie sa začne 8. ja-
nuára 2016. Už o mesiac neskôr sú naplánované jedno-
dňové polročné prázdniny v školskom roku 2015/2016 
a tie budú 1. februára 2016. Školské vyučovanie sa zač- 
ne 2. februára 2016.  Jarné prázdniny v školskom roku 
2015/2016 sa začnú 15. februára a žiaci budú doma do 19. 
februára 2016. Školské vyučovanie sa začne 22. februára 
2016.

Školské prázdniny

Ak hľadáte darček, 
ktorý má dušu, kalendár 
dobrovoľníkov združenia 
Cesta za domovom, ktorý 
má pomôcť opusteným 
zvieratám, je určený prá-
ve vám. Psíky a mačičky, 
čakajúce na adopciu, ale 
i  chlpáči, ktorí si nový 
domov už našli, pózujú 
spolu s atraktívnymi mla-
díkmi na zaujímavých zá-
beroch fotografa Martina 
Krystýneka.

„Nápad nafotiť ka-
lendár prišiel celkom 
spontánne. Videli sme, 
podobné aktivity majú 
úspech na zahraničných 
fórach, preto sme sa roz-
hodli niečo vyskúšať aj 
na Slovensku,“ vysvetľuje 
predsedníčka združenia 
Lenka Zolnierčiková.

Vo farebnom  kalendári 
na rok 2016 nájdete dva-
násť adoptovaných alebo tzv. 
dočaskových psíkov a mači-
čiek spolu s mladými sympa-
tickými pánmi, ktorých spája 
láska k  zvieratám, preto sa 
rozhodli do tohto krásneho 
projektu zapojiť. Každý štvor-
nohý model má za sebou ne-
peknú minulosť. Dnes sú už 
síce všetci v trvalom či dočas-
nom bezpečí, ale kalendárom 
chceli títo mladí ľudia ukázať 
iným, že aj zvieratká z ulice sú 
krásne a stojí za to, pri výbere 
nového rodinného príslušní-
ka, pouvažovať o ich adopcii. 

Výťažok z kalendára, ktorý 

symbolicky stojí 12 eur, bude 
použitý na veterinárnu sta-
rostlivosť pre zvieratká, ktoré 
sú ešte bez domova. „Veľmi 
nás potešilo, keď sa Martin 
Krystýnek rozhodol pomôcť 
tejto dobrej veci a  všetci zú-
častnení ukázali, že majú srd-
ce na pravom mieste. Mužsko-
-zvieracie dvojice na jednotlivé 
zábery sme vyberali od oka, 
kto nám ku komu najviac 
„pasoval“, alebo kto sa s kým 
najrýchlejšie skamarátil,“ 
s úsmevom na profesionálne 
fotenie spomína študentka 
veteriny Lenka. Zvieratká boli 

po celý čas veľmi spokoj-
né, užívali si spoločnosť 
a maznanie a potešili ich 
najmä sladké odmeny, 
ktoré po dobre vykona-
nej práci dostali.

 „Každý z našich zvie-
racích modelov je niečím 
výnimočný. Niektorým sa 
fotenie páčilo viac,  iné sa 
trošku čudovali, čo sa to 
s nimi deje. Ale všetci to 
zvládli bez problémov.“

Chlpatých krásavcov 
sprevádza na fotogra-
fiách mužná krása. Po 
mnohých kalendároch, 
zobrazujúcich nahé žen-
ské telo, je to príjemná 
zmena. „Deväťdesiat 
percent aktívnych zá-
chranárov a milovníkov 
opustených zvierat sú 
ženy. Preto sme vedeli, 
že musíme zaujať najmä 
nežné pohlavie. Cieľom 

však nebolo nafotiť kalendár, 
ktorý by poburoval. Na foto-
grafiách sú mladí, sympatickí 
chalani, ktorých môžete bež-
ne stretnúť na ulici. Či v tiel-
ku, košeli alebo bez nej, majú 
niečo do seba a spolu so zvie-
ratkom z ulice to vytvára na-
ozaj skvelú kombináciu, ktorá 
zaujme.“ 

Originálny kalendár si 
môžete objednať cez face-
bookový profil združenia, na 
webovej stránke www.cesta-
zadomovom.sk alebo poslať 
email na adresu objednavky@
cestazadomovom.sk.  (pvč)
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Pozvánky
Adventný koncert

Štvrtý adventný koncert sa 
uskutoční v nedeľu 20. de- 
cembra o 17. h v Grécko-
-katolíckom chráme v Ľubici. 
Vystúpia na ňom žiaci ZUŠ A. 
Cígera z Kežmarku.

Šmolkovia
Najväčšia hudobná šou pre 

deti i celú rodinu Šmolkovia 
bude v nedeľu 20. decembra 
o 17. h v Aréne Poprad. Vstu-
penky na ticketportal.sk.

Duchovné Vianoce
V rámci podujatia Čarov-

né Vianoce pod Tatrami sa 
v Kultúrnom dome v Batizov-
ciach v nedeľu 20. decembra 
uskutoční program Duchovné 
Vianoce. Viac inf. na t. č. 0902 
727 629 a 052/775 63 12.

IV. adventný koncert
Štvrtý adventný koncert Pop- 

radského dychového kvar-
teta, spojený s rozsvietením 
adventného svetla, bude na 
Nám. sv. Egídia v Poprade 
v nedeľu 20. decembra o 18. h. 
Kvarteto bude koncertovať na 
námestí aj vo štvrtok 24. de-
cembra. Štedrovečerný kon-
cert začne o 23.30 h.

Vianočný príbeh
Divadelné spracovanie zná-

meho príbeh Ch. Dickensa 
Vianočný príbeh uvedú štu-
denti Gymnázia T. Vansovej 
v Dome kultúry v Starej Ľu-
bovni v pondelok 21. decem-
bra o 10. a 18. h.

Vianočná akadémia
V Mestskom kkultúrnom 

stredisku v Kežmarku sa na 
Vianočnej akadémii v ponde-
lok 21. decembra o 15. h preds- 
tavia deti z MŠ Cintorínska.

Vianočné premietanie
V hoteli Atrium v N. Smokov-

ci v rámci vianočného premie-
tania v Mediatre uvedú v stre-
du 23. decembra o 10. h Veľkú 
orieškovú lúpež a o 14. h Jack 
zabijak obrov. Špeciálne via-
nočné premietanie – štvrtok 
24. 12. o 10. h Medveď Yogi: 
Prvé Vianoce,  13. h Červená 
Čiapočka, 16. h Ľadový med-
vedík 2: Tajomný ostrov, 20. h 
Santa má brata, piatok 25. 12. 
o 10. h Gnomeo a Júlia, 
13. h Snehulienka, 16. h 
Forstyho zimné radovánky, 
19.30 h Happy Feet 2, sobo-
ta 26. 12. o 16. h Čarodejník 
zo zeme OZ, nedeľa 27. 12.  
o 19.30 h Sluha jeho veličen-
stva. Vstupné dospelí 2,90 €, 
deti nad 6 r. 2 €, do 6 r. zdar-
ma a nedeľa 27. decembra 
o 19.30 h.

Ferdinand 
ide do Betlehema

Ako sa slimák Ferdinand 
vybral do Betlehema je názov 
hereckého a hudobného spra-
covania príbehu o slimákovi, 
ktorý cestou okúsil radosti 
i starosti tohto sveta. Vianoč-
ná akadémia sa uskutoční 
v piatok 25. decembra o 16.30 
h v kostole v Matejovciach. 
Vstupné dobrovoľné.

Keď tá jasná hviezda...
Žiaci a učitelia ZUŠ J. Mel-

koviča pripravujú živý betle-
hem. Program Keď tá jasná 
hviezda bude v piatok 25. 
decembra o 14. h v Rím.-ka-
tolíckom kostole sv. Mikuláša 
v Starej Ľubovni. 

Rozlúčka 
so starým rokom

Silvestrovský program so 
symbolickým krstom snehovej 
vločky bude na Štrbskom Ple-
se vo štvrtok 31. decembra. 

 (red)

Živý betlehem
Tradičné divadelné preds- 

tavenie hercov divadla zo Sp. 
Novej Vsi Živý betlehem sprí-
jemní vianočné sviatky oby-
vateľom a návštevníkom Po-
pradu v piatok 25. decembra 
o 18. h na Nám. sv. Egídia.

Radostná zvesť
Vianočné koledy a piesne 

v podaní ĽH Prešovčan so 
sólistkou Petrou Humeňan-
skou zaznejú na koncerte 
Radostná zvesť v Kostole sv. 
Egídia v Poprade v sobotu 
26. decembra o 18. h Vstup 
voľný.

Strážca divočiny
Reprízu filmu SR Strážca 

divočiny premietnu v kaviar-
ni a čajovni U vlka v Starom 
Smokovci v sobotu 26. de-
cembra. V utorok 29. decemb- 
ra tu bude prednáška, spo-
jená s premietaním fotografií 
o zážitkoch ochranára a fil-
mára Erika Baláža Nesmrteľ-
ný les. V stredu 30. decem-
bra premietnu film Lyžovanie 
v tieni Džingischána (Kanada/
USA). Začiatky o 19. h, vstup-
né 1 €.

R2 BROTHERS
Vianočný koncert skupiny 

R2 BROTHERS - Michael 
Jackson & Queen sa usku-
toční v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku v ne-
deľu 27. decembra o 19. h. 
V programe vystúpi 25 vy-
nikajúcich umelcov, hosťom 
bude tanečná skupina Čarov-
né ostrohy. Vstupné 14 €, pre 
členov Klubu priateľov hud-
by 12 €. Predaj vstupeniek 
MsKS Kežmarok, Kežmarská 
informačná agentúra a na 
www.mskskezmarok.sk.

Štefanská party
V kongresovej sále v Levo-

či sa v sobotu 26. decembra 
uskutoční Štefanská party. 
V programe vystúpia Kat-
ka Knechtová, Shaman, DJ 
Johny Age a Levočan. (red)

Pozvánky GYNOD už desať rokov slúži ženám

„Počas desaťročného pôso-
benia sme venovali pozornosť 
neustálemu vzdelávaniu sa 
a získavaniu povinných kre-
ditov, ktoré sú podmienkou 
pre vykonávanie zdravotníc-
kej činnosti. Úspešne som ab-
solvoval kurz gynekologickej 
sonografie a  moja sestrička 
stihla trojročné bakalárske 
štúdium v  odbore ošetrova-
teľstvo. Absolvovali sme tiež 
medzinárodné gynekolo-
gické kongresy v  Bratislave, 
Košiciach, Martine, Prešove 
a  v  Nitre,“ uviedol Dr. No-
votný, ktorý je aj aktívnym 
prispievateľom do českého 
odborného časopisu Gyne-
kolog, kde mu doposiaľ vyšlo 
9 odborných článkov.

No nie iba samotné vy-
šetrenia či liečenie patrí do 
gynekologických ambulan-
cií. Medzi významné oblasti 
práce gynekologického tan-
demu patrí i výchovná čin-
nosť. Príprava na obdobie 
dospievania, mylne zamieňa-
né na sexuálnu výchovu (ako 
zdôraznil pán doktor), je 
výchova k rodičovstvu a or-
ganizácia preventívnych vy-
šetrení. „Práve tie patria me-
dzi naše priority. Za rok sme 
vyšetrili priemerne 10 malo-
letých dievčat s  podozrením 
na pohlavné zneužitie. Medzi 
nimi sú žiaľ, aj 2-3 tehotné 
mladšie ako 15 rokov, ktoré 
patria do rizikovej skupiny 

tehotných. Tie by mal vyšetro-
vať a poradensky riadiť detský 
gynekológ, ale finančná situá-
cia väčšiny takto postihnutých 
dievčat im to nedovoľuje,“ 
konštatoval Novotný. 

Výchova k  plánovanému 
rodičovstvu je krajne ne-
vďačná oblasť a  propagácia 
antikoncepcie je vnímaná 

ako nemorálna. Výsledkom 
sú potom nechcené tehoten-
stvá, viackrát spojené s váž-
nym porušením zákonov 
-  znásilnením, sexuálnym 
zneužitím maloletých, nie raz 
aj pod vplyvom alkoholu či 
inej omamnej látky. „Máme 
v evidencii tri maloleté matky, 
ktoré dodnes nepoznajú otca 

svojho dieťaťa. Jedna dokon-
ca tvrdí, že ju opitú znásilnili 
traja neznámi potenciálni ot-
covia!“ zdôraznil Novotný.

Medzi tie azda najkrajšie 
zážitky personálu gyneko-
logickej ambulancie patria 
dvakrát diagnostikované  
trojičky. „Počas 32-ročnej 
praxe v  nemocnici som sa 
s  trojičkami ani raz nestre-
tol. Posledné trojičky z Ľubi-
ce, mamičky Bejdákovej, sa 
v septembri tohto roku dožili 
troch rokov. Sme veľmi radi, 
že sú zdravé a utešene rastú,“ 
vyznal sa pán doktor.

Ako povedal dr. Novotný, 
pozitívnym poznatkom je, že 
sa najdynamickejšej rodia-
cej skupine žien, Rómkam, 
do rodenia už tak nechce. 
Ba dokonca sa neraz doža-
dujú umelého prerušenia 
tehotenstva a oveľa častejšie 
siahajú aj po nejakej forme 
antikoncepcie.

Zdravotníci GYNODu 
prichádzajú aj s  podnetný-
mi návrhmi, ktoré by štátu 
ušetrili státisíce eur. Medzi 
ne patrí bezplatná antikon-
cepcia nízkopríjmovým ro-
dinám, bezplatné sterilizá-
cie, ktoré by refakturovala 
nemocniciam obec, mesto 
či štát. Rovnako navrhujú 
poskytovať zľavu na lieky pa-
cientkím, ktoré sa pravidelne 
zúčastňujú preventívnych 
prehliadok.

A  čo si do ďalšieho de-
saťročia želajú zamestnanci 
ambulancie GYNOD? „Lep-
šiu spoluprácu so zdravotný-
mi poisťovňami, disciplínu 
tehotných pri návšteve pre-
natálnych poradní, zvýšenie 
počtu preventívnych vyšetrení 
a  hlavne zlepšenie vzťahov 
medzi pacientkami a zdravot-
níkmi. Bez vzájomnej dôvery 
je totiž ťažko liečiť,“ zdôraz-
nil MUDr. Jaroslav Novotný. 
 (reš)

November 2015 sa niesol v znamení  
10. výročia existencie gynekologicko-
-pôrodníckej ambulancie GYNOD 
s. r. o. na poliklinike v Kežmarku. Po 
približne polročnom rozbehu ambu-
lancie, kedy si lekár MUDr. Jaroslav 
Novotný a sestrička Klára Dlugošová 
získavali dôveru pacientok, sa konečne 
dočkali aj prvej výplaty. Gynekológia 
a  pôrodníctvo patrí do línie prvého 
kontaktu a jeho hlavný príjem je z ka-
pitácie pacientok. Dvojica zamestnan-

cov preto musela vychádzať pacient-
kám v ústrety, aby sa počas 10-ročného 
pôsobenia dostala k počtu 2 262 kapi-
tovaných pacientok z rôznych ekono-
mických, sociálnych, náboženských  
a národnostných skupín. Za toto obdo-
bie dvojica vykonala 54 737 vyšetrení, 
na rôzne druhy operácií odoslala 1 500 
pacientok a zdiagnostikovala 3 482 te-
hotenstiev. Počet narodených detí sa 
žiaľ, vzhľadom na slobodný výber pô-
rodníc, nedá presne zistiť.
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PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

 ◉ Kúpim 1 alebo 2-izbový 
byt v Poprade. T. č.: 0948 
007 776.

 ◉ Kúpim garáž v Poprade.  
T. č.: 0948 007 776.

NENHUTEĽNOSTI

Podtatranskú knižnicu 
v Poprade obohatilo občian-
ske združenie Polonus o sto 
titulov poľskej literatúry. 
V  pondelok 30. novembra 
predsedníčka OZ Katarzyna 
Bielik a poľský konzul Jacek 
Doliwa slávnostne otvorili 
v Podtatranskej knižnici tzv. 
poľskú knižnicu.

Základ poľskej literatúry 
v  knižnici tvorilo 227 kníh, 
z toho  83 časopisov a iných 
periodických publikácií. Mi-
nulý týždeň OZ Polonus vďa-
ka projektu, ktorý podporuje 
Ministerstvo zahraničných 
veci Poľskej republiky, dopl-
nilo poľskú literatúru v kniž-
nici o ďalších sto titulov belet-
rie a náučnej literatúry. Poľský 
konzul Jacek Doliwa povedal, 
že keď je nápad dobrý, pros- 
pešný a  ide o  projekt, ktorý 
je pre ministerstvo únosný, 
tak ho radi podporia. „Toto je 
výborný nápad. Mám rád kni-
hy, pretože ponúkajú v dnešnej 
spoločnosti inú hodnotu než 
internet.“

Predsedníčka OZ Polonus 
Katarzyna Bielik sleduje, že 
obzvlášť v prihraničnom pás-
me je záujem o poľské knihy. 

OZ Polonus otvorilo v Poprade poľskú knižnicu

Veľa ľudí s  Poliakmi spolu-
pracuje v  rámci cestovného 
ruchu a  podnikania. Chcú 
sa vedieť dohovoriť so svoji-
mi klientmi alebo turistami. 
„Rozhodli sme sa, že práve 
v Poprade oslovíme Podtatran-
skú knižnicu a skúsime rozšíriť 
fond poľskej literatúry v meste, 
ktoré má živú tradíciu, čo sa 
týka slovensko–poľských vzťa-
hov“, vysvetlila. 

Projekt poľských kniž-
níc na Slovensku sa osved-
čil už aj v  Krajskej knižnici 

v  Žiline,  Kysuckej knižnici 
v Čadci, Turčianskej knižnici 
v Martine, Oravskej knižnici 
A. Habovštiaka v  D. Kubí-
ne, Liptovskej knižnici G. F. 
Belopotockého v L. Mikulá-
ši, Mestskej knižnici v Bytči, 
ale aj v Krajskej knižnici Ka-
rola Kmeťka v Nitre. Katarzy-
na Bielik čitateľom praje, aby 
v knihách hľadali a našli to, čo 
sa dnes zo spoločnosti vytrá-
ca, čiže ľudskosť, spolupatrič-
nosť a zdravšie medziľudské 
vzťahy.  Adriana Hricková

Pozvánky
Vianočné trhy

Vianočné trhy pripravilo 
v sobotu 19. decembra aj 
mesto Spišská Stará Ves. 
Sprievodný program začne 
o 15.30 h - O Snehuliakovi 
a Snehuľke (divadlo Okadlo 
Zvolen), domáci spevácky 
zbor A. M. Chmeľa a DFS 
Pieniny, FS Maguranka, DFS 
Kútniček Sp. Hanušovce, 
ohňová šou, skupina Smola 
a hrušky.

Tůma a Pocisková 
v Teniscentre

Vianočný koncert exclusi-
ve, na ktorom budú účinkovať 
Filip Tůma, Nela Pocisková, 
40-členný orchester Ope-
ry Štátneho divadla Košice, 
detský spevácky zbor a ďalší 
hostia sa uskutoční v Tenis-
centre v Tatranskej Lomnici 
19. decembra o 18. h. Rezer-
vácia vstupeniek v Teniscen-
tre, t. č. 052/446 72 66.

Eva Nová
Nový slovenský hraný film 

Eva Nová, v ktorom v hlavnej 
úlohe exceluje fantastická he-
rečka Emília Vášáryová, uve-
die osobne v kine Iskra v Kež-
marku v pondelok 28. de- 
cembra o 19. h režisér Marko 
Škop. Vstupné 3,50 €, držite-
lia preukazov filmového klubu 
2 €. Film je mládeži prístupný 
od 12 rokov.

Benefičný koncert
V Bazilike sv. kríža v Kež-

marku sa v utorok 29. decem-
bra o 19. h uskutoční XVI be-
nefičný vianočný koncert. Vý-
ťažok bude venovaný dets- 
kému oddeleniu Nemocnice 
Dr. Vojtecha Alexandra.

Filmový večer
V kongresovej sále Grand 

hotela Bellevue v Hornom 
Smokovci sa v utorok 29. 
decembra o 19. h uskutoční 
filmový večer s Pavlom Bara-
bášom, na ktorom premietnu 
film o jeho dobrodružnej plav-
be africkou riekou Suri. Vstup 
voľný.

Spišské Vianoce
Karpatskonemecký spolok 

Kežmarok a ďalšie inštitúcie 
pozývajú na Spišské Vianoce 
do Dreveného artikulárneho 
kostola v sobotu 19. decem-
bra o 15.h. 

Detská show
Diskotéka, obohatená 

o zaujímavú tombolu a ukáž-
ky tanečných štýlov, všet-
ko pod vedením uja Ľuba 
z Košíc, bude v rámci pred-
silvestrovskej detskej show 
v koncertnej sále ZUŠ v DK 
Poprad v stredu 30. decemb- 
ra o 16. h. Vstupné 1 €.

Silvester v St. Ľubovni
Detský Silvester s oh- 

ňostrojom sa v parku na 
Nám. gen. Štefánika v Sta-
rej Ľubovni uskutoční 31. 
decembra o 14. h. Program 
pre dospelých s hudbou, 
ohňostrojom a primátorskou 
kapustnicou začne o 22.30 h.

Detský Silvester
V altánku v parku v Levoči 

sa vo štvrtok 31. decembra 
o 17. h uskutoční Detský Sil-
vester s ohňostrojom i primá-
torským punčom. 

Vianočná izba
Podtatranské osvetové 

stredisko a Podtatranské mú-
zeum Poprad pripravili „de-
dinskú“ vianočnú izbu. Výsta-
va v priestoroch POS v Sp. 
Sobote potrvá do 15. januára. 
Otvorená je v pracovných 
dňoch od 8. do 15. h. (red)

Tento rok je to už po ôsmy-
krát čo sa vianočný kamión 
vydal na svoje turné po Slo-
vensku a zavítal aj do Svitu. 
Za tónov reklamného spotu 
Coca – Coly Vianoce už prišli 
si vo štvrtok užili Vianočný 
kamión aj malí Sviťania. Roz-
žiarené detské očká nenechali 
nikoho na pochybách, že ka-
mión nielen u detí navodil tú 
pravú vianočnú atmosféru. 
Kamión sa v okamihu pre-
menil na krásne vyzdobe-
nú vianočnú obývačku, kde 
na nedočkavé deti čakal vo 
svojom kresle Mikuláš alebo 
Santa Claus. Nielen deti sa s 
Mikulášom fotili a pošepkali 
mu aj svoje priania, čo si že-
lajú nájsť pod stromčekom. 
Súčasťou sviatočne ladeného 
programu bol okrem iného aj 

špeciálny tanec pre deti spre-
vádzajúce pieseň Vianoce už 
prišli. Ten ratolesti zabavil 
a zároveň zahrial počas ča-
kania na kamión. Deti mali 
možnosť naučiť sa choreogra-
fiu od Santových pomocní-
kov – vianočných škriatkov. 

Na uchovanie krásnych 
vianočných spomienok slúži 
webová stránka www.vianoc-
nykamion.sk, kde si môže 
každý nájsť fotografie práve 
zo svojho mesta. 

Ako nás informovala D. 
Štefaňáková z Mestského úra-
du vo Svite, výťažok z predaja 
v stánku Coca-Cola bude ve-
novaný Zariadeniu opatrova-
teľskej služby vo Svite. „Výška 
daru nám bude oznámená 
pravdepodobne v januári 
2016,“ spresnila Štefaňáková.

Vianočný kamión vo Svite

Pred Obecným úradom 
v Brutovciach sa 7. novemb- 
ra stretli hasiči, občania obce 
a hostia. Presne o 11. h prišlo 
na priestranstvo pred obecný 
úrad nové vozidlo Iveco Dai-
ly, ktoré riadil podpredseda 
vlády a minister vnútra SR 
Robert Kaliňák. Po podaní 
hlásenia veliteľom DHZ Da-

nielom Hockickom ml., sta-
rosta obce Jozef Komara pri-
vítal vzácnych hostí, Roberta 
Kaliňáka, Mariána Saloňa, 
štátneho tajomníka MV SR, 
Alexandra Nejedlého, pre-
zidenta Hasičského a zách- 
ranného zboru SR, Ivana 
Dunčka, prednostu OÚ v Le-
voči, Stanislava Strojného, 

riaditeľa OR HaZZ v Levoči, 
Janku Benedekovú, riaditeľku 
OV DPO a ďalších vzácnych 
hosti. 

Starosta predstavil históriu 
obce a hovoril o živote dob-
rovoľných hasičov v obci. 
Poďakoval R. Kaliňákovi za 
prekrásny darček k 85. vý-
ročiu založenia DHZ v obci, 
počas ktorých hasiči vzorne 
pracovali a starali sa o zvere-
nú techniku. R. Kaliňák zdô-
vodnil význam činnosti dob-
rovoľných hasičov v obciach, 
ich pomoc pri odstraňovaní 
následkov živelných pohrôm, 
pri hasení požiarov a záchrane 
ľudských životov. Auto, ktoré 
prichádza do obce netreba 
vnímať ako dar, ale ako poďa-

kovanie za tvrdú prácu, ktorú 
hasiči vykonávajú. Hasiči sú 
špecifická skupina ľudí, ktorá 
na úkor svojho voľna a svo-
jich rodín, je ochotná pomá-
hať ľuďom, či už v obci, ale 
aj mimo nej. Po príhovore 
odovzdal  podpredseda vlády 
a minister vnútra SR kľúče 
od nového vozidla veliteľovi 
DHZ a nové auto požehnal 
vdp. Anton Horník. Vozidlo 
do života uviedli šampan-
ským minister vnútra SR, 
starosta obce a veliteľ DHZ. 
Potom nasledovala prezentá-
cia vozidla ministrom, fotog- 
rafovanie pri novom vozidle, 
diskusia s hasičmi a občanmi. 

 Terézia Komarová
 Snímka: Nikoleta Demová

Nové hasičské Iveco aj v Brutovciach

Prezident SR Andrej Kiska sa 4. decembra stretol s oby-
vateľmi Jezerska. Z tejto zamagurskej dedinky pochádzal 
jeho otec a pán prezident tam má pochovaných starých ro-
dičov. V rámci návštevy sa stretol s poslancami obecného 
zastupiteľstva a starostom, ale aj s občanmi, s ktorými sa 
rád porozpráva o bežných záležitostiach a pospomína na 
detské časy, ktové trávil u starých rodičov. Obyvatelia Je-
zerska zhotovili  „svojmu prezidentovi“ pamätnú tabuľu, 
ktorá nedovolí zabudnúť na úspešného rodáka. Nebola to 
jeho prvá návšteva vo funkcií a veríme, že ani posledná.  
 Text a snímka: Daniel Kuruc

Predvianočnú slávnosť Otvárania dverí Vianoc podtat-
ranských pripravila obec Štrba na nedeľu 20. decembra o 
17. h na priestaranstve pri budove obecného úradu.

Účinkovať budú folklórne súbory DFS Štrbianček, FSM 
Štrbian, FS Štrbän a cirkevné spevokoly. Hosťom programu 
bude herec, režisér, pedagóg a recitátor Juraj Sarvaš.

Nech tichou nocou znie zvonov hlas

ZAMESTNANIE
 ◉ Príjmeme predavačku/

predavača do špecializo-
vaného obchodu SUPER 
ZOO – Poprad. E-mail: 
personalne@superzoo.sk.
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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  Čarodejov učeň
23:00  Max Payne
01:20  Rozsudok smrti
03:20  Noviny TV JOJ

05:55  Jazdi Hlavou
06:00  Správy RTVS
06:45  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:10  Pikkuli
07:20  Šmolkovia
07:35  Franklin a priatelia
07:45  Veselá farma IV.
08:05  Lilly, malá čarodejnica
08:30  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:35  Daj si čas
10:05  On air
10:35  Toskánska vášeň
12:05  Jazdi Hlavou
12:10  Krakonoš a lyžníci
13:30  Dúhenka
14:45  Tajomstvo starej 
 bambitky
16:15  Medveď
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Hodina deťom
22:35  Edith Piaf
00:55  Toskánska vášeň
02:20  Edith Piaf

06:50  Národnostné správy
06:55  Energetika
07:10  Tempo
07:25  Autosalón
07:50  Jazdi Hlavou
08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
09:00  History
09:05  Pred rokmi...
09:30  Československý filmový 
 týždenník
09:50  Generácia - zlaté 
 roky života
10:20  Cesta
10:50  Ambulancia
11:15  Piloti
11:45  Vat
12:10  5 minút po dvanástej
13:15  Od veci
13:50  Kapura
14:35  Farmárska revue
14:55  Halali
15:10  Ryby, rybky, rybičky
15:40  Test magazín
16:00  Hokej - Arosa 
 Challenge 2015
18:45  Večerníček
18:50  Pásli ovce valasi
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja
19:10  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Moji zvierací priatelia - 
 dobrodružstvá 
 pod hladinou
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Ja milujem, ty miluješ
21:50  Krátky film o láske
23:15  Vietorisova tabulatura
23:55  Správy RTVS

04:00  Komisár Rex

22:45  Od veci
23:10  Iné ženy

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Majster pekár
11:00  Rodinné prípady
11:55  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
17:50  Majster pekár
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:05  NCIS: New Orleans
01:00  Doktorka mafie
02:00  Doktorka mafie
03:00  Monk
03:45  Komisár Rex

04:35  Súdna sieň
05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
07:40  Súdna sieň
09:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
11:00  Geissenovci 
12:00  Noviny o 12:00
13:00  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:50  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  Naj, naj, naj
22:00  Neuveriteľné svetové 
 talenty
22:30  Svet podľa Evelyn
23:05  Motív
00:05  Hawaii 5.0
01:05  Ochrana svedkov
02:05  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja
02:55  Krimi
03:20  Noviny TV JOJ

04:10  Svet v obrazoch
04:30  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:35  Počasie
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
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS

04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:05  TV šanca
07:30  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
09:05  Asijina voľba
10:00  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
14:30  Slovensko v obrazoch
15:00  Cestou necestou
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:50  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:40  Jazdi Hlavou
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  Ali
22:50  Inšpektor Orteguy
00:20  Medicopter 117
01:10  Inšpektor Orteguy
02:40  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
05:55  Správy RTVS z regiónov
06:10  Fokus zdravie
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď II
07:15  Heidi
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Predstavujeme vám 
 Darinu Laščiakovú
09:00  To je váš prípad, Šetaffy
10:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
10:30  Ukrajinský magazín
10:55  Mladí o mladých
11:25  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:25  Tajná pomoc bankám
14:35  Umenie
15:00  Vianoce kedysi
15:30  Maďarský magazín
16:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
16:30  Ambulancia
17:00  Mladí o mladých
17:30  Správy - Hírek
17:35  History
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:15  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Divoká Amerika
21:45  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
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Štvrtok
17. 12. 2015

12:20  Dámsky klub
14:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Jazdi Hlavou
14:50  Slovensko chutí
15:25  History
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Jazdi Hlavou
16:30  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:15  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  Noc plná zázrakov
23:15  Reportéri
23:45  Medicopter 117

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Heidi
07:35  Buvirozprávky
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Sviatočné chvíle rodov 
 Hontu a Novohradu
09:05  To je váš prípad,Šetaffy
10:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
10:30  Maďarský magazín
10:55  Mladí o mladých
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:30  Divoká Amerika
14:30  Od veci
15:00  Vianoce kedysi
15:25  ArtSpektrum
15:30  Kvarteto
16:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
16:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
16:40  Energetika
17:00  Extrémne v horách
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Pásli ovce valasi
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:10  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Veľké presuny
21:40  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Vat
23:10  Polícia

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Majster pekár
10:50  Rodinné prípady
11:50  Kobra 11
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
17:50  Majster pekár
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma - semifinále
23:30  Rodinné prípady
00:30  NCIS: New Orleans
01:25  Doktorka mafie
02:20  Doktorka mafie
03:15  Dva a pol chlapa I.
03:30  Teória veľkého tresku
03:50  Komisár Rex

04:00  Motív
04:45  Súdna sieň
05:30  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
07:50  Súdna sieň
09:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
11:00  Geissenovci
12:00  Noviny o 12:00
13:10  Česko Slovensko 
 má talent - Silvester 2013
15:30  Nákupné maniačky
16:45  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
02:45  Krimi
03:10  Noviny TV JOJ
03:55  Motív

04:50  Správy RTVS
05:40  Asijina voľba
06:25  Úžasné krajiny
06:50  Tv šanca
07:20  Jazdi Hlavou
07:25  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
09:05  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:15  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Nečakané stretnutia
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:50  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:15  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Wasabi
21:50  Cestou necestou
22:25  Večerné správy RTVS
22:40  Amistad
01:10  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina

Piatok
18. 12. 2015

02:00  Wasabi
03:25  Amistad

05:05  Polícia
05:20  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  Heidi
07:30  Pásli ovce valasi
07:35  Mimi a Líza
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pramene a premeny
08:55  To je váš prípad,Šetaffy
10:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
10:30  Kvarteto
10:55  Extrémne v horách
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:30  Veľké presuny
14:30  Vat
15:00  Vianoce kedysi
15:20  ArtSpektrum
15:25  Tvárou v tvár
16:00  Hokej - Arosa 
 Challenge 2015
18:45  Večerníček
18:50  Pásli ovce valasi
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:10  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Família
21:25  Láska
23:35  Správy RTVS
00:25  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Majster pekár
10:40  Rodinné prípady
11:40  Kobra 11
12:40  Monk
13:40  Farma - semifinále
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
17:50  Majster pekár
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Farma - finále
23:00  Smrtonosná jazda
01:00  Bostonské vraždy
01:55  NCIS: New Orleans
03:40  Dva a pol chlapa I.

04:35  Súdna sieň
05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
07:45  Súdna sieň
09:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
11:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
12:00  Noviny o 12:00
13:20  X FACTOR 
15:10  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00

Sobota
19. 12. 2015
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05:00  Televízne noviny
06:00  Jack Frost
07:45  Arthur zachráni 
 Vianoce
09:30  Bláznivá vianočná 
 dovolenka bratranca 
 Eddieho
11:20  Už sme tam?
13:20  Happy Feet 2
15:20  Snehulienka
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Kocúr v čižmách
22:15  Macík
00:35  Dlhý bozk na dobrú noc
03:05  Smrtonosná jazda

04:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
04:45  Súdna sieň
05:20  Top star
05:40  Noviny TV JOJ
06:30  Krimi
07:05  Noviny TV JOJ
08:00  Káčerovo I
08:50  Ako zachrániť Vianoce
11:00  Svet podľa Evelyn
11:35  Hoď svišťom
12:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:25  Sexi Santa
15:25  Bodyguard proti 
 svojej vôli
17:35  Naj, naj, naj
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
22:00  21 Jump Street
00:30  Dom na konci ulice
02:45  Krimi
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Hoď svišťom

04:40  Krakonoš a lyžníci
06:00  Správy RTVS
06:45  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:15  Pikkuli
07:20  Šmolkovia
07:35  Franklin a priatelia
07:50  Veselá farma IV.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Zázračný ateliér
09:00  60 zabijakov divočiny II.
09:30  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Mláďatká
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  History
11:50  Tajomstvo starej 
 bambitky
13:25  Agatha Christie : Poirot
14:55  Šťastie príde v nedeľu
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Zypa Cupák
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Rudolph Valentino
23:45  Agatha Christie: Poirot
01:15  Mláďatká
02:10  60 zabijakov divočiny II.
02:40  Rudolph Valentino

06:35  Geo report
07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura

09:15  Farmárska revue
09:40  Halali
09:55  Test magazín
10:05  Škola klebiet
11:30  Família
11:55  Turandot
12:55  Orientácie - Televízny 
 posol
13:25  Slovenský raj
13:55  Slovensko Advent 2015
14:55  Herecké legendy
15:10  Čudný človek
16:20  Pan Tau I.
17:20  Integrácia
18:45  Večerníček
18:50  Pásli ovce valasi
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Heidi
19:35  Moji zvierací priatelia - 
 dobrodružstvá 
 pod hladinou
19:50  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Otcovia a deti
21:40  Polnoc v Paríži
23:10  Sviatočný koncert
23:50  On air
00:15  Autosalón
00:40  Správy RTVS
01:25  Slovo

05:00  Televízne noviny
06:00  Scooby-Doo
06:20  Zajac Bugs a priatelia
06:35  Happy Feet 2
08:25  Snehulienka
10:45  Kocúr v čižmách
12:25  Farma - finále
14:50  Zlatý kompas
17:10  Shrek Tretí
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Kráska a zviera
23:05  Navždy v mojom srdci
01:10  Prípad číslo 39
03:20  Navždy v mojom srdci

04:20  Inkognito
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Ako zachrániť Vianoce
09:35  Káčerovo I
10:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
11:50  Vtierka Castle
12:50  27 šiat
15:20  Čarodejov učeň
17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Sám doma
23:00  Rambo IV.
01:05  RoboCop 3
03:10  Prievozník

04:20  Rudolph Valentino
05:55  Svet v obrazoch
06:20  Správy RTVS
07:10  Góly - body - sekundy
07:25  Počasie
07:35  Kováč z Podlesia
09:00  Dúhenka
10:20  Medveď
12:00  Zypa Cupák
13:20  Nesmrteľná teta
15:00  Železný Ján
16:25  Rozprávky bratov Gri-
 mmovcov: Snehulienka
17:25  Snežný drak

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Asterix a Obelix
22:10  Všetci sú v pohode
23:45  Na krásnom 
 modrom Dunaji
01:55  Všetci sú v pohode
03:30  Na krásnom 
 modrom Dunaji

05:50  Pán Tau I.
06:45  Moji zvierací priatelia - 
 dobrodružstvá 
 pod hladinou
07:00  Včielka Maja 
07:10  Heidi
07:30  Pásli ovce valasi
07:40  Mimi a Líza
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Otcovia a deti
10:00  Tri prasiatka
11:05  Ako Benjamín 
 melódiu našiel
12:00  Živá panoráma
12:35  Dobrí ľudia ešte žijú
13:40  Návrat rysov
14:40  Veľký, väčší, najväčší
15:30  Po stopách Svätého 
 Pavla
16:25  Pán Tau I.
17:35  Pod vládou ženy 
 aj na svitaní
18:35  Strigôňove Vianoce
18:45  Večerníček
18:50  Pásli ovce valasi
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:10  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Moji zvierací priatelia - 
 dobrodružstvá 
 pod hladinou
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Pocta Majstrovi
21:05  Dva dni v New Yorku
22:40  Roxette - všetko sa 
 začína tam, kde to končí
23:40  Správy RTVS

06:00  Rodinné prípady
08:15  Majster pekár
09:20  Princ a ja 3: 
 Kráľovské Vianoce
11:20  Kobra 11
12:20  Mentalista
13:20  Shrek Tretí
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa III.
16:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
17:00  Prvé televízne noviny
17:30  Pyšná princezna
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Pacho, hybský zbojník
22:35  Diktátor
00:20  Macík
02:15  Diktátor
03:30  Bláznivá vianočná 
 dovolenka bratranca 
 Eddieho

04:55  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
07:05  Súdna sieň
09:20  Bučkovci
10:50  Áno, šéfe! - Zdeněk 
 Pohlreich
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:30  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál

15:00  Stratení v horách
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  Kráľovské Vianoce
22:40  Koniec sveta na Vianoce
00:40  Hawaii 5.0
01:40  Ochrana svedkov
02:30  Koniec sveta na Vianoce

05:40  Správy RTVS
06:30  Góly - body - sekundy
06:45  Počasie
06:55  Rozprávky bratov Gri-
 mmovcov: Snehulienka
07:55  Zachránené Vianoce
09:10  Zlatá panna 
 a prekliaty brat
10:10  Železný Ján
11:35  Snežný drak
13:15  Vták Ohnivák
14:50  Kráska a zviera
16:20  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: Šípková 
 Ruženka
17:25  Orest z rodu 
 čarodejníkov
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Športovec roka
22:25  Slovensko chutí
23:00  Nerozvážni
23:45  Luther
01:30  Rošáda

05:40  Pán Tau I.
06:45  Moji zvierací priatelia
07:00  Včielka Maja 
07:10  Heidi
07:30  Pásli ovce valasi
07:40  Mimi a Líza
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Vianoce kedysi
09:00  Po stopách 
 Svätého Pavla
09:50  Mátohy
11:05  Tanec nad zlato
12:00  Živá panoráma
12:30  Dobrí ľudia ešte žijú
13:35  Roxette - všetko 
 sa začína tam, kde to 
 končí
14:45  Veľký, väčší, najväčší
15:30  Po stopách 
 Svätého Pavla
16:25  Pán Tau I.
17:40  Ako sa Štrbania 
 s Važťanmi o bujaka 
 Šándora pasovali
18:35  Rozprávky 
 pod stromček
18:45  Večerníček
18:50  Pásli ovce valasi
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Moji zvierací priatelia - 
 dobrodružstvá 
 pod hladinou
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Atlas mrakov
23:00  Zvukové stopy 
 Mauricea Jarrea
23:50  Záhrada

00:15  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Rodinné prípady
09:10  Pacho, hybský zbojník
10:55  Kráska a zviera
13:05  Moja super Ex
15:10  Legenda o sovích 
 strážcoch
16:55  Kúzelná opatrovateľka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  S tebou mě baví svět
22:35  Láska na karí
01:00  Kráska a zviera

04:00  Súdna sieň
04:45  Krimi
05:30  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
07:50  Súdna sieň
10:00  Hoď svišťom
10:40  Áno, šéfe! - Zdeněk 
 Pohlreich
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:30  Geissenovci 
14:30  Pravá blondínka 3
16:30  Denník princeznej
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Na vlásku
22:30  Dvojitý zásah
01:00  Hawaii 5.0
02:00  Ochrana svedkov
02:50  Hlas smrti 2

Nedeľa
20. 12. 2015

Utorok
22. 12. 2015

Pondelok
21. 12. 2015

Od januára 2016 už len na
www.podtatransky-kurier.sk

Na Štrbskom Plese sa 12. 
- 13. decembra za účasti 133 
pretekárov konal 43. ročník 
Tatranského pohára v  behu 
na lyžiach. Medzi kvalitný-
mi pretekármi sa na prvých 
pretekoch kontinentálneho 
pohára FIS Slavic Cup pre-
sadili aj slovenskí športovci. 
V  sobotňajšom šprinte žien 
voľnou technikou na 1,4 km 
trati bola najrýchlejšia Mar-
cela Marcisz z Poľska. S časom 
03:28.42 vo finále o 4 desatiny 
porazila slovenskú reprezen-
tantku Barboru Klementovú. 
Tretie miesto obsadila poľská 
pretekárka Urszula Letocha. 
U mužov boli šprinty voľnou 
technikou ešte napínavejšie. 
Český pretekár Ján Bartoň 
finálovú 1,6 km dlhú trať 

šprintoval v  čase 03:28.77. 
Chorvátskemu pretekárovi 
Edi Dadičovi na víťaza chýbali 
len 2 desatiny sekundy. Skvelé 
tretie miesto obsadil Slovák 
Miroslav Šulek so 6-sekundo-
vou stratou.

V nedeľu od skorého rána 
snežilo a počas celého dňa fú-
kal nárazový vietor. V indivi-
duálnych pretekoch klasickou 
technikou s intervalovým štar-
tom boli medzi ocenenými že-
nami pretekárky z Poľska. M. 
Marcisz zabehla 5-kilometro-
vú trať v čase 15:54,3. Druhá 
skončila Urszula Letocha so 
stratou 4 sekúnd a tretia bola 
Martyna Galewitz. B. Kle-
mentová skončila na 6. mieste 
(16:52,3). Z junioriek bola naj-
lepšia Agata Warlo z Poľska, 

2. miesto obsadila Slovenka 
Aneta Smerčiaková. Víťazný 
pohár v mužských pretekoch 
na 10 km klasicky zostal na 
Slovensku zásluhou A. Segeča 
(27:06,7). Aj M. Šulek ukázal, 
že slovenský tím prišiel na 
preteky kvalitne pripravený 
a na víťaza stratil iba 7 desatín 
sekundy. Tretie miesto obsa-
dil E. Dadič (27:12,8). Me-
dzi juniormi bol najrýchlejší 
Poliak Dominik Bury pred 
Jánom Koristekom (SR) a Ma-
teuszom Haratykom (PR).

Súčasťou podujatia boli zá-
roveň nominačné preteky na 
Zimné olympijské hry mláde-
že Lillehammer 2016 a po ví-
kende sú najbližšie k postupu 
Ján Mikuš, Lucia Michaličko-
vá a Zuzana Šefčíková.   (mjk)

Kontinentálny pohár FIS Slavic Cup
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Vo štvrtok večer v  mo-
dernom, zrekonštruovanom 
interiéri autosalónu Renault, 
popradskej spoločnosti Eu-
rocamp predstavili horúcu 
novinku tejto značky Renault 
Talisman. Novinkou však 
nebol iba Renault Talisman, 
ale priestory autosalónu. Na 
základe novej identity znač-
ky Renault, prešiel interiér 
schowroomu Renault pozi-
tívnou zmenou. Nájdeme tu 
moderné prvky, high tech 
technológie, farebné prevede-
nia v rámci projektu Renault 
Store.

Okrúhle výročie oslávil autosalón Renault novým sedanom TALISMAN

VIP klienti a priatelia au-
tomobilov značky Renault si 
mali možnosť prezrieť, ale aj 
vyskúšať najnovšie hity au-
tomobilky, značky Renault 
Kadjar a Renault Espace. Prí-
tomným hosťom spríjem-
nil večer pekný kultúrny 
program, v ktorom vystúpili 
žiaci Gynmnázia D. Tatarku 
pod vedením Viery Dulovej 
a  Pavla Leška, tanečná sku-
pina Hustle Dance Group 
a  speváčka Dominika Go-
recká v  doprovode Mateja 
Vojteka.

 „Chcel by som pripome-

núť, že v  týchto priestoroch 
sa stretávame už desať rokov. 
Áno, 12. decembra bude desať 
rokov, čo sme tieto priestory 
otvorili,“ uviedol pri slávnost-
nom privítaní hostí Daniel 
Kuruc, jeden z konateľov spo-
ločnosti a súčasne poďakoval 
spoločníkom a  kolegom za 
pomoc pri realizácií ostat-
ných zmien v autosalóne.

A  potom sa už dostala 
k slovu Lucia Boronová, kto-
rá pedstavila novú hviezdu 
Renaultu.

Talisman je veľký elegantný 
sedan s asertívnym dizajnom. 

Jeho kabínu navrhli tak, aby 
uspokojila všetkých cestu-
júcich a  postarala sa o  ich 
batožinu. 

Talisman nie je náhradní-
kom ani ďalším vývojovým 
stupňom modelu Laguna ani 
Latitude, ale naozaj novým 
modelom, ktorý završuje ob-
novu modelového radu luxus-
nej triedy Renault. Najlepším 
príkladom je architektúra, na 
ktorej je Talisman postavený, 
je špecifická pre tento model 
a vyvinutá v spolupráci alian-
cie Renault Nissan. 

Vozidlo Talisman si osvo-
juje DNA sedanov luxusnej 
triedy, tzn. trojpriestorovú 
karosériu. V tomto segmen-
te boli od šesťdesiatych ro-
kov a príchodu Renaultu 16 
reprezentované v absolútnej 
väčšine liftbacky. Talisman 
je ale klasický sedan so sa-
mostatnou kabínou a  kuf-
rom. Vozidlo je jeden z naj-
priestrannejších modelov vo 
svojom segmente. Novinka 
z  pera Alexisa Marotta pri-
chádza s  autonómnymi lí-
niami. Talisman pôsobí ako 
elegantná a  reprezentatívna 
limuzína. Má klasické pro-
porcie s  krátkym predným 
a dlhším zadným previsom. 
Prednú časť charakterizuje 
veľká chrómová maska s vý-
razným logom. Denné diódy 
dostali grafiku v  tvare pís-
mena C a zaujímavosťou je, 

že svietia permanentne, teda 
aj cez deň spolu s  dennými 
svetlami. To preto, aby bol 
vždy jasne identifikovateľný 
svetelný podpis. 

Renault TALISMAN po-
núka unikátnu radosť z jazdy 
vďaka technológii MULTI-
-SENSE a ako jediný sedan 
segmentu D  je vybavený 
systémom riadenia všetkých 
štyroch kolies v  kombinácii 
s elektronickým riadením tu-
hosti pruženia, ktorý vďaka 
manévrovateľnosti, výkonu 

a komfortu zabezpečuje vy-
nikajúcu jazdnú dynamiku.

Ak by sme mohli opísať 
Renault Talisman tromi slo-
vami, povedali by sme len: 
elegancia,  temperament 
a pohodlie. 

Nuž, takýto je Renault Ta-
lisman, ale prítomní vodiči 
mali v tento jedinečný večer 
možnosť zoznámiť sa aj s mo-
delmi Kadjar a Espace. Pri 
perfektnom pohostení, ktoré 
pripravili majitelia autosaló-
nu, mali dosť času. (reš)

renault.cz
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Hráči výberu Východu zví-
ťazili v sobotňajšom exhibič-
nom súboji hviezd Slovenskej 
basketbalovej ligy (SBL) nad 
tímom Západu 115:108. Za 
najužitočnejšieho hráča duelu 
vyhlásili BJ Younga z mužstva 
Západu, ktorý bol s 24 bodmi 
najlepším strelcom stretnutia. 
Rozohrávač bratislavského 
Interu zároveň triumfoval aj 
v  súťaži o  najlepšieho sme-
čiara. Najlepším trojkárom sa 
stal Matej Marchyn, krídelník 
MBK Komárno, ktorý hájil 
v sobotu farby Západu.

Východ – Západ 115:108, 
najviac bodov: Jacobo 18, Bať-
ka a Wisseh po 15  – Young 
24, Marchyn 14, Thompson a 
Alawoya po 12. 

Srbský basketbalový pivot 
BC Prievidza Svetozar Sta-

menkovič získal najväčšiu 
podporu fanúšikov v  hlaso-
vaní o základné päťky zápasu 
hviezd Eurovia All Star Game 
2015/2016. Fanúšikovia hla-
sovaním vybrali základné päť-
ky i trénerov oboch výberov - 
Východu a Západu. Stamen-
kovič nazbieral 2 491 hlasov. 
O 165 hlasov menej (a zároveň 
najlepší na Západe) mal ďalší 
srbský pivot Marko Stojadino-
vič z Levíc. Medzi trénermi si 
najúspešnejšie počínal Milan 
Černický, keď 2 465  hlasov 
rozhodlo, že povedie výber 
Západu. Východ mal pod pal-
com prievidzský Miljan Čuro-
vič, ktorý získal len o 14 hla-
sov menej. Kým fanúšikovia 
vybrali zloženie základných 
pätiek, ďalších hráčov na Zá-
pas hviezd nominovali tréneri. 

Východ: Pivoti - Svetozar 
Stamenkovič (Srbsko/Prie-
vidza/2 491 hlasov) a  Mi-
chal Baťka (SR/Košice/2 102 
hlasov). Krídla - Vladimír 
Hovaňák (SR/Spišská Nová 
Ves/1 927 hlasov) a  Richard 
Körner (SR/Prievidza/1 851 
hlasov). Rozohrávač - Jaytor- 
nah Wisseh (USA/Prie-
vidza/2 284 hlasov). Tréner: 
Miljan Čurovič (Srbsko/
Prievidza/2 451 hlasov), 
asistent: Rudolf Jugo (Chorvát-
sko/Svit/2 193 hlasov).

Západ:  Pivoti- Marko Sto-
jadinovič (Srbsko/Levice/2 
326 hlasov) a  P. J. Alawoya 
(USA/Komárno/2 027 hla-
sov). Krídla - Momčilo Lati-
novič (Srbsko/Levice/2 075 
hlasov) a  Matej Marchyn 
(SR/Komárno/1 772 hlasov), 

Rozohrávač- Nemanja Kova-
čevič (Srbsko/Levice/2 006 
hlasov), Tréner: Milan Čer-
nický (SR/Karlovka/2 465 
hlasov), asistent: Andjelko 
Mandič (Srbsko/Komárno/2 
254 hlasov).

Eurovia All Star Game 
(ASG) Slovenskej basketba-
lovej ligy (SBL) sa presťaho-
vala z  Bratislavy do Popra-
du. V  sobotu 12.  decembra 
sa v  tamojšej aréne Poprad 
u skuto č n i l o  e x h ibi č né 
stretnutie sprevádzané množ-
stvom doplnkových akcií. 
V Poprade sa na šou za 20 ti-
síc eur očakával sa plný dom. 
„Eurovia All Star Game je ako 
každý rok významná spolo-
čensko-športová akcia našej 
najvyššej mužskej súťaže, kto-
rá je zameraná na propagáciu 

mužského basketbalu na Slo-
vensku. Fanúšikovia si prost- 
redníctvom hlasovania zvo-
lili svojich najobľúbenejších 
hráčov zo západu a východu 
našej krajiny a tieto výbery sa 
stretli v exhibičnom stretnutí. 
Okrem toho sa vybraní hráči 
stretli v súťažiach v trojkovej 
streľbe a smečovaní do koša,“ 
povedal zástupca jedného 
z organizátorov, prezident Is-
kry Svit Ján Drobný.

Okrem Iskry Svit boli spo-
luorganizátormi podujatia 
mesto Poprad a spoločnosť 
Royal Bus & Travel. Vyše tisíc-
ka fanúšikov sa mohla tešiť aj 
na bohatý kultúrny program. 
Vystúpil raper Strapo, na 
bubnoch predviedla šou 
Campana Batucada a  pred-
stavila sa aj tanečná skupi-

na Bailadora Dance  Group. 
„Myslím si, že významným 
ťahákom pre divákov okrem 
spomenutého programu bolo 
vystúpenie slovinských lie-
tajúcich akrobatov Dunking 
Devils, ktorí svojimi kúskami 
bavia basketbalových fanú-
šikov po celej Európe,“ poz- 
namenal Drobný na margo 
partie chlapíkov, ktorá bola 
najväčším lákadlom aj v pred-
chádzajúcich dvoch ASG, 
ktoré sa uskutočnili v bratis- 
lavskej Hant aréne. Lístky na 
exhibíciu stáli 6 eur, čo mož-
no zapríčinilo, že v  sobotu 
večer nebola popradská Aré-
na zaplnená do posledného 
miesta, hoci bola akcia pro-
pagovaná o. i. aj na 25 bilbo-
ardoch od Ružomberka po 
Sp. N. Ves.  (sps)

Exhibičný súboj hviezd SBL vyznel pre Východ

V popradskom Hokejovom 
klube, o. z. to v  ostatných 
dňoch „vrelo“. Nevyplatené 
mzdy hráčom boli dôvodom 
odchodu najproduktívnejšie-
ho hráča L. Hvilu i obrancu J. 
Ťavodu a vyústili do hrozby, 
že hráči nenastúpia na zápa-
sy. Problémami a  aktuálnou 
situáciou sa zaoberala10. de-
cembra správna rada na mi-
moriadnom zasadnutí, ktoré 
zvolal prezident klubu Ing. Jo-
zef Švagerko. Redakcii poskyt-
la z rokovania toto stanovisko: 
„Súčasný riaditeľ klubu Ing. 
Tibor Turan navrhol pozasta-
venie svojej funkcie výkonného 
riaditeľa  do konečného roz-
hodnutia výkonného výboru 
SZĽH vo veci udelenia licencie 

Skončí Tibor Turan 
na poste riaditeľa HK Poprad? 

Podtatranský futbalový 
zväz v piatok už po jede-
nástykrát vyhlásil Jedenástku 
roka 6. ČEZ ligy. Podtatran-
ský futbalový zväz je jedným 
z mála zväzov na východnom 
Slovensku, ktorý jedenástku 
roka organizuje v  takom-
to rozsahu. „Pokiaľ budem 
pri kormidle, tak táto akcia 
bude pokračovať. Od sponzo-
ra máme prísľub a sme tesne 
pred podpisom zmluvy. Mali 
by sme tak zabezpečenú or-
ganizáciu jedenástky roka na 
najbližšie dva roky,“ prezradil 
šéf PFZ Štefan Vaľko.

6.  liga je výstavná skriňa 
Podtatranského futbalové-
ho zväzu. Zastrešuje oblasť, 
ktorá sa radí medzi najväč-
šie vo východoslovenskom 

Futbalová Jedenástka roka 2015

regióne a dlhodobo dosahu-
je vysokú úroveň. „Je to aj 
vďaka hráčom, ktorí k nám 
prichádzajú z  vyšších súťa-
ží. Máme tu aj veľa mladých 
talentov. Som rád, že 6.  liga 
má takú úroveň“  dodal 

prezident PFZ.
Jedenástka roka 6.  ČEZ 

liga 2015
Jozef Hajovský – brankár 

TJ Tatran Ľubica – 9 hlasov, 
Ľuboslav Šimšaj – 1. MFK 
Kežmarok – 7 hlasov, René 

Kopkáš  – TJ Tatran Ľubi-
ca  – 12  hlasov, Miroslav 
Duchnitzký  – MŠK Sla-
voj Spišská Belá – 9 hlasov, 
Marek Gažura  – OFK Ba-
tizovce – 9 hlasov, Ľubomír 
Glevický  – FK 49  Spišský 
Hrhov  – 13  hlasov, Ľubo-
mír Kovalčík  – OFK Pre-
bojník Hozelec – 16 hlasov, 
Stanislav Paločko  – OFK 
Batizovce  – 13  hlasov, An-
drej Džadoň – MŠK Slavoj 
Spišská Belá  – 10  hlasov, 
Ľubomír Greňa  – TJ Par-
tizán Vernár  – 18  hlasov,  
Milan Jakubčák  – OFK 
Vikartovce – 10 hlasov. 

Najlepším strelcom sa 
stal s  22 gólmi Vladimír 
Baláž z FK Veľká Lomnica. 
 (red)

pre prebiehajúcu extraligovú 
sezónu. Zároveň informoval, 
že nemá záujem, aby jeho osob-
né spory s vedením spoločnosti 
PRO-HOKEJ, s. r. o. negatív-
ne vplývali na popradský ho-
kej. Správna rada návrh vzala 
na vedomie a jednomyseľne 
rozhodla o pozastavení  jeho 
funkcie, ktoré bude účinné od 
vymenovania zastupujúceho 
výkonného riaditeľa. Tento 
stav by mal pretrvať minimál-
ne do konečného rozhodnutia 
veci, na základe ktorého správ-
na rada rozhodne o konečnom 
vyriešení otázky vedenia klu-
bu. Klub v priebehu najbližších 
dní vyplatí hráčom dohodnuté 
čiastky z  prostriedkov,  získa-
ných od sponzorov. Do konca 
tejto sezóny sa správna rada 
pokúsi finančnú situáciu v 
klube zvrátiť tak, aby nemal 
problém získať licenciu pre 
súťažný rok 2016/2017. Keď-
že prostriedky potrebné na spl-
nenie aktuálnych požiadaviek 
hráčov  sa zčasti podarilo za-
bezpečiť, hokejisti toto riešenie 
akceptovali a na dnešný súťaž-
ný zápas (pozn. piatkový zápas 
v  Trenčíne) nastúpia. Ďalšie 
kroky vedúce k stabilizácii klu-
bu prijme správna rada až po 
získaní stanoviska riadiaceho 
orgánu SZĽH k jednotlivým 
skutočnostiam, týkajúcim sa 
pôsobenia HK Poprad v extra-
lige.“  (red)

Jesenná časť Bowling Tour vyhodnotenáV  6. kolo Bowling Tour 
mesta Poprad 2015/2016, kto-
rého sa zúčastnilo 34 hráčov, 
sa v skupine A najviac darilo 
Vladimírovi Pavlikovskému. 
Základnú časť vyhral výko-
nom 1 241 a s  priemerom 
206,8. Do finále postúpilo 
šesť hráčov a bol s výkonom 
1  051 Martin Sivák. V  pr-
vom kroku finále sa stret- 
li Igor Lendácky 227, Sivák 
236 a  Ľubomír Kožik 188, 
ďalej postúpil Sivák. V dru-
hom kroku bojovali proti 
sebe Sivák 170, Szabo 131 
a Vladimír Plačko, ktorý pos- 

túpil do celkového finále. 
V  treťom finálovom kroku 
bojovali Pavlikovský s Plač-
kom a víťazom skupiny A sa 
stal V. Pavlikovský výkonom 
211 a s celkovým priemerom 
207,4. Na druhom mieste 
skončil V. Plačko výkonom 
170, priemerom 192,3 a tretí 
M. Sivák s priemerom 182,1.

V skupine B sa víťazom 
kvalifikácie stal Marián Tu-
rek výkonom 1 188 a prieme-
rom 198. Do finále postupo-
valo 8 hráčov a ako posledný 

Peter Helebrandt s výkonom 
956. V  prvom kroku hrali 
proti sebe Helebrandt 140, 
Karolčík 149, Niedoba 158 
a Ondrej Bočkay 178, čo ho 
posunulo do ďalšieho kroku 
finále. V druhom kroku hrali 
Bočkay 148, Meszároš 155, 
Kovalčíková 139 a  Hegen-
bart 235, ktorý si vybojoval 
postup do celkového finále. 
Stretol sa v súboji s víťazom 
kvalifikácie Turekom a sku-
pinu B vyhral J. Hegenbart 
výkonom 182 a s  celkovým 

priemerom 192,1. Druhý M. 
Turek dosiahol výkon 167 a 
priemer 193,5 a  na treťom 
mieste sa umiestnil Mar-
tin Meszároš s priemerom 
171,1. 

Najvyšší náhod - 246 do-
siahli dvaja hráči, M. Turek 
v  druhej hre kvalifikácie 
a René Blažek vo štvrtej hre. 
Jackpot a sošku za náhod si 
odniesol Turek.

Šieste kolo bolo posled-
ným v jesennej časti. V sku-
pine A so ziskom 56 bodov 

na prvom mieste skončil V. 
Pavlikovský, druhý Ľ. Kožik 
Ľubomír získal 51 bodov. 50 
bodov mali R. I.  Lendácky 
a R. Blažek, ktorý mal viac 
vyšších umiestnení a  patrí 
mu tretia priečka.

V skupine B sa na prvom 
mieste umiestnil J. Hegen-
bart s 89 bodmi, druhá Má-
ria Kovalčíková získala 81 
a tretí bol Martin Meszároš 
so ziskom 78 bodov.

Pos le dný m tur naj om 
v  tomto roku bude 19. de-
cembra od 9. h vianočný 
Nielen 10 je strike.  (ily)


