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Zmeny cestovného v prímestskej
autobusovej doprave

Novoročný príhovor primátora mesta Poprad

Od 1. januára 2014 vstúpili 
do platnosti nové tarifné pod-
mienky v  prímestskej auto-
busovej doprave cestujúcich 
a  batožín Slovenskej autobu-
sovej dopravy Poprad.

Novú tarifu schválili poslan-
ci Prešovského samosprávneho 
kraja a podmienky a výška ces-
tovného v hotovosti, z dopravnej 
karty, osobitného cestovného, 
okruh cestujúcich, ktorí sa pre-
pravujú bezplatne a  ďalšie po-
drobnosti sú uvedené na www.
sadpp.sk. Ako uviedla Viera Go-
tthardová z  SAD Poprad, výška 

cestovného v  prímestskej auto-
busovej doprave v  pôsobnosti 
popradskej akciovej spoločnosti 
SAD sa nemenila od roku 2009. 
V prvom pásme, teda pri krátkej 
tarifnej vzdialenosti, kde cestuje 
najviac ľudí, sa cestovné nezme-
nilo vôbec. Pri väčších vzdiale-
nostiach bolo potrebné výšku 
cestovného optimalizovať, aby 
nemuselo dôjsť k zrušeniu auto-
busových spojov. 

V  Mestskej hromadnej auto-
busovej doprave v  Poprade sa 
výška cestovného ani cestovný 
poriadok nemení.  (mar)

Vážení spoluobčania,
tak, ako väčšina z vás, aj ja kaž-

dý nový rok začínam bilanciou 
toho starého, súvahou úspe-
chov aj sklamaní, hodnotením 
mojej aj našej spoločnej práce 
pre mesto Poprad. Bilancovanie 
fungovania tak zložitého organi-
zmu, akým je mesto, je náročné 
a nikdy nie úplné. Môže zvádzať 
k zjednodušovaniu, povrchnos-
ti či neobjektívnosti. Napriek 
tomu sa o to pokúsim, jednak 
preto, že to považujem za povin-
nosť vyplývajúcu z mojej funkcie 
a tiež preto, že pripomenutie si 
výsledkov našej celoročnej práce 
je aj určitou formou poďakova-
nia sa všetkým, ktorí sa na nej 
spolupodieľali.

Hlavným a zásadným cieľom 
môjho snaženia vždy bolo bu-
dovanie a pretváranie Popradu 
na mesto s čo najlepšími pod-
mienkami pre plnohodnotný a 
po všetkých stránkach zdravý 
život jeho obyvateľov. Poprad 
ako fungujúce, bezpečné, repre-
zentatívne a rozvíjajúce sa mesto 
je mojou neustálou prioritou a aj 
keď nie vždy všetko napreduje 
tak, ako by sme chceli a ako by 
to mesto potrebovalo, myslím, že 
sa nám stále darí realizovať veľa 
dobrých a užitočných projektov.

Rýchle riešenia neexistujú a 

nie je možné hodnotiť rozvoj a 
každodenné zabezpečovanie všet-
kých potrieb Popradu bez kon-
textu s krajinou, v ktorej žijeme, 
a v ktorej každé mesto zápasí s 
podobnými starosťami a s nedo-
statkom verejných financií. Práve 
aj porovnaním sa s inými mesta-
mi môžeme presnejšie určiť naše 
postavenie v rebríčku slovenských 
miest a lepšie si tak uvedomiť naše 
úspechy či prehry. Nemôžeme sa 
tváriť, že kríza neexistuje, že nášho 
mesta sa nedotýka, môžeme sa len 
snažiť čo najmenej jej dôsledkov 
prenášať na našich obyvateľov. 
A práve na tomto mieste by som 
začal moje krátke bilancovanie 
minulého roku.

Doslova navzdory znižova-

niu objemu finančných prost-
riedkov pre mestá zo štátneho 
rozpočtu sme nezvýšili žiadne 
mestské dane a zároveň sa sna-
žili úroveň našich služieb ešte 
viac skvalitniť a priblížiť ich 
vašim potrebám. Dnes vám 
taktiež môžem garantovať, že 
ani v tomto roku vaše daňové 
zaťaženie nezvýšime. Rovnako 
ma teší, že Poprad si udržal po-
predné postavenie medzi mes-
tami, v ktorých úhrady za kva-
litné sociálne služby pre všetky 
skupiny odkázaných obyva-
teľov patria medzi tie najnižšie. 
Okrem toho, že zabezpečujeme 
všetky druhy sociálnych služieb, 
ktoré pre mesto vyplývajú zo 
zákona o  sociálnych službách, 

v spolupráci s neziskovou or-
ganizáciou Léthe  poskytujeme 
aj tiesňovú linku SOS. Zároveň 
podporujeme 9 denných cen-
tier, organizujeme liečebno-re-
habilitačný pobyt pre seniorov 
v kúpeľoch Piešťany a zabezpe-
čujeme množstvo ďalších aktivít 
prispievajúcich k skvalitneniu 
života našich starších a znevý-
hodnených spoluobčanov.

V oblasti školstva pokračuje-
me v projekte Premeny tradič-
nej školy na modernú a v po-
stupnej oprave všetkých našich 
škôl. Zrekonštruovali sme stre-
chu MŠ na Vagonárskej ulici 
v Spišskej Sobote, modernizo-
vali školské jedálne a odborné 
učebne sme vybavili novými 
technológiami. Aj keď zodpo-
vednosť za úroveň a riadenie 
školstva leží hlavne na pleciach 
štátnej správy, sme priprave-
ní nášmu školstvu vychádzať 
maximálne v ústrety a v čo naj-
väčšej miere podporovať všetky 
jeho oprávnené požiadavky. 
Okrem podpory vzdelávania 
nám na kvalitných a primerane 
ohodnotených učiteľoch a na 
fungujúcom školstve záleží aj z 
dôvodu, že sú pre každé mesto 
dôležitým základom jeho ďal-
šieho rozvojového potenciálu.

Mesto Poprad opäť pripravilo Novoročný Trojkráľový koncert, ktorý sa 
uskutočnil v pondelok 6. januára v Kostole sv. Egídia. Divákom sa pred-

stavila hudobná skupina Kuštárovci. Zahrali a za-
spievali prevažne vianočné koledy, ale nechýbali 
ani tradičné ľudové piesne slovenské, chorvátske či 
ruské i známe evergreeny.        FOTO – Silvia Šifrová

(Pokračovanie na str. 3)
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• MESTO Poprad ako prí-
slušný stavebný úrad vydalo 
rozhodnutie o  umiestnení 
stavby IBV Donská, Poprad 
– Veľká na pozemoch v  k.ú. 
Veľká. Viac na www.poprad.sk.• PROJEKT výučby korčuľo-
vania detí z popradských ma-
terských škôl sa naplno rozbe-
hol. Kým na prvom tréningu 
pod dozorom hokejistov bolo 
len približne 45 detí, v súčas-
nosti je do projektu výučby 
korčuľovania zapojených už 
takmer 200 detí z popradských 
materských škôl.• DNES nastupujú školáci 
opäť do školy po vianočných 
prázdninách. Najbližšie, pol-
ročné prázdniny, budú mať 
v pondelok 3. februára.• TERMÍN na podanie da-
ňového priznania na daň z 
motorových vozidiel za rok 
2013 je do 31. januára 2014. 
V  daňovom priznaní za rok 
2013 je viacero noviniek 
oproti roku 2012. Sadzby dane 
v Prešovskom samosprávnom 
kraji sa oproti minulému roku 
nemenia.• VÝJAZDOVÝ odber krvi 
NTS Poprad sa uskutoční 
v  utorok 14. januára v  Tat-
ravagónke Poprad od 6.30 
hod. do 12. hod. a  v  nedeľu 
19. januára na Obecnom úra-
de v  Spišskom Bystrom od 8. 
hod. do 12. hod. • ŠKODU za viac ako 3 800 
eur spôsobili zlodeji, ktorí na 
Nový rok kradli v rekreačnom 
dome v Starej Lesnej.  Turisti z 
Kaliningradu prišli o počítače, 
peniaze, rôzne šperky, mobilné 
telefóny, doklady aj cigarety. 
Polícia v prípade začala trestné 
stíhanie pre krádež a porušo-
vanie domovej slobody.• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z  dôvodu plánova-
ných prác na zariadení níz-
keho napätia bude v stredu 
15. januára 2014 od 7.30 hod. 
do 14.30 hod. na odbernom 
mieste Poprad, Námestie sv. 
Egídia 108. • NARODENINOVÝ kon-
cert muzikanta, dirigenta, 
skladateľa, majstra saxofónu 
a  klarinetu Felixa Slováč-
ka k jeho životnému jubileu 
a  50-ročnej hudobnej kariére 
sa uskutoční aj v Poprade. Vy-
stupovať bude zajtra 9. januá-
ra v AquaCity.  (ppš)

Prvé prišlo na svet dievčatko
Prvé bábätko narodené v Ne-

mocnici Poprad 1. januára 2014 
prišlo na svet až o  6.12 hod. 
Narodilo sa 23 ročnej Poprad-
čanke Kataríne a  rodičia jej 
dali meno Layla Škovierová. 
Dievčatko malo 50 cm a  2780 
gramov a  je ich prvým dieťat-
kom. „Meno Layla sa mi veľmi 
páčilo. Pochádza z  arabčiny 
a  znamená tmavá kráska. Teší 
sa z  nej celá rodina a  želám si 
pre ňu to, čo každá mama pre 
svoje dieťa – len to najlepšie,“ 
povedala mladá mamička. Verí, 
že dcérka bude prospievať a má 
po ockovi predpoklady vyrásť 
nielen do krásy, ale aj výšky, 

keďže šťastný tatko meria viac 
ako dva metre. Ako každého 
chlapa by potešil aj syn, ale dcé-
ru by za nič nevymenili. 

Pri pôrode bol MUDr. Stani-

slav Filkor a mamička prezradi-
la, že všetko šlo hladko. Porodila 
o  dve hodiny po príchode do 
popradskej pôrodnice. Dodala: 
„Chceli sme, aby sa malá naro-
dila 31. decembra, lebo vtedy má 
narodeniny môj priateľ – jej ocko, 
ale trošku sa oneskorila. Ešte sme 
boli na chate osláviť Silvestra a až 
na Nový rok, keď sa začali prvé 
pôrodné príznaky, sme sa stihli 
v pokoji pripraviť do nemocnice. 
Priateľ bol aj pri pôrode a všetko 
prebehlo v poriadku.“ 

V  prvý deň roku 2014 sa 
v  Nemocnici Poprad narodili 
tri deti – dve dievčatká a  je-
den chlapec.  (mar)

Na Štedrý deň nezostali bez jedla
V Zariadení pre občanov bez 

prístrešia na Levočskej ulici ne-
boli Vianoce smutné. Na Šted-
rý deň im aj tohto roku prišiel 
popriať krásne sviatky a osobne 
podať vianočnú kapustnicu pri-

mátor Popradu Anton Danko 
s manželkou Jaroslavou. Štedro-
večerné menu pozostávalo aj 
z  rybieho filé, zemiakového 
šalátu, oblátok s medom, kolá-
čov i ovocia. Ľudí bez domova 

čakali tiež užitočné darčeky – 
potraviny, hygienické potreby, 
čiapky, šály, bielizeň, ponožky, 
košele a ďalšie potrebné veci.

Mesto Poprad pripravilo spolu 
70 porcií štedrovečerného menu 
a pochutili si na ňom počas dňa 
aj ďalší bezdomovci, ktorí nie sú 
klientmi Zariadenia pre občanov 
bez prístrešia a  zostali by inak 
bez jedla a  tepla. Okrem nocľa-
hárne s  kapacitou 35 osôb slúži 
počas chladných mesiacov ľu-
ďom bez domova v Poprade i vo-
jenský stan s kapacitou 12 miest. 
„V súčasnosti máme v stane osem 
klientov, pribúda ich v  závislosti 
do toho, ako sa vonku ochladzu-
je,“ dodala vedúca sociálneho 
odboru MsÚ Etela Lučivjanská. 
Zariadenie sociálnych služieb 
pre ľudí bez vlastnej strechy nad 
hlavou funguje od roku 2002 a je 
otvorené nonstop.  (mar)
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Za jednu z nemenných priorít 
považujeme aj riešenie doprav-
nej situácie v meste a fungovanie 
mestskej hromadnej dopravy. Pri 
ZŠ v Spišskej Sobote sa nám poda-
rila realizácia nového parkoviska, 
na Lidickej ulici v Matejovciach 
zasa rekonštrukcia chodníka. 
Okrem verejného osvetlenia na 
ulici Spišská v mestskej časti 
Veľká, sme osvetlili niekoľko 
najfrekventovanejších priecho-
dov pre chodcov a v rámci zvý-
šenia bezpečnosti našich detí pri 
cestách do škôl mestská polícia 
pravidelne zabezpečovala ich pre-
chod cez miestne komunikácie. 
Dlhodobá starostlivosť o bezpeč-
nosť chodcov, ako aj o plynulosť 
automobilovej premávky v meste, 
podstatne znížila úrazovosť chod-
cov na našich cestách a zaradila 
Poprad v tejto oblasti medzi naj-
bezpečnejšie mestá Slovenska.

Postupným dopĺňaním ze-
lene, nových lavičiek, stojanov 
na bicykle a ďalšou drobnou 
architektúrou pokračujeme aj 
v revitalizácii Námestia sv. Egí-
dia, z ktorého chceme urobiť 
reprezentatívne centrum nášho 
mesta, ktoré bude lákať svojou 
atmosférou nielen turistov, ale 
aj všetkých Popradčanov. 

Z množstva ďalších zrealizova-
ných projektov by som vyzdvihol 
prestavbu futbalového štadióna 
vo Veľkej, úpravu parku a reali-
záciu detského ihriska pri Kosto-
le sv. Cyrila a Metoda, opravu 
cintorínskeho múra a pamiat-
kovo chránených náhrobkov na 
cintoríne v Spišskej Sobote, roz-
šírenie bezpečnostného kamero-
vého systému a vybudovanie no-
vých stanovíšť kontajnerov pre 
separovaný zber na sídliskách 
JUH I a JUH II.

Verím, že k spokojnosti oby-
vateľov prispieva aj ďalšie skva-
litňovanie služieb samotného 
mestského úradu. Pri kancelárii 
prvého kontaktu s občanmi sme 
zriadili diskrétnu zónu, podľa 
vašich pripomienok sme vy-
lepšili orientačné a informačné 
prvky v celej budove úradu, v 
jeho vstupnej hale sme vytvorili 
bezplatnú internetovú zónu.

Ako posledné, ale z istého po-
hľadu aj ako najdôležitejšie, by 
som chcel spomenúť plynulé 
zabezpečenie financovania všet-
kých samosprávnych funkcií 
mesta v plnom rozsahu a zabez-
pečenie všetkých našich rozvojo-
vých programov bez použitia ná-
vratných zdrojov financovania, to 

znamená bez úverov, bez použitia 
finančných zdrojov ušetrených v 
predchádzajúcich rokoch a bez 
zadlžovania našich detí a ďalšej 
generácie Popradčanov. Dovolím 
si tiež pripomenúť, že rovnaký 
úspech sa nám podaril aj v roku 
2012. Poprad teda nežije na dlh a 
má úplnú kontrolu nad všetkými 
verejnými financiami.

Cestou postupných a pozitív-
nych premien Popradu na mesto, 
ktoré nám budú ostatní závidieť, 
chceme pokračovať ďalej aj v 
tomto roku. Máme pripravených 
niekoľko projektov, ktoré by v 
prvom rade mali prispieť k zlep-
šeniu nášho mestského života. 
Veľkou premenou prejde zóna 
medzikostolia na Námestí sv. Egí-
dia a hlavne priestor okolo fon-
tány, ktorý zásadne zmení svoju 
architektonickú podobu. Jeho 
novou dominantou bude moder-
ná, hudobno-svetelná fontána, 
vytvárajúca na námestí nezabud-
nuteľnú atmosféru. V centre mes-
ta pribudne aj ďalšia zeleň a nové 
oddychové zóny. Od súkromných 
investorov sme taktiež dostali 
prísľub, že nové obchodné cent-
rum na území bývalého obchod-
ného domu Prior bude aj s upra-
veným okolím sprístupnené do 
konca roku 2015. Centrum mesta 
tak dostane svoju definitívnu po-
dobu, následne oživujúcu aj náš 
spoločenský a kultúrny život.

Z pripravovaných projektov by 
som tiež vyzdvihol naplánované 
rekonštrukcie ďalších mestských 
komunikácií a chodníkov, naprí-
klad na uliciach Hviezdoslavova, 
1. mája, Pod bránou, Slavkovská, 
či na Lidickej ulici v Matejovciach. 
V celomestskej revízii verejného 
osvetlenia a miestneho rozhlasu 
budeme ďalej pokračovať na ulici 
Továrenská štvrť, zeleň a oddy-
chové plochy pribudnú na ulici-
ach Tomášikova a Na letisko vo 
Veľkej. Pripravené je aj množstvo 
rekonštrukcií objektov vo vlast-
níctve mesta, napríklad Radnice 
Stráže, budovy Slovenského Čer-
veného kríža v Spišskej Sobote 
a materskej školy Tajovského, 
rátame tiež s rozšírením kame-
rového systému do ďalších, ešte 
nepokrytých lokalít, napríklad 
do predstaničného parku a na 
Hviezdoslavovu ulicu.

V rámci reálnych možností 
budeme ďalej podporovať rozši-
rovanie ponuky sociálneho bý-
vania a zlepšovanie bezpečnosti 
a bezbariérovosti nášho mesta, 
napríklad aj zriadením výťahu 
v dennom seniorskom centre 

Limba.
V roku 2014 sa taktiež zavä-

zujeme udržať vysoko nastave-
ný štandard všetkých sociálnych 
služieb, vrátane ich množstva 
a dostupnosti. Pri Centre so-
ciálnych služieb plánujeme aj 
vybudovanie novinky, relaxač-
no-tvorivej záhrady pre prijíma-
teľov sociálnych služieb, ktorá 
by sa mala stať centrom netra-
dičných terapií spríjemňujúcich 
život našim seniorom a spoluob-
čanom odkázaným na pomoc.

Našu plnú podporu má aj 
projekt nového zimného štadió-
na s viacúčelovou halou z dielne 
popradských hokejistov.

Aj v tomto roku považujem za 
úplnú samozrejmosť udržanie 
už tradične stabilného rozpočtu 
mesta s maximálnym dôrazom 
na efektívne využívanie verejných 
finančných prostriedkov tak, aby 
mesto opäť uspelo v celosloven-
skom hodnotení hospodárenia 
jednotlivých miest. Pre zaují-
mavosť, v roku 2013 Inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy 
zaradil mesto Poprad z pohľadu 
finančného zdravia na piate mies-
to z 50 najväčších miest Slovenska 
a na prvé miesto z miest s počtom 
obyvateľov vyšším ako 50 tisíc.

Na základe tohto súčtu na-
šich spoločných úspechov si 
dovolím tvrdiť, že Poprad za 
posledné roky narovnal svoj 
chrbát a odvážne sa pozerá do-
predu. Verím, že za naše mesto 
sa nemusíme hanbiť a každému 
môžeme hrdo povedať: „Áno, tu 
bývam, som Popradčan“.

Som si vedomý, že na každý 
úspech pripadá množstvo ďal-
ších úloh, ktorým sa ešte mu-
síme venovať. Krok za krokom 
však ideme ďalej a som presved-
čený, že so vzájomnou pomocou 
sa priblížime aj k našim novým 
spoločným cieľom a vysoko na-
stavenú rozvojovú latku posunie-
me ešte o niečo vyššie.

Vážení spoluobčania, záverom 
si dovolím poďakovať všetkým 
poslancom Mestského zastupi-
teľstva, pracovníkom Mestského 
úradu, členom odborných komisií 
a všetkým našim spolupracovní-
kom za prácu, ktorú v uplynulom 
roku vykonali pre naše mesto.

Zároveň vám všet-
kým prajem v novom 
roku veľa zdravia, šťas-
tia, inšpirácie a šťast-
ných chvíľ prežitých vo 
svojom meste.

Anton Danko
primátor mesta Poprad

Novoročný príhovor primátora mesta Poprad
• VÝROČNÉ stretnutie členov 
mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska bude 10. 
januára 2014 od 13. hod. v Klube 
Sobotčanov v Sp. Sobote.• FIRMY, ktoré sú platcami 
DPH od 1. januára 2014 ko-
munikujú s finančnou správou 
len elektronicky. Slúži im na to 
nový portál finančnej právy, 
ktorý bol od Nového roka na-
sadený do ostrej prevádzky.  • LAVÍNOVÝ kurz zameraný 
na pohyb, prevenciu a záchra-
nu v lavínovom teréne sa usku-
toční od piatka 17. januára do 
nedele 19. januára vo Vysokých 
Tatrách v  Spolku horských 
vodcov. • HORSKÁ záchranná služba 
vyzýva návštevníkov, aby na  
sprístupnených chodníkoch 
dbali na opatrnosť, pretože 
chodníky sú na mnohých mie-
stach zľadovatené a hrozí rizi-
ko pošmyknutia. • OPERU Eugen Onegin 
uvidia diváci v kine Cinemax 
v ZOC Max v Poprade v utorok 
14. januára 2014.• DOBROVOĽNÍCI z  nezis-
kových organizácií vyzbierali 
v  33 obchodoch Tesco na Slo-
vensku viac než 62 000 eur. Na-
dácia Tesco zorganizovala počas 
štyroch predĺžených adventných 
víkendov už 12. ročník tradič-
nej Vianočnej zbierky, ktorej sa 
zúčastnili partneri Slovenská 
humanitná rada a Slovenská ka-
tolícka charita.• ODVODY SZČO do Sociá-
lnej a zdravotnej poisťovne sa od 
1. 1. 2014 zvyšujú. Minimálna 
výška odvodov, ktoré musí kaž-
dá SZČO (živnostník) platiť do 
zdravotnej a  Sociálnej poisťov-
ne je 189,77 €. Minimálny pred-
davok na zdravotné poistenie 
predstavuje v  roku 2014 sumu 
56,35 €, poistné na sociálne 
poistenie je v minimálnej výške 
133,42 €. Splatnosť poistného na 
zdravotné a sociálne poistenie za 
január je do 10. februára 2014. • REGIÓN Severný Spiš a Pi-
eniny sprístupnil v tejto zimnej 
sezóne celkovo 50 km bežkár-
skych trás rôznej náročnosti. • NOVÉ tlačivá daňových 
priznaní na daň z  príjmov 
budú k  dispozícii počas ja-
nuára. Pre verejnosť ich 
sprístupnia na novom portáli 
finančnej správy, ako aj v  tla-
čenej podobe, na úradoch 
v  treťom januárovom týždni. 
Termín na podanie prizna-
nia na daň z  príjmov je 31. 
marec 2014.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)



Strana 4 8. 1. 2014

Pomáhali opusteným psíkom
V  popradskom mestskom útulku sa každo-

ročne koná vianočná akcia, počas ktorej môže 
ktokoľvek obdarovať opustené psíky pochúť-
kami zo štedrovečerného stola. Okrem jedla 
sa však štvornohí obyvatelia útulku dočkali aj 
praktických darov.

Mestský útulok v Poprade praská rok čo rok vo 
švíkoch. Momentálne ho obýva 45 psov, čo je dlho-
dobo stabilný počet. „Sme preplnení, ľudia nemajú 
o psíky z útulku záujem. Vianoce v útulku organizu-
jeme mnoho rokov, kedy môže každý priniesť jedlo, 
psíka vyvenčiť, ale aj privlastniť si ho,“ povedala pre-

vádzkovateľka útulku Stanislava Vnenčáková.
Akcia sa koná vždy 27. decembra. Okrem jed-

la priniesli návštevníci aj staré deky a  rôzne po-
môcky, ktoré sa psíkom zídu. „Chcela som psíkom 
pomôcť a vyjsť s nimi na prechádzku. Som z Bra-
tislavy, no na Vianoce sem chodievam a  tak, keď 
sa o  tejto akcii dozviem, vždy prídem,“ uviedla 
Alžbeta Pristašová. Branislav Ludrovec doma 
chová psa a  osud opustených chlpáčov mu nie 
je ľahostajný. „Chceme pomôcť psíkom, ktoré ni-
koho nemajú. Priniesli sme plnú tašku všelijakých 
vecí. Nech majú opustené psíky radosť aspoň je-
denkrát v roku,“ dodal.   (mav)

V popradských kostoloch navodila víkend pred sviatkami vianočnú atmosfé-
ru séria koncertov v podaní Cimbalovej ľudovej hudby Popradčan (na foto), 
skupiny Tatra Gipsy a La Speranza.    FOTO – Marek Vaščura

V prvý sviatok vianočný sa na Námestí sv. Egídia uskutočnilo vo večerných 
hodinách už tradičné divadelné predstavenie hercov divadla zo Spišskej 
Novej Vsi s názvom Živý Betlehem. Svojím biblickým príbehom so živými 
zvieratkami potešili stovky divákov.      FOTO – Marek Vaščura

V  nedeľu 29. decembra sa v  koncertnej sále ZUŠ na Štefánikovej uli-
ci uskutočnila detská predsilvestrovská show pod taktovkou obľúbeného 
Uja Ľuba. Do sýtosti si zatancovali malí i  veľkí. Okrem Uja Ľuba pred-
viedli svoje umenie aj mladí tanečníci TŠ Super a nechýbala ani tombo-
la na záver.       FOTO – Marek Vaščura

Na druhý sviatok via-
nočný potešila Poprad-
čanov svojím spevom 
známa speváčka Katka 
Koščová, ktorá prednies-
la slovenské i svetozná-
me koledy a  vianočné 
piesne v  preplnenom 
Kostole sv. Egídia na 
popradskom námestí.
FOTO – Marek Vaščura

Tvorivé dielne pod vedením Ma-
rianny Ďurasovej sa konali v  ne-
deľu tesne pred Štedrým dňom 
v  priestoroch Domu kultúry v 
Poprade. Pre všetkých účastníkov 
boli príležitosťou prejaviť svoju tvo-
rivosť a ešte tesne pred Vianocami 
urobiť pekný darček pre svojich 
blízkych a kamarátov. Deti spo-
ločne s  rodičmi vyrábali svietnik 
z cédečiek ako darček pod vianočný 
stromček.  FOTO – Marek Vaščura
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Výtvarná súťaž
Športové stredisko detí a  mlá-

deže Poprad-Tatry v  spolupráci 
so ZUŠ pri Spojenej škole na Let-
nej ulici v  Poprade a  referátom 
mládeže a  športu mesta Poprad 
pri príležitosti Svetového dňa 
snehu 2014 vyhlasujú výtvarnú 
súťaž s  názvom Prečo je zima 
krásna?. Je zameraná na témy - 
Hurá sneží!, Krása a  originalita 
snehovej vločky, Keď vonku nas-
neží - na čo sa najviac teším, Môj 
najobľúbenejší zimný šport alebo 
preteky na snehu, Ako maľuje 
mráz, Sneh všetkými zmyslami. 
Súťaž je v troch kategóriách - žiaci 
MŠ  (od 3 do 6 rokov -vrátane), 
žiaci ZŠ a  ZUŠ I. stupeň (od 6 
do 10 rokov- vrátane) a žiaci ZŠ 
a ZUŠ II. stupeň (od 11 do 15 ro-
kov- vrátane). Záujemcovia môžu 
svoju prácu odovzdať do piatka 
10. januára 2014 na Mestskom 
úrade v  Poprade (referát mláde-
že a  športu). Maximálny formát 
práce do veľkosti A2, použiť sa 
môžu rôzne techniky. Počet odo-
vzdaných prác za jednu školu nie 
je limitovaný. Práce je potrebné 
označiť na zadnej strane menom 
a vekom autora, názvom práce 
a názvom školy.  (ppš)

Obdarovali deti zo sociálne slabších rodín
Tesne pred Vianocami sa 

v  zasadačke Okresného úra-
du v  Poprade uskutočnila 
milá akcia, počas ktorej si 
predčasne užili darčeky deti 
zo sociálne slabších rodín. 
Podujatie organizoval so-
ciálny odbor mesta Poprad 
v  spolupráci s  Apoštolskou 
cirkvou.

„Rozdali sme 422 balíčkov. 
Toto podujatie organizujeme 
už jedenásť rokov, aby všetky 
popradské deti prežili štedré 
Vianoce. Darčeky obsahova-
li hygienické a  školské potreby, 
oblečenie, sladkosti a  hračky. 
Dôkazom toho, že to malo zmy-
sel, bola nefalšovaná radosť detí 
a  ich rozžiarené očká,“ uviedla 
vedúca sociálneho odboru MsÚ 

v Poprade Ete-
la Lučivjanská.

O  zaujímavý 
kultúrny pro-
gram sa okrem 
iného postarali 
aj deti z  po-
p r a d s k é h o 
komunitného 
centra, či hu-
dobníci zboru 
Ap o š t o l s k e j 
cirkvi v  Poprade. „Vianoce sú 
o  najväčšom dare, ktorý sme 
dostali od stvoriteľa. Sme ľudia, 
ktorí sa rozhodli, rovnako ako 
on, dávať a  požehnávať ľudí. 
Dôležité je, aby všetci poznali 
ten najväčší dar všetkých čias. 
O  tom sú pravé Vianoce a  ne-
chceme aby sa podstata sviatkov 
schovala iba za darčeky,“ dodal 
pastor zboru Apoštolskej cirkvi 
v Poprade Ján Šefčík.

Pri preberaní darčekov všet-
ci aspoň na chvíľu zabudli na 
neľahký životný osud. „Prišla 
som sem s vnúčikom, ktorého sa 
vzdala jeho mamka. Máme ťaž-
ký život, ale teším sa kvôli nemu 
z každej maličkosti. Sme radi, že 

nám aspoň takto ľudia pomá-
hajú a  vychádzajú v  ústrety,“ 
povedala Mária Neupaverová. 
Jej vnúčik Kristián Neupaver ju 
pohotovo doplnil: „Bol to pekný 
program. Pod stromček som si 
vždy želal autodráhu, no neviem 
čo som dostal. Teším sa na roz-
baľovanie darčekov.“

Dáša Korenková zažila so 
svojím synčekom toto podu-
jatie po prvýkrát a  bola plná 
očakávania. „Veľmi sa nám to 
páčilo. Nečakali sme až takýto 
zaujímavý program. Spojenie 
slova, hudby a tanca bolo super. 
Musíme oceniť, že si títo ľudia 
našli čas a venovali deťom dar-
čeky,“ zdôraznila.  (mav)

Aj úradnícka práca môže byť zaujímavá
Slovenské matrikárky sa stretávajú s ka-

dejakými požiadavkami od občanov a nie 
sú to len zaujímavé mená. Pri vybavovaní cudzojazyčných rodných 
alebo sobášnych listov prichádza tiež k vtipným udalostiam. V rod-
nom liste dieťaťa v kolonke pohlavie našli zapísané „samec“ alebo 
nevesta pred uzavretím manželstva uviedla svoj stav ako „panna“. 

Omylom som porodila v  Čechách, aký je ďalší postup?   Pre-
páčte, nevedela som, že nemáte stranícke hodiny...  Posielam vám 
sobášny list, ale je rozkúsaný, na okraji sú stopy od psa, nevadí? 
Vy tam robíte zmiešané manželstvá? Aj na tieto otázky hľadali 
pracovníčky osobitnej matriky odpovede. Milý bol aj telefonát od 
mamičky, ktorá na otázku, kde rodila, odpovedala: „To si už nepa-
mätám, ale išla som tam hore kopcom.“  

Kedysi sa do matriky uvádzalo aj povolanie a tu je krátky výber: 
robotník s  kozou, samostatný obchodník s  vajcami, družstevný 
roľník na odpočinku, manželka mlynára, automobilista....

Na záver nemôžeme vynechať ani zaujímavé mená. Tu sú: Prin-
cessa, Lord, Fifi, Grgo, Pero  alebo Grofojka.   (ppp)

Medzi sviatkami odohrali v Dome kultúry svoj vianočný koncert sku-
piny Tymián a Fox v štýle im vlastnom. Country piesne spríjemnili 
sviatočnú pohodu každému v sále.   FOTO – Marek Vaščura

V  pondelok 30. decembra sa v  Starom 
Smokovci konal druhý ročník benefičného 
vianočného koncertu, na ktorom účinkova-
li tri speváčky známe ako American Divas 
a ich hostia. Sprevádzali ich popradskí hu-
dobníci z kapely Štvorka – Zbyňo Džadoň, 
Mário Karas, Oliver Ondráš a  Slávo Mi-
kuláško (foto vľavo). Výťažok z koncertu 
bol venovaný Farskej katolíckej charite pre 
sociálne slabšie rodiny a  detskému oddele-
niu Nemocnice Poprad. Šek odovzdala Beá-
te Šotýsovej, primárke detského oddelenia 
popradskej nemocnice, Lenka Maťašovská 
výkonná riaditeľka Regiónu Vysoké Tat-
ry (foto vpravo).     FOTO – Silvia Šifrová

Zaujalo nás
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Napísali ste nám Študenti mapovali devätnáste storočie
Žiaci Gymnázia na Ku-

kučínovej ulici v  Poprade 
pripravili koncom decem-
bra sympózium venované 
200. výročiu narodenia 
Dávida Husza.

V  programe vystúpila 
so svojou prednáškou ria-
diteľka Podtatranského 
múzea v Poprade Magda-
léna Bekessová, Mikuláš 
Argalács, ale aj samotní 
študenti, ktorí stlačili 
všetky vedomosti do krátkeho 
filmu. „Mám veľkú radosť, že sa 
sympózium uskutočnilo, pretože 
spĺňa moje predstavy o  vedeckej 
práci študentov. Takouto cestou 
chceme ísť aj naďalej a ak sa nám 
to bude dariť, tak budeme na-
pĺňať aj ďalší pilier tejto školy a to 
podchytiť talentovaných žiakov, 
čo sa vedy týka,“ povedal riaditeľ 
Gymnázia na Kukučínovej ulici 
Vladimír Lajčák.

Koordinátorkou projektu 
bola učiteľka Eva Hudáková. 
„Toto študentské sympózium je 
vyvrcholením niekoľkomesač-
nej práce našich žiakov. Je zá-
kladom pre regionálne dejiny, 
pretože výučba dejepisu kladie 
v  súčasnosti veľký dôraz práve 

na regióny,“ uviedla. Na základe 
sympózia sa v rukách študentov 
zrodil aj zborník, ktorý má po-
slúžiť mládeži v celom Poprade. 
„Písali ho žiaci, a  tak je to reč 
im blízka a pre nich prijateľnej-
šia forma učenia. Do ostatných 
škôl to môžeme distribuovať 
v digitálnej podobe, keďže máme 
k dispozícii DVD, na ktorom sa 
okrem zborníka nachádza aj 
film vytvorený našimi žiakmi,“ 
doplnila E. Hudáková.

Film nesie názov Poprad 
v  19. storočí – zabudnutá 
história. Vznikal v  spoluprá-
ci s  Mikulášom Argalácsom 
a  učiteľom Rudolfom Plšíkom. 
„Hovorí o  vývoji mesta v  19. 
storočí. Nechýba anketa medzi 

žiakmi a porovnávanie starých 
fotografií so súčasnosťou,“ dodal 
jeden zo žiackych spolutvorcov 
filmu Jakub Molnár. Simona 
Lásková sa venovala Dávidovi 
Huszovi. „Zaujímala som sa 
o  jeho prácu a  o  to čím sa po-
dieľal na rozvoji mesta Poprad. 
Musím sa priznať, že doteraz 
som nevedela o  historických 
osobnostiach Popradu vôbec 
nič,“ zdôraznila. Juraj Penxa 
mapoval život ďalšej význam-
nej osobnosti Aurela Viliama 
Scherfela. „Musel som navštíviť 
rôzne inštitúcie v  Poprade, čo 
nebolo jednoduché. Zistil som, 
že z tohto obdobia je k dispozícii 
veľmi málo materiálov,“ uza-
vrel J. Penxa.  (mav)

Mladí ľudia s mentálnym po-
stihnutím navštevujúci Denný 
stacionár  na Francisciho ulici v 
Poprade majú stále pestrý pro-
gram vďaka aktivitám, ktoré pre 
nich organizuje riaditeľka Ag-
nesa Zelená spolu s kolektívom 
zamestnancov.

Vďaka projektu  Svetielko ná-
deje, ktorý bol realizovaný s fi-
nančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR  sa  nám darí začleňo-
vať mladých ľudí s mentálnym 
postihnutím do bežného života. 
Rozvíjaním schopností a zruč-
ností v tvorivých dielňach u tak-
to postihnutých ľudí sa snažíme 
docieliť pocit plnohodnotnosti. S 
veľkým úspechom sa vlani stre-
tol v poradí už tretí benefičný 
koncert. Klienti denného  stacio-
nára spolu s členmi združenia si 
pripravili aj pekný program na 
Miss a Mister sociálnych služieb 
a veselo bolo aj pri mikulášskom 
posedení s Mikulášom a anjelom.

Rodičia mladých ľudí s men-
tálnym postihnutím sú vďační za 
tieto podujatia, ktoré ich deťom 
prinášajú uspokojenie, radosť a 
pocit sebavedomia.     B. Becková

Aktívna Nádej

Predstavili svoju školu
Deň otvorených dverí (DOD) 

sa v decembri konal v  priesto-
roch Obchodnej akadémie (OA) 
v Poprade. Uchádzači o štúdium 
na tejto škole sa mohli zoznámiť 
nielen s  priestormi, ale aj s  čin-
nosťou, ktorá obchodnú akadé-
miu zdobí.

„Chceli sme žiakom ukázať nielen 
priestory, ale oboznámiť ich aj z ob-
sahom štúdia. Máme dva študijné 
odbory, okrem klasického - Ob-
chodná akadémia, aj nový - Služby 
v cestovnom ruchu. Tento odbor má 
budúcnosť, pretože je šitý na mieru 
pre náš región. Máme atraktívnu 
skladbu voliteľných predmetov, kde 
spájame teóriu s praxou. Ide o cvič-
né firmy a jednu študentskú spoloč-
nosť. Zapájame sa aj do športových 
aktivít a tretiaci majú možnosť uro-
biť si vodičský preukaz v autoškole, 
ktorá sídli priamo v budove školy,“ 
zhrnula možnosti obchodnej aka-
démie jej riaditeľka Iveta Račeková.

O štúdium na obchodnej 
akadémii je stále záujem, aj 
keď počet žiakov oproti mi-
nulému roku mierne klesol. 
Momentálne máme 504 
študentov v  devätnástich 
triedach, čo je zníženie o 26 
žiakov, spočítala riaditeľka.

Obchodná akadémia 
sa môže pochváliť ne-

jedným úspechom. „Úspešný 
je projekt Leonardo v  rámci 
predmetu Aplikovaná ekonó-
mia. Zapojili sme sa do projektu 
Euroškola 2014, kde sme získali 
druhé miesto. V  rebríčku od-
borných škôl sme sa umiestni-
li na 10. mieste a  z  tej plejády 
všetkých škôl na Slovensku sme 
skončili na 18. priečke,“ po-
chválila sa zástupkyňa riaditeľ-
ky Magdaléna Zavacká a doda-
la: „Každoročne organizujeme 
DOD v  predvianočnom období. 
Cvičné firmy a  študentská spo-
ločnosť mali na chodbách svoje 
prezentačné stánky. Prezentácie 
si pripravili žiaci aj z  odbor-
ných a  všeobecnovzdelávacích 
predmetov. Študenti navarili vi-
anočný punč a vystavili vianočné 
ikebany z nedávnej súťaže,“ opí-
sala priebeh zástupkyňa školy, 
ktorá o chvíľu oslávi 75. výročie 
svojho vzniku.  (mav)

V tomto roku Mesto Poprad 
už po 11-krát podávalo v Zaria-
dení pre občanov bez prístrešia  
štedrovečerné menu a obdarovalo 
tých, ktorí žijú na ulici a nemajú 
to šťastie byť počas vianočných 
sviatkov v kruhu rodiny.   Oblátky 
s medom, kapustnica, zemiako-
vý šalát, vyprážaná ryba, koláče, 
chlieb, vianočka, ovocie - nič z 
toho na sviatočne prestretom sto-
le nechýbalo. Klienti zariadenia 
neskrývali ani radosť z darčekov, 
ktorými boli obdarovaní primáto-
rom mesta. Rukavice, šály, čiapky, 
ponožky, košele, spodné prádlo, 
hygienické potreby, konzervy, 
káva, čaj, lupienky, polievky a 

pod., to všetko si našli pod via-
nočným stromčekom. 

Mesto Poprad na „Vianoce v 
nocľahárni“ neprispieva žiadnymi 
finančnými prostriedkami, všetko 
zabezpečuje za pomoci sponzo-
rov a ľudí,  ktorým touto cestou 
ďakuje. Boli to FEGA FROST  s. 
r. o. Kežmarok, Kaufland Poprad, 
Reštaurácia Zimný štadión Pop-
rad, Perkins Poprad, Denné cen-
trum Veľká, Kvety Victor Poprad, 
Baliarne obchodu Poprad, Ovitex s. 
r. o. Poprad, Sintra spol. s r. o. Pop-
rad, Podtatranská hydina , MVDr. 
Hana Konkoľová, Tatrakon spol. s 
r. o. Poprad, Územný spolok SČK 
Poprad, Nadácia Orange, Cent-
rum sociálnych služieb Poprad. 
Poďakovanie patrí aj pánovi Štefa-
novi Kleinovi.  (ppp)

Vďaka sponzorom

Na popradskom le-
tisku obdivovala širo-
ká verejnosť v piatok 
27. decembra jedno 
z najväčších lietadiel 
sveta – ruský Ruslan. 
Antonov An-124 
má v  kóde NATO 
označenie Condor a vo svojej histórii dosiahol 21 svetových rekordov. 
V súčasnosti slúži ruskému národnému prepravcovi Aeroflot. Do Popra-
du lieta civilná verzia lietadla niekoľkokrát do roka. Do leteckých opra-
vovní priváža a odváža vrtuľníky Mi-17.  FOTO – Marek Vaščura

V Poprade pristál Antonov
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V tichu domova vystavuje obrazy Tatier
Rodák z  Veľkej - režisér a  di-

vadelník Ján Simkanič vystavuje 
v  priestoroch Galérie Scherfelov 
dom 35 obrazov zo svojej bohatej 
zbierky. Z  približne dvesto kusov 
sú takmer všetky s  motívom Vy-
sokých Tatier. Tatry mu totiž zo-
stali navždy symbolom domova. 
A  napokon sa pod ne po rokoch 
pôsobenia v iných mestách, najmä 
v Prahe, vrátil. 

V Prahe aj vyštudoval Akadémiu 
múzických umení, odbor divadelná 
réžia a  tiež odbor estetiky na Kar-
lovej univerzite. Na decembrovom 
otvorení výstavy pod názvom ...do 
ticha domova, predseda Klubu Veli-
čanov Milan Sobanský 
o  autorovi prezradil: 
„Okrem iného sa po-
dieľal na rekonštrukcii 
a podobe slávneho praž-
ského divadla – Čino-
herného klubu. Zároveň 
stihol postaviť pražskému pesničká-
rovi a  hercovi Karolovi Hašlerovi 
pomník na starých zámockých scho-
doch. Pre mesto Poprad nakrútil 
v  roku 1990 autorský film Poprad 
známy-neznámy a  o  tri roky na to 
dokumentárny film Poprad-Tatry. 
V roku 2004 pri 100. výročí zavede-
nia trolejbusovej dopravy vo Vyso-
kých Tatrách, bol iniciátorom vzniku 
odbornej knihy Volali ho omnibus.“ 

J. Simkanič vystavoval diela zo 
svojej zbierky už pred rokmi pri 
otvorení Scherfelovho domu a s ra-
dosťou si výstavu, iba s iným výbe-
rom obrazov, zopakoval i  tentoraz. 

Potrvá až do konca marca a návštev-
níkom prináša pohľady umelcov na 
majestátnosť našich veľhôr. „Rád 
som podľahol predvianočnému a do-
movskému tichu a diela som vyberal 
tak, aby korešpondovali s  intimitou 
Vianoc.“ Väčšina vystavených ob-
razov je nevidených, nepoznaných, 
tak autor dúfa, že sa budú páčiť. Pro-
fesia divadelníka ho nútila veľa vecí 
objavovať, hľadať a  v  ďalekej Prahe 
náhodou natrafil na množstvo do-
kumentov, kníh a obrazov o Tatrách. 
„Obrazy s motívom Tatier som začal 
zbierať ešte za starého režimu. Som 
rád, že mám dosť slovenských, pre-
tože väčšina je od českých maliarov, 

ktorí chodili cielene do 
Tatier,“ povedal J. Sim-
kanič. Zaspomínal na 
svoj prvý obraz, ktorý 
si kúpil tesne po zmene 
režimu v Prahe – kópiu 
od Karola Marka, rodá-

ka z Levoče - obraz Lučivnej. Má ho 
dodnes, len ho nevystavuje. Zo svo-
jej zbierky si tiež najviac cení jedinú 
maľbu, ktorá nie je s motívom Tatier, 
ale z Veľkej, kde sa narodil. „Keď som 
sa sťahoval do Prahy, požiadal som 
svojho kamaráta Ondreja Ivana ml., 
aby mi na pamiatku namaľoval taký-
to obraz. Má už skoro štyridsať rokov 
a  je pre mňa veľmi vzácny,“ dodal 
autor (na foto s obrazom). 

Jeho snom je, aby sa raz jeho 
zbierka stala stálou expozíciou. 
Najradšej v  budove pri Velickom 
potoku, kde pôvodne sídlilo Tat-
ranské múzeum.  (mar)

Predmet predaja na základe súťaže:
1. maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3051 
a pozemok parc. č. KN-C 3051 o výmere 529 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, 2. veľká maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku 
parc. č. KN-C 3053 a pozemok parc. č. KN-C 3053 o výmere 263 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, 3. jazdiareň súpisné číslo 3576, posta-
vená na pozemku parc. č. KN-C 3055/3, pozemok nie je majetkovoprávne 
vysporiadaný, 4. sociálna budova súpisné číslo 4769 postavená na pozemku 
parc. č. KN-C 3031/42, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Ťarchy: 
Pozemky pod stavbami uvedenými v predmete predaja pod bodom 3 
a 4 nie sú vo vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú majetkovoprávne ne-
vysporiadané. 
Povinnosť zachovať účelové určenie jazdeckého areálu, pričom táto po-
vinnosť bude zabezpečená zriadením vecného bremena pri uzatváraní 
kúpnej zmluvy a zmluvnou pokutou vo výške 10 000,– €    v prípade 
zmeny účelu využitia, alebo ďalšieho predaja nehnuteľností na iný účel.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. januára 2014 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 
72 81.

v jazdeckom areáli Poprad – Kvetnica, katastrálne územie Poprad.

Desať rokov členstva 
v EÚ a päť rokov eura

Už deviaty rok pôsobí v  Pop-
rade jedno z  centier informač-
nej siete EÚ Europe Direct. Ako 
uviedol riaditeľ popradského ED 
Peter Litavec, je jedným z dvanástich 
na Slovensku a  z  500 v  28 člen-
ských krajinách EÚ. 

Uplynulý rok bol Európskym ro-
kom občanov, pre rok 2014 nebola 
vyhlásená centrálna téma, ale bude 
dôležitý, pretože koncom mája sa 
uskutočnia voľby do Európskeho 
parlamentu. V minulom roku patri-
li k najznámejším aktivitám ED Po-
prad informačné dni pre študentov 
Obchodnej akadémie v  Poprade, 
regionálne kolo vedomostnej súťaže 
pre študentov stredných škôl Mla-
dý Európan, rozdávanie žltých ruží 
ku Dňu Európy, výtvarná súťaž pre 
žiakov ZŠ a  ZUŠ v  okrese Poprad 
Moje práva v Európe, Európsky deň 
jazykov v ZŠ Letná, diskusné fórum 
euroobčanov a ďalšie. „V roku 2014 
si pripomenieme 10. výročie členstva 
SR v EÚ a 5. výročie prijatia eura na 
Slovensku, v máji budú voľby do Eu-

rópskeho parlamentu a budeme tiež 
naďalej pokračovať v kľúčovej komu-
nikačnej priorite Stratégia Európa 
2020 pre rast a zamestnanosť. Preto 
sme zahrnuli do plánu aktivít na rok 
2014 i výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ 
a ZUŠ na tému 10 rokov môjho ži-
vota v EÚ, pracovný seminár pre štu-
dentov II. ročníka strednej odbornej 
školy Stratégia Európa 2020 pre rast 
a ďalšie,“ zhrnul P. Litavec. 

K  významným aktivitám v  slo-
venskej sieti Europe Direct patrí 
i  nový mikropôžičkový program 
NARMSP, v ktorom je ED Poprad 
najúspešnejší zo všetkých centier 
ED na Slovensku. V  súčasnos-
ti je na účte mikropôžičkového 
programu takmer 6,5 mil. eur, 
z  ktorých môžu čerpať určené 
podnikateľské subjekty po splne-
ní predpísaných podmienok. Od 
mája do decembra vyčerpali žia-
datelia z ED Poprad, ktoré zahŕňa 
región Popradu, Tatier, Gemera, 
Liptova a Žilinského kraja, takmer 
550 tisíc eur.  (mar)

Deti z Veľkej poznávajú Európu
Čaro adventného času mali 

možnosť zažiť žiaci zo ZŠ vo Veľ-
kej v slávnostne vyzdobenej via-
nočnej Viedni. Navštívili hlavné 
mesto Rakúska, prezreli si histo-
rické centrum mesta a vychutna-
li si náladu vianočného trhu na 
Radničnom námestí.

Najväčším zážitkom pre deti bola 
prehliadka Prírodovedného múzea, 
ktoré patrí k  najvýznamnejším 
múzeám sveta. Počas  prehliadky 
múzea mali možnosť cestovať his-
tóriou Zeme, vrátiť sa k počiatkom 
ľudskej kultúry a objavovať rozma-
nitosť prírody. Veľmi emotívna ex-

pozícia o  ohrozených živočíchoch 
v oddelení ekológie  mnohých žia-
kov ohromila. Deti si uvedomili, 
ako necitlivo človek zasahuje do 
prostredia, v ktorom žijeme.

Exkurziu do Viedne organizova-
la škola v rámci projektu Moderná 
škola, ktorý realizuje v období od 
mája 2012 do apríla 2014 za pod-
pory fondov EÚ a mesta Poprad. 
Žiaci už v  tomto školskom roku 
navštívili Rím, Krakov a Vielič-
ku, ZOO a Dinopark v Košiciach 
a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. 
Vo februári sa tešia na týždňový 
pobyt v Salzburgu.  (msus)

Aj minulého roku v nedeľu 22. decembra skauti z Podtatranskej oblasti 
vyniesli na Lomnický štít Betlehemské svetlo. Tradíciu vynášania svetla 
na štít zaviedol pred 20 rokmi priaznivec skautingu, už nebohý Ladislav 
Olexa. Okrem Lomničáku svietil tento plamienok šťastia aj na Hrebien-
ku - v Tatranskom ľadovom dome.     FOTO – Silvia ŠifrováPP-2
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Dnes 8. januára – Zlatý 
had ,  zajtra 9. januára – 
Sunpharma – Tesco , 
v  piatok 10. januára 
– Primula ,  v  sobotu 
11. januára – Stella , 
v  nedeľu 12. januára 
– Lekáreň Nemocni-
ce Poprad ,  v  pondelok 
13. januára – Viktória 
a v utorok 14. januára – 
Primula . 

Zlatý had: Novomeského 
3918, č. t. 773 10 26, Sun-

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
pharma – Tesco: Teplická 
cesta 3, Primula: Dostoje-

vského 12, č. t. 773 13 
95, Stella: Nám. sv. Egí-
dia 2, Lekáreň Nemoc-
nice Poprad: Banícka 

28, Victoria: Drevárska 1, 
č. t. 772 14 77.

Lekárne s  pohotovost-
nou službou sú otvorené 
od pondelka do piatka od 
18. hod. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a  sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Šťastie je jediná vec, ktorú môžeme dávať, aj keď ju sami 
nemáme.          MARK RUTHERFORD

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 8. januára má meniny Severín, zajtra 9. januára Alexej, v pi-
atok 10. januára Dáša, v sobotu 11. januára Malvína, v nedeľu 12. 
januára Ernest, v  pondelok 13. januára Rastislav a v  utorok 14. 
januára Radovan.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

Máriou Šoltísovou,
77-ročnou

Alojzom Krakom,
69-ročným

Máriou Pitoňákovou,
76-ročnou

Magdalénou Kesselovou,
62-ročnou

V sobotu 21. decembra 2013
vo Veľkej s

V piatok 27. decembra 2013
vo Veľkej s

V piatok 20. decembra 2013
vo Veľkej s

V piatok 27. decembra 2013
v Matejovciach s

Ing. Jánom Hybenom,
75-ročným

Ing. Annou Porošinovou,
57-ročnou

Máriou Kočovou,
82-ročnou

Michalom Lučanským,
77-ročným

Teréziou Hadzimovou,
79-ročnou

V pondelok 23. decembra 2013
vo Veľkej s

V piatok 27. decembra 2013
vo Veľkej s

V pondelok 23. decembra 2013 
 Matejovciach s

V sobotu 28. decembra 2013
vo Veľkej s

V sobotu 28. decembra 2013
v Novom Smokovci s

VITAJTE MEDZI NAMI
V  Nemocnici Poprad sa narodili: 6. decembra 2013 – Samuel 
Ján Hurajt, Batizovce, 12. decembra – Ela Čurmanová, Poprad, 
13. decembra – Nela Martinková, Nová Lesná, Samuel Nevlazla, 
Matejovce, 14. decembra – Lara Olekšáková, Kravany, 15. decem-
bra – Patrik Sládeček, Svit, Michal Rastislav Šramko, Poprad, 20. 
decembra – Tamara Anna Hiľovská, Hozelec.

MANŽELSTVO UZAVRELI
28. decembra 2013 – Patrícia Pačanová a Tomáš Peško, Adriana 
Jurčová a Slavomír Štrass.

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 97/4 o výmere 6 m2, druh 
pozemku ostatné plochy, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 97/1 o 
výmere 29 m2, druh pozemku ostatné plochy v katastrálnom území 
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny 
odbor na liste vlastníctva č. 1 v celosti 
Minimálna kúpna cena: vo výške 71,22 € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. januára 2014 do 12.hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie 
informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 81.

M E S T O     P O P R A D

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

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
Petrom Kovaľom,

71-ročným

Darinou Banášovou,
71-ročnou

Františkom Bikárom,
58-ročným

Štefanom Kužmom,
59-ročným

Františkom Lištiakom,
90-ročným

Jozefom Zemanom,
85-ročným

V stredu 8. januára 2014
vo Veľkej o 13. hod. s

V stredu 8. januára 2014
v Spišskej Sobote o 14. hod.

V stredu 8. januára 2014
vo Veľkej o 14.30 hod. s

Vo štvrtok 9. januára 2014
vo Veľkej o 11. hod. so

Vo štvrtok 9. januára 2014
vo Veľkej o 14. hod. s

V sobotu 11. januára 2014
vo Veľkej o 11. hod. s

Emou Kutarňovou,
81-ročnou

Annou Hanzelyovou,
47-ročnou

V pondelok 30. decembra 2013
vo Veľkej s

V pondelok 30. decembra 2013
v Matejovciach s

Michalom Pichnarčíkom,
82-ročným

Máriou Taiblikovou,
80-ročnou

Eduardom Kečkom,
90-ročným

Jánom Chovanom,
73-ročným

V pondelok 30. decembra 2013
v Matejovciach s

V piatok 3. januára 2014
v Strážach s

Vo štvrtok 2. januára 2014
v Spišskej Sobote s

V sobotu 4. januára 2014
vo Veľkej s

SPOMIENKA
V týchto dňoch uplynie
5 rokov, čo nás navždy

opustili manželia
MARGITA a LADISLAV

FIĽOVCI
z Popradu.

Kto ste ich poznali, venujte 
im, prosím, spolu s nami tichú 

spomienku.

S láskou a vďakou na nich 
spomína dcéra s rodinou

PP-3
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INZERCIA

PREDAJ

RÔZNE

Zapojili sa do projektu Comenius
Stredná odborná škola tech-

nická na Kukučínovej ulici 
v  Poprade sa zapojila do pro-
jektu Comenius, ktorý podpo-
ruje medzinárodnú spoluprácu 
medzi vzdelávacími inštitúcia-
mi a propaguje jazykové vzde-
lávanie.

 Spolu s  ďalšími krajinami 
(Česko, Poľsko, Turecko) chcú 
študenti špecifikovať problémy 
a spôsoby komunikácie tínedže-
rov v dnešnej Európe (vrátane 
moderných spôsobov komuni-
kácie – smartfóny, sociálne siete 
apod.), zistiť informácie o  kul-
túrnych a  sociálnych rozdie-
loch v  spôsoboch komunikácie 
v  partnerských krajinách, popí-
sať vzťahy medzi generáciami a 
diskutovať o nich. 

Prvé stretnutie partnerských 
krajín sa konalo už 
v  novembri 2013 
v  Prahe a zo SOŠ 
technickej sa na 
ňom zúčastnilo 7 
študentov s  3 peda-
gógmi. Komunikač-
ným jazykom pro-
jektu je angličtina 
a popradským žia-
kom nerobilo pro-
blém konverzovať 

v  anglickom jazyku, čím robili 
radosť svojim učiteľom. Obsa-
hom projektu je i zlepšenie ko-
munikácie medzi generáciami. 
Preto všetky partnerské krajiny 
zorganizujú stretnutie ľudí rôz-
nych vekových skupín, na kto-
rom starší ľudia naučia mladých 
tradičný tanec, ľudovú pieseň 
a pod., povedia legendu či roz-
právku a  študenti ju preložia 
do angličtiny a  zinscenujú. Zá-
verečným produktom projektu 
bude spoločná kniha s rozpráv-
kami a  legendami od starších 
generácií a spoločné vystúpenie 
s  tvorbou videa (každá kraji-
na naučí projektových partne-
rov 1 pieseň v  rodnom jazyku 
a  1 typický národný tanec). 
Ďalšie stretnutie bude v  júni 
2014 v Poľsku.  (ldr)

Reštaurácia
SABATO

v Poprade – Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e   ihneď 

KUCHÁRA
/KUCHÁRKU 

do TPP.

Kontakt: 0905 350 920.

Predmet predaja na základe súťaže:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2701/169 o výmere 334 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 
2701/1 o výmere 8794 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a 
časť pozemku KN-C 2701/151 o výmere 2081 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenený z pôvodnej výmery pozemku 2334 m2, v kata-
strálnom území Poprad, obec Poprad. Ponúkaná nehnuteľnosť je vo výluč-
nom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade Pop-
rad, odbore katastrálnom, katastrálne územie Poprad v liste vlastníctva č. 1.
Ťarchy: Na pozemku parc. č. KN-C 2701/151 sú umiestnené dočasná VN 
trafostanica, vodovodná a kanalizačná prípojka, novovybudovaný chodník 
pre peších a chodník vo vlastníctve Mesta Poprad spájajúci SAD so sídlis-
kom Západ. Vzhľadom k lokalite, v ktorej sa predmet obchodnej verejnej 
súťaže nachádza, je vysoko pravdepodobný výskyt inžinierskych sietí na da-
nom pozemku. Pri prevode predmetného pozemku bude v prospech vlast-
níka susedného pozemku parc. č. KN-C 2701/45 zriadené vecné bremeno 
práva prechodu a prejazdu.
Minimálna kúpna cena: Je stanovená v súlade so znaleckým posudkom, vy-
pracovaným vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre úče-
ly prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti podľa vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov vo výške 171 880,27 €.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. januára 2014 do 12.hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie 
informácie:  majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 81.

M E S T O     P O P R A D

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

časti pozemku parc. č. KN-C 2701/1 o výmere 334 m2 a časti pozemku
parc. č. KN-C 2701/151 o výmere 2081 m2 v katastrálnom území Poprad.
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• Predám 3-izb. kompletne 
zrekonštruovaný byt v  Novej 
Lesnej. Cena 53  000 €. Inf.: č. t. 
0904 459 522.  1/14-P• Predám vysporiadanú garáž 
za hotelom Olympia, rozloha 
3,5 x 6 m, cena 6 100 €. Inf.: č. t. 
0948 264 969.  2/14-P

• Prijmeme distribútorov le-
tákov do schránok. Inf.: č. t. 
0911 623  572 alebo e-mail: pop-
rad@redpost.sk  1/14-R• Dám do dlhodobého pre-
nájmu 1-izb. byt pre 1 až 2 oso-
by na sídlisku v  Poprade - Mate-
jovciach. Byt sa nachádza na 4. 
poschodí, je čiastočne zrekon-

štruovaný, má 2 balkóny, byt má 
42 m2. Inf.: č. t. 0915 531  826, 
0903 646 180.  2/14-R• Odstúpim zariadenú 
reštauračnú prevádzku v  Po-
prade – Výkrik. Inf. č. t. 0904 
590 203.   3/14-R• Dám do dlhodobého pre-
nájmu 2-izb. byt vo Svite na Zá-
hradnej ulici. Inf.: č. t. 0908 252 
838.    4/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  rodinnom dome na síd-
lisku Západ, zariadený, s  par-
kovacím miestom. Inf.: č. t. 
0911 690 817.  5/14-R• Hľadám podnájom 1-izb. 
bytu v  Poprade, najlepšie 
na sídlisku Západ. Inf.: č. t. 
0911 690 817.  6/14-R

Slovenský Červený kríž, územ-
ný spolok Poprad ďakuje mestu 
Poprad za dotáciu na rok 2013 
vo výške 2 000 eur, ktorá bola 
použitá na nákup elektrických 
spotrebičov do jedálne v Dome 
Slovenského Červeného kríža v 
Spišskej Sobote.  (sck)

POĎAKOVANIE
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Svetový deň snehu v T. Lomnici

Krátko zo športu
• 49. ročník turnaja o pohár 
oslobodenia mesta Poprad 
hokejových deviatakov sa stal 
posledný víkend v roku 2013 
korisťou Trenčanov. Poprad-
skí deviataci skončili na tre-
ťom mieste.• V  sobotu 4. januára zví-
ťazili popradské hokejistky 
doma nad Prešovom pre-
svedčivo 5:1 a  držia krok 
s favoritom 1. ligy žien Spiš-
skou Novou Vsou. Oba tímy 
doteraz neprehrali a s rovna-
kým počtom bodov spoločne 
vládnu súťaži.• Po piatich kolách Pod-
tatranskej futsalovej ligy 
ukončilo starý rok na prvom 
mieste mužstvo Futsal Team 
Union Poprad o  skóre pred 
rivalom Neo Poprad. Súťaž 
pokračuje v piatok 10. januá-
ra šiestym kolom.• V sobotu 4. januára sa hra-
lo vo Svite derby v  rámci 22. 
kola  extraligy basketbalistov. 
Domáca Iskra nedala šancu 
súperovi zo Spišskej Novej Vsi 
a  vyhrala presvedčivo 88:50. 
V aktuálnej tabuľke poskočila 
Iskra Svit už na tretie miesto. 
Dnes hrá zápas 23. kola na pa-
lubovke Komárna.• Kapitán hokejistov HK Po-
prad Arne Kroták sa dohodol 
s  prvoligovým Bardejovom 
na spolupráci. Dohoda hovorí 
o  striedavom štarte, pričom 
prioritou ostáva extraligový 
HK Poprad. Pre Krotáka to 
bude prvá skúsenosť s  ho-
kejom v nižšej súťaži.• V  Poprade vznikol slo-
vensko-poľský projekt tímu 
MHL. Po KHL by sa tak v Po-
prade mala hrať nadnárodná 
hokejová liga mládeže. Za 
projektom s názvom HC Jac-
kals stojí aj popradská hoke-
jová legenda Ľuboš Bartečko. 
Nový tím bude registrovaný 
v Poľsku a bude hrať pod hla-
vičkou tamojšieho národné-
ho zväzu.• Popradskí hokejisti sa po-
čas vianočných sviatkov veno-
vali aj charite. Okrem množ-
stva plyšákov od fanúšikov, 
ktoré rozdali deťom v rôznych 
zdravotníckych a detských za-
riadeniach v  Poprade a  jeho 
okolí, vyzbierali pre choré 
detičky počas Vianočného 
jarmoku sumu 1500 eur pre-
dajom vareného vína a mas-
kota HK Poprad.  (ppv)

Volejbalistov povzbudzovala preplnená hala

HOKEJ

Počas uplynulého víkendu 
sa v Aréne Poprad konal volej-
balový sviatok. V  rámci sku-
piny M tretej fázy kvalifikácie 
o postup na Majstrovstvá sveta 
v Poľsku si slovenskí reprezen-
tanti postupne zmerali sily 
s  Gréckom, Ukrajinou a  Fín-
skom. Vo výbornej atmosfére 
zaplnenej haly sa však zveren-
com trénera Flavia Gulinelli-
ho nepodarilo postúpiť.

Slováci začali vynikajúco, keď 
v piatok nedali najmenšiu šan-
cu Grékom (na foto). Úvodné 
stretnutie našich si nenechal 
ujsť ani prezident SR Ivan Ga-
šparovič v sprievode prvého vi-
ceprimátora mesta Poprad Ad-
riána Kromku. Po výsledku 3:0 
boli slovenskí volejbalisti dobre 
naladení, no v sobotu ich zasko-
čila Ukrajina, ktorá im najmä 
zásluhou najlepšieho zakončo-

vateľa celej kvalifikácie Sergeja 
Tjutlina nedovolila uhrať ani 
set. V  súboji s  Fínskom mali 
naši reprezentanti všetko vo 
svojich rukách. Postup by im 
zabezpečili víťazstvá 3:0 alebo 
3:1. Napokon však bolo už za 
stavu 1:2 pre Fínov rozhodnuté. 
Konečný výsledok 2:3 bol už len 
kozmetickou úpravou.

Ako kapitán viedol slovenskú 
volejbalovú reprezentáciu Pop-
radčan Tomáš Kmeť, ktorý len 
ťažko hľadal pozitíva zbabranej 
príležitosti po prvýkrát postúpiť 
na majstrovstvá sveta. „Pre mňa 
to bola určite posledná možnosť 
zahrať si na takomto podujatí. 
Naša generácia hrala na piatich 
majstrovstvách Európy a vyhrali 
sme dvakrát Európsku ligu. Sve-
tový šampionát bol veľkou mo-
tiváciou. Teší ma, že tri dni po 
sebe bola v  Poprade vypredaná 
hala, to si naozaj nepamätám. 
Ľudia sa bavili, škoda len, že 
sme k  tomu nepridali postup,“ 
povedal T. Kmeť.  (mav)

Tak ako popradskí hokejisti 
kalendárny rok skončili, tak 
ho i  začali. Striedavé výkony 
potvrdzujú nestabilnú formu, 
ale zatiaľ sa im darí udržiavať 
peknú štvrtú pozíciu.

Výsledky: 33. kolo v  sobotu 
28. decembra HK Poprad – ŠHK 
37 Piešťany 3:5 (1:3, 1:1, 1:1) 
góly Popradu: 3. Štefan Fabian 
(S. Takáč, M. Paločko). 34. kolo 
v  pondelok 30. decembra HK 
36 Skalica – HK Poprad 2:4 
(0:1, 1:2, 1:1) góly Popradu: 7. 
Samuel Mlynarovič (D. Brejčák, 
R. Suchý), 28. Adam Lapšanský 
(J. Štals, T. Sýkora), 36. Lukáš 
Paukovček (P. Gápa, D. Gab-
orčík), 59. Juris Štals. 35. kolo 
v  piatok 3. januára HK Poprad 
– HKM Zvolen 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 
góly Popradu: 19. Matúš Palo-
čko (M. Kurali, S. Mlynarovič), 
28. Adam Lapšanský (J. Štals, R. 
Suchý), 44. Juris Štals (T. Sýko-
ra). 36. kolo v nedeľu 5. januára 
MsHK Žilina – HK Poprad 4:1 
(1:0, 3:0, 0:1) gól Popradu: 57. 
Juris Štals (A. Lapšanský, R. Su-
chý). 37. kolo v utorok 7. januára 
HK Poprad – HC Košice (Hralo 
sa po uzávierke vydania Novín 
Poprad).

Program: 38. kolo v  piatok 
10. januára o 17. hod. HK Nitra 
– HK Poprad, 39. kolo v nedeľu 
12. januára o 17. hod. HK Pop-
rad – MHC Martin.  (ppv)

Vo Vysokých Tatrách sa chystajú na oslavy Svetového dňa sne-
hu, ktorý je naplánovaný na 19. januára. Lyžiarsky klub Tatran-
ská Lomnica (LK TL) a  SnowSports Club Kežmarok pripravili 
v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou, Mestom Vyso-
ké Tatry a spoločnosťou TMR sériu aktivít na snehu pre deti.

Program je rozdelený do štyroch dní a  to od 15. do 18. januá-
ra. „Prvé tri dni sme nachystali kemp pre deti. Dopoludnia absolvujú 
tréningy v bránach na svahu Buková hora a popoludní lyžovanie na 
voľno v skupinách s trénermi. V posledný deň budú vyvrcholením pre-
teky. Okrem toho je pripravený bohatý sprievodný program,“ prezra-
dila Adriana Weberová z LK TL.

Tatranská Lomnica sa týmto podujatím stane registrovaným stre-
diskom v rámci FIS na Slovensku.    (ija)

Shihanisti na poslednom turnaji roka
Na poslednú súťaž v  starom 

roku vycestovali popradskí ka-
ratisti klubu Shihan 14. decem-
bra. V Nitre sa zúčastnili tretie-
ho ročníka Memoriálu Rudolfa 
Farmadína. Súťažilo sa v  špor-
tovom zápase kumite vo veko-
vých kategóriách bez rozdielu 
hmotnosti.

Najmladšia veková kategória 
5-7 ročných dievčat bola pre malú 
účasť spojená s kategóriou chlap-
cov, avšak obidve Popradčanky 
sa medzi chlapcami zaskočiť ne-
nechali. Veronika Jalowiczorová 
vybojovala bronz a Barbora Glat-
zová postúpila do večerného finá-
le, kde najtesnejším rozdielom 0:1 
prehrala aj napriek väčšej aktivite.

Medzi staršími žiakmi si Igor 
Hauser vybojoval finále, kde ho 
stihol navlas rovnaký osud ako 

Barboru Glatzovú. Petra Píchová 
postúpila medzi mladšími doras-
tenkami do finále a ako sa vraví, 
do tretice všetko dobré. S prehľa-
dom finálový duel vyhrala a od-
niesla si domov pohár a  zlatú 
medailu.

O poslednú medailu sa pre Po-
pradský karate klub Shihan zaslú-
žil Filip Glatz, keď medzi mužmi 
vybojoval tretie miesto.   (jgz)
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Kaufland 
berie 

stravné 
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
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POPRAD

Celý január
AKO IŠIEL ČAS 
– výstava výtvarných prác 
žiakov zo Špeciálnej ZŠ Spiš-
ský Štiavnik.

Podtatranské osvetové
stredisko

Sobotské námestie 1729/4, 
Poprad- Spišská sobota

TATRANSKÁ GALÉRIA
Elektráreň TG, Hviezdoslavova 

ul. 341/12, Poprad
V  januári bude TG na 
Hviezdoslavovej ul. v  Pop-
rade naďalej zatvorená kvôli 
záverečnej rekonštrukcii.
Očakávané otvorenie bude 
7. februára 2014.

GALÉRIA SCHERFELOV 
DOM

Poprad – Veľká, Scherfelova 
ul. 36
Celý január
...DO TICHA DOMOVA...
Výstava obrazov s tematikou 
Tatier zo zbierky Jána Sim-
kaniča.
Otvorené: pondelok, štvrtok 
a piatok od 9. do 12. a od 13. 
do 15. hod.

VÝSTAVY
Oddelenie umenia
v Spišskej Sobote
Do 22. januára
IGOR PANČUK - Podtatran-
ská krajina - výstava olejoma-
lieb známeho ukrajinského 
autora dlhodobo žijúceho 
a tvoriaceho v Poprade.

Podtatranská knižnica
v Poprade

Do 19. januára
TICHÉ ROZHOVORY S DREVOM
Výstava prezentuje tvorbu insitného rezbára, 
maliara a výrobcu fujár a píšťal Milana Boc-
ka žijúceho v  Spišskej Sobote.  Námety ro-
dáka z  Važca vychádzajú z  folklóru, zvykov 
a  obyčajov tejto oblasti. Predstavuje svoje 
početné plastiky, reliéfy a betlehemy, alebo aj 
fujary a píšťaly.

Od 20. januára
KAMENNÝ HERBÁR
Výstava zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea 

v Prievidzi. Poskytne jedinečnú možnosť - spo-
znávať rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch, na 
brehoch riek a jazier, či v lesoch na území Slo-
venska pred 13 až 15 miliónmi rokov. 

Celý január
„OTEC HUSZ“
Výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Dávida Husza.

Celý január
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU
– KONZERVÁCIA 2008-2012
Výstava približuje laickej verejnosti i  odborní-
kom dobové doklady osídlenia regiónu severné-
ho Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú 
časť jej vzácneho dreveného mobiliára.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM
Vajanského 72/4, Poprad, tel.: 772 19 24, fax: 772 18 68

e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

KULTÚRNY KALENDÁR NA JANUÁR 2014


