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Aj Poprad sa predviedol na univerziáde

Od soboty sú Tatry dejiskom
27. Svetovej zimnej univerziády. Španielskej Granade okrem
Osrblia pomáha aj Štrbské Pleso. A práve tu to všetko začalo.
Otvárací ceremoniál si nenechalo ujsť asi sedemtisíc divákov
a bolo sa skutočne na čo pozerať.
Slovenskú časť univerzitného
športového sviatku otvoril prezident SR Andrej Kiska. Nechýbal
kultúrny program a zapálenie
univerziádneho ohňa v podaní
biatlonistu Pavla Hurajta. Krásna športová udalosť pod Tatrami sa naplno rozbehla hneď
na druhý deň. Možnosť na prezentáciu dostali aj podtatranské
mestá a obce. Svoju chvíľu naplno využili tiež Popradčania, ktorí v pondelok priniesli do Areálu
snov kus nezameniteľnej kultúry
a zvyklostí.
Rušno bolo už vo štvrtok na
popradskom letisku, kde pristála
najpočetnejšia univerziádna výprava z Ruska. Všetci boli dobre
naladení a odhodlaní uspieť. „Na
poslednej univerziáde sme nazbierali najviac zlatých medailí, ale je to
šport. Uvidíme, čo prinesie v nasledujúcom týždni,“ zamyslel sa vedúci výpravy Sergej Sejranov. „Rada
by som obhájila svoje úspechy spred
dvoch rokov. Tvrdo som trénovala,
tak uvidíme,“ pokračovala bežkyňa na lyžiach Oxana Usatova.
„Mám už nejaké medaily, rád by
som pridal ďalšie,“ dodal Raul Šakirzianov, ktorý už v nedeľu bral
bronz v šprinte a striebro v mixoch.
(Pokračovanie na str. 2)

Kladenie vencov k výročiu oslobodenia mesta
Mesto Poprad sa dočkalo pred 70-mi rokmi oslobodenia spod fašistického jarma. Ráno 28. januára
vstúpili na územie mesta prvé hliadky 8. jampolskej
streleckej divízie plukovníka Nikolaja Stepanoviča
Ugrjumova. Do Popradskej kotliny postupovali
sovietske jednotky 18. armády a zo severovýchodu
príslušníci 3. brigády 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR a
postupne oslodobodzovali
ďalšie mestá a obce v regióne.
Pri príležitosti 70. výročia

oslobodenia mesta Poprad sa v stredu 28. januára
o 13. hod. uskutoční kladenie vencov k pamätníkom padlých v parku pri železničnej stanici. Organizuje ho Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade v spolupráci s
mestom a odchod účastníkov pietneho aktu je o
12.45 hod. spred budovy mestského úradu.
Predpoludním odovzdajú za účasti zástupcov Ministerstva obrany SR vyznamenania 52
účastníkom 2. svetovej vojny z okresov Poprad a
Kežmarok.			( p m m )

Jedenásť percent
Miera nezamestnanosti v Popradskom okrese ku koncu roka 2014
poklesla na 11,01 perc. Uchádzačov o prácu bolo v evidencii 7466,
z toho 3512 žien, 434 absolventov
škôl, 1691 ľudí nad 50 rokov, 243
so zmenenou pracovnou schopnosťou, 4320 osôb nad 12 mesiacov bez práce a 107 mladistvých.
V ponuke voľných pracovných
miest bolo 201 postov.
(ppp)
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Stručne

PREDSEDNÍČKOU 6-člennej obvodnej komisie pre referendum v okresoch Poprad
a Levoča je Melánia Kissová
(Smer - SD), 1. podpredsedom Bohumil Košický (KDH).
V oboch okresoch je spolu 111
okrskov pre referendum.

•

KARNEVAL pre deti sa
uskutoční v nedeľu popoludní
1. februára v priestoroch pod
Kostolom sv. Cyrila a Metoda
na sídlisku Juh.

•

V PONDELOK 2. februára
budú mať žiaci polročné prázdniny. Do školských lavíc zasadnú v utorok 3. februára. Vo
februári budú mať žiaci z nášho
kraja aj jarné prázdniny a to
v posledný týždeň od 23. do 27.
februára.

Aj Poprad sa predviedol na univerziáde
(Dokončenie zo str. 1)
Už samotný otvárací ceremoniál predznamenal,
že nás pod Tatrami čaká výnimočný týždeň. Ohromujúca atmosféra očarila každého. Ohlasy výprav
a organizátorov boli len pozitívne. najvýstižnejšie
to počas svojho oficiálneho príhovoru na pódiu
vystihol prezident Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU) Claude-Louis Gallien:
„Ďakujem Slovensko, môžeš byť na seba hrdé!“
Spokojnosť vyjadril i Ján Nemec z organizačného
výboru: „Všetky výpravy dorazili v poriadku, máme
postarané o výborné preteky.“
Ambasádorkou univerziády sa stala slovenská
olympionička Danka Barteková. „Takéto podujatia sú na Slovensku potrebné. Športovcom želám,
aby si splnili svoje osobné očakávania,“ uviedla.
Mala tú česť priniesť na štadión symbolický oheň.
Štafetu v závere prevzal slovenský biatlonista Pa-

•

NEMECKÝ koncern a celosvetový dodávateľ pre priemysel, spoločnosť Würth, otvára na Slovensku novú pobočku
v Poprade. Na Slovensku má
momentálne firma päť pobočiek.

•

PLES absolventov, rodičov
a priateľov Strednej zdravotníckej školy v Poprade sa uskutoční v sobotu 31. januára v hoteli
Satel. Vstupenky sa dajú zakúpiť na sekretariáte SZŠ v Poprade.

Jozef Švagerko. „Takéto podujatie nebýva v Tatrách
každý rok. Prezentovali sme sa tým, čím je Poprad
výnimočný. Ľudia si odtiaľ odnášajú kus nášho
mesta,“ uviedol. Spoločne s prvým viceprimátorom Igorom Wzošom slávnostne prestrihol pásku
a privítal tak návštevníkov v útulnom prostredí.
„Pre nás je dôležité, že sme dokázali do Tatier
preniesť kus Popradu. Priniesli sme popradské
chute, vône a atmosféru,“ dodal komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.
V stanoch na Jankovej lúke mohli návštevníci ochutnať tradičné údeniny Knižku spod
Tatier, pokochať sa šperkmi Kataríny Hůlkovej, či umením keramikára Petra Smika.
Atmosféru dotváral detský folklórny súbor
Letnička a skupina Tatra Gipsy.
A to nebolo z dielne Popradu zďaleka všetko. Podvečer pred oficiálnym ceremoniálom
odovzdávania medailí v Areáli snov sa v kultúrnom
programe predstavili deti zo súkromnej materskej
školy Stella, DFS Venček, TK Trend, hip-hopová
skupina Fearless, trubkár Pavol Zvirinský, či deti zo
ZŠ na Francisciho ulici v Poprade.
(mav)

vol Hurajt. „Bolo pre mňa cťou zapáliť na takomto
svetovom podujatí oheň. Verím, že všetko dobre
dopadne a Štrbské Pleso bude organizovať aj ďalšie
podujatia svetového významu,“ povedal.
Vedúci bežeckej výpravy Slovenska Michal Malák
priviedol pod Tatry viac ako 20 pretekárov. „Ambície sú vždy najvyššie, ale z reálneho hľadiska berieme
SLOVENSKÝ zväz telesne
všetky umiestnenia do prvej desiatky. Najsilnejší sme
postihnutých v Poprade organiv tom, že držíme spolu ako jeden tím,“ prezradil.
zuje fašiangovú zábavu v piatok
V nedeľu sa už na Štrbskom Plese i v Osrblí bo13. februára o 18. hod. v hoteli
jovalo o prvé sady medailí. Slovensko ako prvá
Tatra v Poprade. Vstupenky sa
potešila v biatlonovom areáli Paulína Fialková,
dajú zakúpiť v kancelárii SZTP,
ktorá na trati dlhej 15 km vybojovala bronz.
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
Aj mesto Poprad priložilo ruku k dielu a je počas
vo štvrtky (29.1. a 5.2.) od 14.
trvania univerziády na Štrbskom Plese nápomocné.
do 17. hod.
Svoj vrchol zažilo v pondelok, keď v rámci Tatranregionálneho
Z PREVÁDZKOVÝCH dô-Príďteského
na predvádzaciu
jazdu centra obsadilo všetky stany.
i primátor mesta Poprad
vášmuPopradu
predajcovinavštívil
SEAT,
vodov sú upravené otváracie kDeň
AUTONOVA, s.r.o.
hodiny v Podtatranskom múzeu v Spišskej Sobote. Múzeum a získajte svoj LED darček!
je otvorené v utorok až piatok
od 10. do 14. hod., pondelok,
sobota a nedeľa je zatvorené.
Väčšie skupiny nad 15 osôb sa
môžu nahlásiť na prehliadku
aj mimo otváracích hodín. PoÓGIE
trebné je však nahlásiť sa na tel.
čísle 052/77 21 924 najneskôr 3
dni dopredu.
ENJOYNEERING
TAKMER 300 000 dopytov
ak ako nikdy predtým. Získajte
sebavedomý
SEAT Ibizafinančnej
s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynaTECHNOLOGY TO ENJOY
vybavilo
call centrum
čom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
správy
za rokSEAT
2014.
Väčšinu
www.seat.sk
0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modeloch
s Coool
výbavou innavyše a užívajte si jazdu v novom aute.
formácií poskytli občanom teleAUTONOVA
s.r.o., Priemyselný ADRESA
areál Východ 3406, 058TEL/WEB
01 Poprad
NÁZEV
fonicky. Počas roka si aj chatovali
NANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:
Tel./fax:
052/773
04
71,
e-mail:
seat@autonova.sk,
www.autonova.sk
PP-7
a to s takmer 8 000 ľuďmi. NajAUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
väčší
záujem
bol
o
informácie
nancovanie
Financovanie
1/2 polovicu
Deň otvorených
dverí - 30.01.2015 - 31.01.2015
tretiny
058 01 Poprad
z daňovejna oblasti.
(ppš)
tel.: 52/7731549
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BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
155 g/km. Ilustračné foto.

LEON ST KOMBI

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Na referendum sa chystá prezident i primátor
V sobotu 7. februára od 7. do 22. hod. sa uskutoční referendum o ochrane rodiny. Popradčania budú hlasovať v 26 referendových okrskoch,
ktoré vytvorilo mesto Poprad. V Popradskom
okrese bude 70 a v Levočskom, ktorý takisto
patrí pod Okresný úrad v Poprade, 41 okrskov
pre referendum.
Petíciu za vypísanie referenda pôvodne so štyrmi otázkami iniciovala Aliancia za rodinu. Ústavný súd koncom októbra prišiel k záveru, že jedna
zo štyroch otázok nie je v súlade s ústavou. Občania tak budú odpovedať na tri otázky: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?, Súhlasíte s tým,
aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie - adopcia detí
a ich následná výchova? a súhlasíte s tým, aby
školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Na Slovensku ide v poradí o ôsme všeľudové hlasovanie za roky existencie samostatnej SR. Z doterajších bolo platné iba jediné - v roku 2003 o vstupe
SR do Európskej únie.
Prezident Andrej Kiska sa v médiách vyjadril,

že nie je dôležitý iba výsledok referenda, ale aj
spôsob, akým k nemu dospejeme, teda, aby nezanechal nevraživosť medzi ľuďmi a stopy na schopnosti Slovenska a jeho občanov diskutovať a počúvať sa navzájom: „Aby sa argumentovalo úctivo
a pravdivo, aby sme nevyšli z referenda rozdelení
na nepriateľské tábory...“.
Primátor Popradu Jozef Švagerko uviedol, že
mesto postupuje pri zabezpečení referenda podľa
harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia. V týchto dňoch sa už pripravujú hlasovacie lístky a vybavenie miestností na hlasovanie
v referende potrebným zariadením a pomôckami.
Primátor Popradčanov vyzval: „Verím, že referendum prebehne v pokojnej atmosfére. Občania
dostali šancu, aby sa vyjadrili k dôležitým a zároveň citlivým otázkam, ktoré sa týkajú rodiny.
Myslím si, že práve rodina je obrovskou hodnotou,
ktorá si zaslúži pozornosť a ochranu. Som presvedčený, že verejné hlasovanie sa koná pre dobro ľudí
a za ochranu pozitívnych hodnôt, nie proti niekomu. Nech bude výsledok referenda akýkoľvek,
verím, že občania využijú svoje občianske právo
a prejavia svoj názor na otázky, ktoré smerujú
k ochrane tradičnej rodiny.“ Primátor J. Švagerko považuje plebiscit za prejav priamej demokracie a na referende sa zúčastní.
(mar)

Očkovanie zachraňuje milióny ľudských životov
V posledných rokoch pribúda rodičov, ktorí váhajú, či
majú dať alebo nedať zaočkovať svoje dieťa. Obávajú sa, že
povinné očkovanie môže mať
neblahé následky. Občas sa
totiž vo verejnosti objavia prípady, keď u dieťaťa vypukne
vážne ochorenie a rodičom sa
zdá, že k nemu došlo v dôsledku očkovania.
MUDr. Mária Pompová z
oddelenia epidemiológie
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade je ako
odborníčka presvedčená o prospešnosti
očkovania: „Očkovanie je vo všeobecnosti
bezpečné a zachraňuje milióny životov na svete. Možné
nežiaduce reakcie po
očkovaní väčšinou nesúvisia s očkovaním.
Ak sa niečo prejaví, ide naozaj
o časovú zhodu náhod.“ Od novembra 2011 funguje v RÚVZ
Poradňa očkovania, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo
a konzultácie k povinnému
pravidelnému očkovaniu detí
a dospelých, poradenstvo o očkovaní pred cestou do zahraničia, ale aj poradenstvo pri odporúčaných očkovaniach, kam

patrí chrípka, rotavírusy, ovčie
kiahne, ľudský papilomavírus a
ďalšie.
V minulom roku pozvali do
poradne 45 rodičov, ktorí odmietali očkovanie svojich detí,
31 sa na konzultácii zúčastnilo.
Ak rodič zaočkovanie dieťaťa
odmietne, môže dostať pokutu
až do maximálnej výšky 331
eur. Vlani RÚVZ v okrese Poprad v celkovo 39 prípadoch

udelil z tohto dôvodu pokuty
spolu za takmer 2 800 eur. Od
existencie poradne zaevidovali
147 odmietnutí očkovania v regióne RÚVZ Poprad.
MUDr. Pompová uviedla:
„Deti sú očkovaním chránené pred mnohými závažnými
ochoreniami. Ak ich rodičia
nedajú zaočkovať, nebudú pred
nimi chránené, na rozdiel od

ostatných detí. Je potrebné udržať vysokú zaočkovanosť, aby
sa predišlo takým chorobám
ako je záškrt, tetanus, čierny
kašeľ, žltačka typu B, hemofilové invazívne ochorenia, detská
obrna. Ďalej sa u detí očkuje
proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam, mumpsu,
rubeole, osýpkam. U detí je
celkovo 10 povinných očkovaní v určených intervaloch.“
Vďaka očkovaniu vymizli na svete mnohé
smrteľné ochorenia,
napr. variola - pravé
kiahne, proti ktorým
sa na Slovensku naposledy očkovalo v
roku 1980.
Poradňu očkovania
navštevujú aj ľudia,
ktorí sa chystajú do
cudzokrajných destinácií. Chcú sa dať
zaočkovať a potrebujú
poradiť, proti akým
nebezpečným chorobám. Vlani
navštívilo poradňu 15 cestovateľov, ktorý sa chystali najmä
do juhovýchodnej Ázie, Afriky
aj iných krajín. RÚVZ vydáva
tiež medzinárodný očkovací
preukaz, čo je spoplatnenou
službou. Vyžadujú ho niektoré
štáty pri prílete na ich územie,
hlavne tam, kde sa vyskytuje
žltá zimnica.
(mar)

•

Krátke správy

V PODTATRANSKEJ knižnici v Poprade sa dnes 28. januára od
9. hod. uskutoční súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko, ktorá
je určená žiakom 2. až 7. ročníka
základných škôl.
DEVIATE zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční 10.
februára o 10. hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove.
KTO v roku 2014 nadobudol
nehnuteľnosť, resp. nejakú skolaudoval či zdedil, patrí do skupiny osôb, ktoré majú povinnosť
podať daňové priznanie k dani z
nehnuteľností najneskôr do 31.
januára 2015. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov,
daň zo stavieb, daň z bytov a z
nebytových priestorov v bytovom dome.
NOČNÉ sánkovanie na trati
z Hrebienka do Starého Smokovca si môžu záujemcovia vyskúšať
v utorok, v piatok a v sobotu od
19. do 21. hod.
ŠTÁTNE lesy TANAPu ukončili minulý týždeň obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na pni,
ktorú vyhlásili na príkaz ministra
pôdohospodárstva v decembri
minulého roku. Do súťaže bolo
prihlásených 83 ponúk. Priemerná vysúťažená cena za meter kubický dosiahla 36,40 eura.
V MESTSKOM kultúrnom
stredisku v Kežmarku vystúpi vo
štvrtok 12.februára o 19. hod. Katarína Knechtová spolu s kapelou
Cigánski Diabli.
KURZ etikety a kurz stolovania pod vedením Ladislava Špačka, bývalého hovorcu prezidenta
Václava Havla, sa uskutočnia
dnes 28. januára v hoteli International vo Veľkej Lomnici.
MESTSKÝ úrad Kežmarok
zrušil od nového roka nestránkové
dni. Služby úradu je možné využiť
od 8. do 15. hod., v stredu až do
16.30 hod a v piatok do 14.30 hod.
V TATRANSKEJ Lomnici sa
konalo medzinárodne stretnutie
významných fyzikov na 20. sympóziu aplikácií plazmatických
procesov.
ROMANTIKU na sviatok zamilovaných pripravil pre svojich
hostí aj Grand Hotel Kempinsky
High Tatras na Štrbskom Plese.
Počas valentínskeho víkendu šéfkuchári pripravia menu, v ktorom
okrem iného budú môcť návštevníci ochutnať pečené prsia z perličky, mušle sv. Jakuba a tiež si dopriať jahodovo-limetkový sorbet
so sektom.
(ppš)

•

•

•
•

•
•
•
•
•
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Od pondelka zápisy

Od pondelka 2. do stredy 4. februára 2015 vždy od 13. do
17.30 hod. sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre
školský rok 2015/16.
Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na
webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách
hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach.					 (ppp)

Chorobnosť v norme

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Poprad
ku koncu 4. kalendárneho týždňa tohto roku stúpla, ale stále
je primeraná tomuto ročnému
obdobiu a neprekročila epidemiologický prah.
Tento fakt potvrdzujú údaje z
oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade. Chorobnosť dosiahla 1391 prípadov na
stotisíc obyvateľov. Až pri 20002500 prípadoch sú potrebné
opatrenia proti šíreniu chrípky a
jej podobných ochorení. Výskyt
respiračných chorôb teda nie je
pod Tatrami zvýšený. V súčasnosti je v Popradskom okrese
najvyššia chorobnosť u detí od 0
do 5 rokov. Ako uviedla MUDr.
Mária Pompová z RÚVZ, v
minulom týždni bol však laboratórne potvrdený jeden prípad chrípky vírusu A, H3/N2

u chlapca z jednej pediatrickej
ambulancie v meste Poprad.
MUDr. Pompová uviedla, že
proti chrípke je najvhodnejšie
dať sa zaočkovať pred začatím
chrípkovej sezóny: „Najlepšie
v mesiaci november, kedy ešte
vírus chrípky v našom zemepisnom pásme necirkuluje a stihnú sa vytvoriť v tele protilátky.
Vznikne tak dostatočná ochrana pred prípadným vírusom
chrípky, ktorý vyvoláva najviac
ochorení v januári a februári.“
Preočkovávať sa odporúča pred
každou chrípkovou sezónou,
najlepšie na jeseň, pretože tak
občania získajú ochranu na
celú chrípkovú sezónu až do
jari. Očkovanie je však možné ešte aj v tomto čase, keďže
momentálne je chorobnosť na
chrípku a jej podobné ochorenia v Popradskom okrese na
nízkej úrovni.
(mar)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na Inekafe

Populárna slovenská kapela
Inekafe oslávi 20. výročie veľkým európskym turné, ktoré sa
začína už tento týždeň. Okrem
Slovenska bude skupina koncertovať aj v Čechách, v Poľsku, v
Srbsku, na Ukrajine, či dokonca
v Londýne a v Dubline. Koncertná šnúra vyvrcholí v sobotu 28.
marca v Bratislave. Neobídu na
nej ani Poprad. Koncert sa v našom meste uskutoční v sobotu
21. februára o 21.30 hod. v športovej hale Aréna.
Inekafe vydali začiatkom roka
siedmy štúdiový album. Predstavili z neho už single Nevhodný typ,

Kupón

ktorý sa volá rovnako ako celý album, a Čiernobiela. Na koncertoch
odznejú ale aj ich staršie skladby
ako napr. Kašovité jedlá, Ženy, Veľkou palicou, Čumil a ďalšie.
Skupina Inekafe funguje v trojčlennej zostave, v ktorej Vratka
Rohoňa dopĺňajú basgitarista Roman „Hulo“ Hulín a bubeník Jozef
„Dodo“ Praženec. Skupina patrí
k najúspešnejším domácim interpretom, patrí jej viacero platinových platní za predaj albumov.
Ak máte záujem vyhrať vstupenku na koncert v Poprade, stačí
napísať názov aspoň jednej piesne
kapely Inekafe a vystrihnúť kupón,
ktorý je súčasťou tejto súťaže. Poslať to na korešpondenčnom alebo podobnom lístku do redakcie
(Podtatranská 149/7, Poprad) do 9.
februára 2015. Mená štyroch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách POPRAD v stredu
11. februára 2015. Lístky na jednotlivé koncerty sú už dostupné v predajnej sieti Ticketportal.
(ppš)

Papierový sen Elišky Bednárovej
Popradčanka Eliška Bednárová prekvapila návštevníkov
oddelenia umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote
svojou výstavou Papierový sen.
Otvorili ju v týchto priestoroch
minulý piatok a potrvá do 20.
februára.
Papier je vždy poruke, dá sa z
neho vytvoriť doslova veľa a všetko a
ako dodáva autorka,
je tvárny a recyklovateľne využiteľný.
Ako učiteľka v základnej umeleckej
škole v Kežmarku si
už vyskúšala rôzne
materiály a techniky, od fotografie,
cez modelovanie a
maľovanie sa dostala až k papieru. „Vystavujem práce z papiera
alebo kombinované so sklom či
prírodným materiálom, ako sú
sušené lisované rastlinky. Podkladom je vo väčšine prípadov ručne
robený papier, aj rámy sú z recyk-

lovaného papiera a sú súčasťou
obrazov. Celú sériu dopĺňajú fotografie, ktoré stáli na prapočiatku týchto papierových vecičiek.
Fotografie sú z prírody, ktorá je
neodolateľná, čarovná, kúzelná,
má takú silu a moc, že sa jej nedá
odolať,“ takto citlivo vníma E.
Bednárová krajinu a prostredie
vôkol seba. Hádam
aj preto prevažujú
vo vystavených dielach zemité farby,
no niekde sa mihnú i kontrastnejšie
- podľa nálady a
pocitu. Autorka má
momentálne veľa
ro z pr a c ov a ný c h
umeleckých námetov, ktoré chce dokončiť: „Až príde inšpirácia, po
papieri príde zase niečo nové.“
Jemnosť, mäkkosť, ale aj energia, harmónia a hravosť obrázkov E. Bednárovej vyvolá v návštevníkoch výstavy Papierový
sen príjemné dojmy.
(mar)

V piatok 16. januára sa
v priestoroch historickej
Reduty v Spišskej Novej
Vsi uskutočnil už devätnásty ročník Plesu Spišiakov, ktorý mal tohto
roku rekordnú návštevnosť. Zabávalo sa na ňom
viac ako 320 hostí. Ples
otvoril režisér Juraj Jakubisko spolu so speváčkou Martou Jandovou, Ondřejom Brzobohatým a moderátorom Brunom Ciberejom. Ples má každoročne aj charitatívne zameranie. Vyzbierané peniaze pomôžu Inštitútu Krista
Veľkňaza v Žakovciach.		
FOTO - Radovan Dranga

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote
1. februára o 18. hod. - Záhorácke divadlo Senica
Aristofanes - Lýsistrata
Vstupné 5 €
8. februára o 18. hod. - Divadlo Actores Rožňava
A.Hitchcock... 39 stupňov
Vstupné 5 €
15. februára o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov
V. Savič - Počuješ mama...
Vstupné 7 €
22. februára o 18. hod. - Commedia Poprad
F. Švantner - Malka
Vstupné 4 €
1. marca o 18. hod. - Celkom Malé divadlo Starý Tekov
I. Villkqist - Helverova noc
Vstupné 5 €
8. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
M. Nikolič - Kováči
Vstupné 4 €
15. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
V. Pankovčín - Pastier
Vstupné 4 €
22. marca o 18. hod. - Commedia Poprad
Dušek, Lipták... - Zabíjačka
Vstupné 4 €
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA !
11. a 12. apríla o 18. hod. - Commedia Poprad
Zápisky dôstojníka Červenej armády Vstupné 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:

PP-7

Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812
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Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Osemdesiatka. Dáva podnet
k oslave, ale i k zamysleniu sa. Čo
som urobil, aké by to bolo keby...
Spomienky a akási inventúra
prežitého života. Asi to sa deje
v mysli Augustína Kuchára, ktorý sa vžíva do pozície jubilanta osemdesiatnika.
My spomíname s ním, ako na
stredoškolského profesora, neskôr
riaditeľa, dramatika, dramaturga,
scenáristu, režiséra, ale i autora 7
kníh s literárnymi miniatúrami.
Narodil sa 1. februára 1935
v Hnilci, okres Spišská Nová Ves.
Študoval na Gymnáziu v Gelnici
a po maturite pokračoval v štúdiu slovenčiny na Filozofickej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika
v Prešove.
V Poprade pôsobí od roku
1958 a na popradskom gymnáziu zanechal hlbokú stopu.
Dobrý učiteľ je ten, ktorý dokáže
nielen naučiť, ale hlavne zapáliť.
Augustín Kuchár takým učiteľom bol. Ovplyvnil profesionálne
smerovanie mnohých študentov.
Dôkazom je napríklad náš významný herec SND v Bratislave,
Janko Gallovič, ktorý to vyjadril
slovami: „Dnes s určitosťou viem,
že keby nebolo jeho osobnosti,
Thália by ma zrejme nikdy nebola
naplno opantala.“
Dvere do divadelného sveta
mu otvorilo Divadielko OKO,
v ktorom účinkoval s množstvom
ďalších študentov a ktorého zakladateľom i autorom hier bol A.
Kuchár. Hry dýchali sviežosťou
doby, prinášali kritiku farbenú

humorom a boli nabité energiou
študentov, ktorú vkladali pri
predvádzaní sa. Súbor malých
javiskových foriem pôsobil od
roku 1960 a na prehliadkach tohto žánru získal 15 hlavných cien.
Neskôr sa mesto Poprad stalo
hostiteľským mestom festivalu
MJF. Zviditeľniť mesto Poprad sa
podarilo A. Kuchárovi aj ako spoluautorovi kníh o meste Poprad:
Tu žijem, Popradské metamorfózy, Poprad - mesto pod Tatrami.
V spomienkach k divadielku
OKO sa vracia aj Jozef Pavlík,
ktorý sa vrátil za katedru gymnázia už nie ako študent, ale ako
jeho kolega. Rád si pripomína
nielen chvíle v OKU, ale i festi-

Hračky nás už nebavia - rok 1960.

valy, pretože okrem iných, sme
sa mohli tešiť z „radošincov“ už
na začiatku ich budúcej slávnej
kariéry.
Dnes, iste mnohí z nás blahoželajú svojmu učiteľovi a ďakujú. Mnohí s titulmi i bez nich.
Mnohí, ktorí dokázali oceniť,
možno až po čase, čo znamená
dobrý učiteľ, ktorý sa vie rozdať a ktorý môže byť vzorom aj
napriek veku, pretože ešte vždy
má toľko energie, že sa vie s ňou
podeliť. Spolupracuje s Podtatranskou knižnicou, MsO Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Poprade, zúčastňuje sa besied,
porôt a k udalostiam napíše báseň, ktorá sa neodkladá. Je taký,
ako učiteľ má byť.
My, bývalí študenti, si to v plnej
miere uvedomujeme, blahoželáme k jubileu a okrem pevného
zdravia želáme Augustínovi Kuchárovi ešte veľa tvorivosti v ďalšom živote.
Anna Gordiaková

FOTO - Archív F. G.

Január/foyer Domu kultúry
Poprad

ZIMA ČARUJE

Poézia zimy v obrázkoch žiakov výtvarného odboru ZUŠ
na Štefánikovej ul. v Poprade.
Nedeľa 1. február o 10. hod.
/DK Poprad - Klub Zóna

KARNEVALOVÉ
MASKY

Tvorivá dielňa pod vedením
Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich rodičov.
Nutné doniesť nožnice, pastelky, fixky.
Vstupné: 1 €
Nedeľa 8. február o 10. hod.
/DK Poprad - divadelná sála

NAČO MÁME
ZÚBKY
Divadlo Žužu.
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 8. február o 18. hod.
/DK Poprad - divadelná sála

KANDRÁČOVCI

Pod záštitou
primátora mesta Poprad
Jozefa Švagerka
Ľudová hudba Ondreja
Kandráča alebo Kandráčovci, ako ich zvykne publikum oslovovať, je hudobná
skupina z východného Slovenska. Očarí východoslovenským temperamentným
folklórom. Hosť koncertu
Tereza Mandzáková.
Vstupné: 12 €

Jubilejný rok otvoria mimoriadnym výstavným projektom
Tatranská galéria sa pri príležitosti 55. výročia svojho
založenia rozhodla otvoriť jubilejný rok
mimoriadnym výstavným projektom medzinárodného významu. Otvoreniu výstavy predchádzala dvojročná spolupráca so
SARL Amniencom France. Počas nasledujúcich týždňov budú mať návštevníci Elektrárne možnosť zhliadnuť jedinečnú koncepciu
originálnych diel piatich svetoznámych
francúzskych umelcov 20. storočia.
Elektráreň prepožičia svoje výstavné priestory dielam Salvadora Dalího, Marca Chagalla,
André Deraina, Raoula Dufyho a Jeana Carzoua. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 29.
januára o 17. hod. v TG na Hviezdoslavovej
ulici v Poprade.
Najrozsiahlejšou je výstava Dalího pod názvom Zhmotnenie surreálneho. Predstaví prostredníctvom 100 diel ( papierové litografie,
litografie na hodvábe, xylografie, keramiku,
medaily, pamätnej brošne, plastiky, poštové
známky, etikety na vína) významného umel-

ca prvej polovice 20. storočia, ktorý sám seba
považoval za intelektuálneho umelca. Salvador
Dalí je označovaný ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov surrealizmu v umení.
Ďalšie umelecké smery fauvizmus a kubizmus budú mať zastúpenie v 10 kresbách Dufyho z cyklu Maitres du dessin. Výstavu diel
André Deraina tvoria exponáty zo súkromnej
zbierky kompletnej sady 36 litografií ilustrácie
Petroniovho „Satyricona“. Prezentované diela
umožnia návštevníkom spoznať svet umelcovými očami a odhaliť jeho inšpirácie, ktoré mu
poskytli možnosť vyjadrenia svojich subjektívnych pocitov, emócií a myšlienok prostredníctvom umenia.
Marc Chagall vytvoril vlastný jedinečný
s nikým neporovnateľný ľahko rozpoznateľný svetový umelecký štýl. Umelca budú môcť
návštevníci spoznať vďaka cyklu 12 litografií
ukrytých pod názvom 12 izraelských kmeňov.
Ide o 12 vitráží synagógy Abbel v Hadassah
Medical Center v Jeruzaleme, ktoré boli realizované v rokoch 1959 – 1961. Vo vitrážach

hrá slnečné svetlo významnú úlohu. Preniká
cez sklo a rozžaruje obraz do stovky rôznych
farebných odtieňov. Symbolické pozadie diela
odkrýva biblický motív. 12 kmeňov predstavuje potomkov 12 synov patriarchu Jakuba,
ktorí podľa Písma tvorili ľud Izraela. Podľa
Biblie mal každý z kmeňov svoju vlastnú vlajku a štátny znak. Jean Carzou sa priaznivcom
umenia predstaví 10 litografiami z cyklu France. Francúzsky umelec s arménskymi koreňmi
ilustroval diela velikánov svetovej literatúry
ako Ernest Hemingway či Albert Camus.
Pod kurátorskou koncepciou je podpísaná
riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. Tatranská galéria ponúka návštevníkom jedinečnú príležitosť spoznať rozmanitú
tvorbu svetových umelcov prvej polovice 20.
storočia po prvýkrát a iste bude ešte dlho rezonovať v mysliach divákov po zhliadnutí
pestrého výberu originálnych diel. Ide vôbec
o prvú takúto výstavu na Slovensku a v TG
bude doplnená aj o rôzne aktivity pre deti
a študentov.		
(tga)
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Kraj ocenil tri najlepšie produkty cestovného ruchu

Po najlepších zariadeniach
a zamestnancoch cestovného
ruchu pozná Prešovský kraj už
aj víťazné osobnosti a produkty turizmu. Rozhodla o tom
odborná porota. Tá vyberala
z nominácií, ktoré zasielala
široká verejnosť do konca novembra minulého roku. Spolu
prišlo šestnásť nominácií na
osobnosť a rovnako šestnásť
nominácií na produkt cestovného ruchu.
Ocenenie za celoživotný prínos poputuje do rúk známeho tatranského chatára
Petra Petrasa (na foto).
V roku 2014 vybojoval
zmenu v zákone o verejnom obstarávaní, ktorá mu
umožnila zostať nájomcom
Rainerovej chaty ďalších
desať rokov.
Porota rozhodovala aj

Zranil sa
český horolezec
V nedeľu 25. januára podvečer
požiadali záchranárov Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách prostredníctvom tiesňovej linky 18300 o pomoc pre 33 ročného
českého horolezca. Pohyboval sa v
horolezeckom teréne pod vrcholom
Tupá v Zlomiskovej doline, kde si
pri páde poranil hlavu, hrudník a
dolnú končatinu. Sám sa ešte dokázal dostať na Popradské pleso, odkiaľ
mu personál horskej chaty privolal
pomoc. Záchranári mu na mieste
poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho terénnym
vozidlom transportovali na zastávku Popradské Pleso, kde ho odovzdali privolanej posádke RLP na
prevoz do nemocnice.
(hzs)

Takmer päťročného kamzíka našli ležať približne sto
metrov od turistického chodníka pri Skalnatom plese v
Skalnatej doline. Mal poranenú zadnú ľavú končatinu.
„Prinesené telo tvorilo len torzo zvieraťa, bola to len kostra
a koža s hlavou, bez
vnútorností a svalovej
hmoty. Na vnútornej
strane zadnej ľavej končatiny,
175 milimetrov pod pätovým
hrboľom, mal otvorenú trieštivú zlomeninu podpätovej kosti,
ktorá bola fraktúrou rozdelená
na dve časti. K zraneniu muselo
dôjsť predtým, ako kamzík uhynul. V okolí zlomeniny bol totiž
zjavný opuch a zasušené tkani-

v ďalších kategóriách. Ocenenie za rozvoj cestovného ruchu
v samospráve získalo Združenie
rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora. Mikroregión spája 15
obcí v lokalite, ktorá nie je typickou turistickou destináciou.
Ocenenie za vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu udelila
porota Jozefovi Čekovskému.
Pôsobí ako zástupca riaditeľa
Strednej odbornej školy Horný
Smokovec, je dlhoročným pedagógom s odbornými skúse-

nosťami z praxe i
odborným porotcom súťaží v oblasti hotelierstva
a gastronómie.
Podnikateľom
v oblasti cestovného ruchu sa
stal Ján Gondek.
V chate Pieniny
zamestnáva počas
sezóny 40 ľudí, je
organizátorom mnohých podujatí, aktivistom a zakladateľom
združenia Rozvoj Pienin
a Zamaguria.
Pri produkte cestovného
ruchu poznáme namiesto
jedného víťaza až troch.
Ocenenie NAJ produkt cestovného ruchu Prešovského kraja získali občianske
združenie Slomba za budovanie single-trackov, Tat-

ranský ľadový dóm (na foto),
ktorý píše svoj úspešný príbeh
aj v sezóne 2014/2015 a biokúpalisko Sninské rybníky.
Odovzdávanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2014 sa uskutoční
29. januára na medzinárodnej
výstave cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v Bratislave vo výstavnom stánku KOCR Severovýchod Slovenska.
(bač)

ELENA umožní zvýšiť energetickú efektívnosť

PSK ako prvý z menej rozvinutých regiónov
EÚ získal technickú pomoc ELENA. Už niekoľko rokov systematicky podporuje znižovanie
energetickej náročnosti. V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy sa
realizovalo viacero projektov zameraných na
túto oblasť.
“Chceme sa posunúť ďalej. Výrazným krokom
vpred v energetickej oblasti bude zapojenie samosprávneho kraja do programu ELENA. Ide o
nástroj Európskej investičnej banky financovaný Európskou úniou. Pripravovaný investičný
program je zameraný na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov a modernizáciu systémov verejného osvetlenia,” približuje predseda
PSK Peter Chudík.
Technickú pomoc získal PSK koncom minulého roka ako prvý z menej rozvinutých regiónov EÚ. Projekt prispeje k vytvoreniu právneho,
technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí
vo,“ opisuje Milan Kornajčík,
preparátor Výskumnej stanice
a Múzea (VSaM) Štátnych lesov
TANAPu.
Výskyt poraneného kamzíka v Skalnatej doline ohlásil
správcovi územia Tatranského
národného parku Štátnym le-

spoluprácu samospráv a umožní implementáciu
investičného programu v hodnote 60,4 milióna
eur. Partnermi Prešovského kraja sú samosprávy
Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad
Topľou a Vysoké Tatry.
Do konca roka 2014 bolo schválených 36 projektov technickej pomoci ELENA. Väčšina z nich
sa bude realizovať v „starých“ členských štátoch.
Z „nových“ členských krajín boli úspešné len tri
projekty, zo Slovinska, z Poľska a zo Slovenska.
„ELENA spolu s úverom EIB pre nás znamená, že Prešovský kraj investuje v najbližších rokoch do rozvoja svojho územia 110 miliónov eur.
Prostredníctvom programu ELENA plánujeme
použiť 60 miliónov eur na energetické investície
a ďalších 50 miliónov eur bude preinvestovaných
vďaka Európskej investičnej banke,“ uzavrel Peter Chudík.			
(vef)

kamzíka našli až v stredu, 14. januára. Úhyn nahlásil pracovník
Správy TANAPu Miroslav Brezovský. Telo kamzíka ešte v ten
istý deň v poobedňajších hodinách priviezol na VSaM Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici Pavol Spitzkopf,

materiálu z dôvodu silného poškodenia kadáveru. „Mohlo to
byť vyčerpanie spôsobené stratou krvi, neschopnosť dostať sa
k potrave, mráz a vietor alebo
súhra viacerých faktorov. Poranený kamzík sa ľahko mohol
stať korisťou predátorov, napríklad rysa, ale aj menších šeliem vrátane
líšky,“ poznamenáva
Barbara Chovancová, zoologička Štátnych lesov TANAPu.
Podľa nej sa u voľne žijúcich
živočíchov zlomeniny končatín často nevyskytujú. „Pokiaľ
zvieratá nie sú vyrušované
a vystresované, dokážu odhadnúť prekážku i svoje schopnosti,“ dodáva.
(leb)

Kamzík nemal šancu na prežitie
som TANAPu v sobotu 10. januára Peter Simčak z horského
penziónu TenisCentrum v Tatranskej Lomnici. V nedeľu ešte
pozorovali kamzíka pod trasou
zjazdovky, v blízkosti Skalnatej
chaty. V nasledujúcich dňoch
sa poveternostné podmienky v
sedle zhoršili a už uhynutého

vedúci ochranného obvodu
Tatranské Matliare a Ľubomír
Slameň, pracovník VSaM.
Bezprostrednú príčinu úhynu
nebolo možné stanoviť ani priamo v mieste nálezu a ani počas
pitvy. V teréne stopy zahladil
sneh a vietor a v laboratóriu
nebol dostatok biologického
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Zlá, ktoré nás opúšťajú, sú najhoršie pri svojom odchode.
W. SHAKESPEARE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 28. januára má meniny - Alfonz, zajtra 29.januára - Gašpar,
v piatok 30. januára - Ema, v sobotu 31. januára - Emil, v nedeľu 1.
februára - Tatiana, v pondelok 2. februára - Erika, Erik a v utorok
3. februára - Blažej.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 23. januára 2015
vo Veľkej s

Margitou Rabatinovou,
89-ročnou

V sobotu 24. januára 2015
vo Veľkej s

Marcelou Grujbárovou,
43-ročnou

V pondelok 26. januára 2015
vo Veľkej s

Antonom Cinom,
69-ročným

V pondelok 26. januára 2015
v Spišskej Sobote s

Pavlom Kurdelom,
69-ročným

V pondelok 26. januára 2015
vo Veľkej s

Evou Málikovou,
68-ročnou

V utorok 27. januára 2015
v Gánovciach s

Katarínou Adamovou,
86-ročnou

V utorok 27. januára 2015
v Strážach s

Helenou Řezankovou,
73-ročnou

V utorok 27. januára 2015
v Novom Smokovci s

Máriou Majerčákovou,
83-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 28. januára 2015
o 14. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 29. januára 2015
o 10. hod. vo Veľkej s
V piatok 30. januára 2015
o 13. hod. v Novom Smokovci s
V piatok 30. januára 2015
o 14. hod. vo Veľkej
a o 14.45 hod. na cintoríne
v Spišskej Sobote s

Petrom Korvínom,
68-ročným
Viktóriou Hlaváčkovou,
91-ročnou
Helenou Hnidovou,
65-ročnou
Jozefom Lopušekom,
89-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 29. januára do 4. februára

PREDPREMIÉRA: Spongebob vo filme: Hubka na suchu
3D - o 14. hod. (hrá sa 1.2.),
Babovřesky 3 - o 13.30 hod.
(nehrá sa 1.2.), o 15.50 hod.,
o 18.10 hod. a p 20.30 hod.,
DETSKÉ KINO - Paddington
- o 14.10 hod. (hrá sa sobota až
pondelok), Charlie Mortdecai - o 16.20 hod., Sex v Paríži - o 18.30 hod., Kód Enigmy

- o 21. hod., Veľká Šestka 3D
- o 13.40 hod. (hrá sa sobota
až pondelok), Veľká Šestka 2D
- o 16. hod. (29.1. začne o 40.
min. skôr), Hodinový manžel
- o 18.20 od. (29.1. začne o 40.
min. skôr), 96 hodín: Zúčtovanie - o 20.40 hod. (nehrá sa
29.1. a 3.2.), ARTMAX OPERA - Andrea Chénier - o 20.10
hod. (hrá sa 29.1.), ARTMAX
FILMY - Miluj suseda svojho o 20.40 hod. (hrá sa 3.2..). Viac
na www.cine-max.sk
(ppš)

Odvody prešovských colníkov
do štátneho rozpočtu v roku 2014
Colný úrad Prešov odviedol
prostredníctvom svojich pobočiek za minulý rok do štátneho
rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 107 666 448, 90 eur.
Napríklad v oblasti spotrebnej
dane je to o takmer 6 % viac, ako
boli pôvodné predpoklady.
Najväčší podiel z odvedenej
sumy tvorila spotrebná daň vo
výške 78, 091 mil. eur. Druhým
najväčším odvodom bola daň z
pridanej hodnoty a posledným
clo. Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa tak ako
každý rok podieľala spotrebná
daň z liehu, ktorá činila čiastku
32, 315 mil. eur (41,38 %).
V roku 2014 bol odvod zo
spotrebnej dane z minerálneho
oleja druhým najvyšším odvodom v porovnaní s ostatnými

spotrebnými daňami. Priaznivo
sa v minulom období prejavilo najmä zúčtovanie spotrebnej
dane z liehu, ktorej výška bola
32, 315 mil. eur. Znamená to plnenie plánu na 106,98 %.
V roku 2014 išli do rozpočtu aj
peniaze vybrané na dani z pridanej hodnoty v sume 28, 792 mil.
eur. Výber tejto dane sa podieľal
26,74% na objeme celkových
odvedených finančných prostriedkov do štátnej kasy za colný
úrad.
Colný úrad Prešov v roku 2014
vymeral a odviedol do štátneho rozpočtu clo vo výške 2,703
mil. eur, z ktorých 75 % tvorí
podiel do rozpočtu Únie a 25 %
podiel vo výške 0,676 mil. eur,
je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.
(rek)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 28. januára - Victoria,
zajtra 29. januára - Primula, v
piatok 30. januára - Aduscentrum, v sobotu 31. januára
- Victoria, v nedeľu 1. februára
- Dr. Max - trhovisko, v pondelok 2. februára - Lekáreň Nemocnice Poprade a v utorok 3.
februára - Dr. Max - námestie.
Victoria: Drevárska ul., Primula: Dostojevského ul. 12,

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia
22/49, Dr. Max - trhovisko: Ul.
1. mája č. 30, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka
28, Dr. Max - námestie: Námestie sv. Egídia.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete mať
neobmedzené
zdroje, ale aj neobmedzené nápady. Z každej strany sa na vás bude
usmievať šťastie.
Budete sa tešiť
zo života, lebo
v tomto týždni vám prinesie samé
milé prekvapenia.

Potrápia vás
zdravotné
problémy, ktoré sú výsledkom stresu a prepínania svojich síl.
Dostanete sa
do nezvyčajnej situácie, ktorá vyrieši nejaký váš
závažný problém s prácou.

Každá cesta sa začína
prvým krokom. Je načase, aby ste
urobili aj ďalší krok.

Nejaká udalosť
alebo
stretnutie vo vás vzkriesi spomienky na krásne chvíle s niekým z minulosti.

Priaznivý týždeň využite
na odstránenie restov v zamestnaní
a potom vám zvýši aj čas na zábavu.

Potrebovali by
ste zmenu, ale
momentálne nenachádzate v sebe
dosť síl, aby ste ju realizovali.

Máte veľkú
šancu zbaviť
sa nejakých zlozvykov, ktoré vás už
dlhodobo trápili.

Užite si pohodový týždeň, ktorý bude naplnený pokojom
a príjemnými udalosťami.

Nahrnie sa
toho na vás
veľa, ale všetky povinnosti zvládnete. Len rodina by vás chcela mať
viac pre seba.

Po t r e b u j e te nazbierať
novú energiu. Najlepším receptom
by bolo spoznať nové miesta.
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Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám okrúhly biely stôl,
priemer 1 m, zachovalý, cena 20 €
a ručný stroj na vypletanie rakiet
s príslušenstvom za 90 €. Inf.: č. t.
0908 254 433.
3/15-P
Predám zachovalý plyšový
koberec 2 x 3 m so svetlohnedým vzorom za 50 €. Inf.: č. t.
0908 254 433.
4/15-P

•
•
•

Rôzne

NEMČINA do zahraničia.
Jazyková škola SONNENSCHEIN ponúka darčekové poukazy
na januárový kurz nemčiny pre
opatrovateľky, kuchárov, čašníkov,
šoférov, chyžné, maturantov. Tel.
0944 450 381, Inf.: www.nemcina-poprad-sk.webnode.sk
1/15-R

•

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Ul. hraničnej v Poprade. Inf.č.t.: 0903 905
070.		
4/15-R
Spol. RIVESTA, s.r.o. prijme väčší počet brigádnikov
na sezónne práce v poľnohospodárstve. Začíname na jar
prácami v chmeľnici. Inf.: č. t.
0908 081 182.
5/15-R
Dám do prenájmu na dobrom mieste skladové alebo predajné priestory vo Veľkej. Inf.: č. t.
0944 132 234.
6/15-R
Doučujem matematiku žiakov základných škôl. Inf.: č. t.
0905 539 628.
8/15-R
WÜSTENROT
centrum

•
•

•
•

Poprad vypisuje konkurz na 2
pracovné miesta. Inf.: č. t. 0905
444 207.		
10/15-R

•

Riaditeľ Strednej odbornej
školy, Okružná 761/25, Poprad
prijme do pracovného pomeru sekretárku / asistentku na
dobu určitú. Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie ekonomické. Ďalšie požiadavky:
znalosť práce s PC (Word, Excel,
PowerPoint - mierne pokročilý),
komunikatívnosť, flexibilnosť.
Požadované doklady: žiadosť
o prijatie do zamestnania s kontaktom (tel., e-mail), profesijný
životopis, motivačný list, doklady
o vzdelaní a praxi, výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace –
platí len pre prijatých uchádzačov, súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Termín podania
žiadostí: Žiadosť s potrebnými
dokladmi a označením „výberové konanie - sekretárka“ posielajte na adresu školy Stredná
odborná škola, Okružná 761/25,
058 01 Poprad alebo na e-mail:
sosokruzna@gmail.com v termíne do 09.02.2015. Kontakt: Mgr.
Vasil Kuzmiak, riaditeľ školy,
tel: 052/772 18 76, riaditel@sos-pp.vucpo.sk.
11/15-R

•
•

Ponúkame dlhodobé výhodné
hotelové ubytovanie v Poprade. Inf.č.t.: 0917 276 984.
12/15-R
Hľadáme chyžnú do hotela v Poprade. Inf. č. t.: 0917
276 984.		
13/15-R

Deň Vysokých Tatier na univerziáde

Deň Vysokých Tatier na univerziáde pripadol na dnes, čiže
na stredu 28. januára. Tatranské
a podtatranské mestá a obce sa
rozhodli počas nadchádzajúcej Zimnej univerziády spestriť
sprievodný program, a to nielen
kultúrnymi vystúpeniami, ale
zároveň sa chcú priblížiť návštevníkom, divákom i športovcom a
sprostredkovať to najzaujímavejšie, čo v nich môžete nájsť.
Mesto Vysoké Tatry nazvalo
svoju prezentáciu Tatry a ľudia.
„Našou snahou bolo predstaviť
návštevníkom univerziády život v Tatrách. Samozrejme, ani
zďaleka sa nám nepodarilo do
stánku dostať všetko, čím by sme
sa chceli pochváliť, ale verím, že
zaujmeme okoloidúcich a spestríme im ich pobyt,“ vyjadril želanie Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry.
V stánku nechýba premietanie
filmov s tatranskou tematikou a
atmosféru dokresľujú miniexpozície Štátnych lesov TANAPu, či
Súkromného múzea lyžovania
Ski Museum Tatranská Lomnica.
Súčasťou programu je ukážka povolania vysokohorských nosičov,
či horských vodcov.
Knihy a pohľadnice s tatranskou tematikou ponúka vydavateľstvo I&B Tatranská Lomnica
a pre zberateľov pečiatok je pripravené prekvapenie v podobe
príležitostnej pečiatky s erbom
mesta Vysoké Tatry. „Príleži-

Redakciu novín

tostná
pečiatka
ku Dňu Vysokých
Tatier bude určite
peknou spomienkou pre všetkých.
Tí, ktorí budú mať o ňu záujem,
ale nedostanú sa v tento deň na
Štrbské Pleso, budú si ju môcť
zaobstarať v najbližších dňoch
počas Medzinárodného veľtrhu
v cestovnom ruchu ITF Bratislava v našom stánku alebo počas
tohto roka v Tatranských informačných kanceláriách v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci,“ dopĺňa Mokoš.
Každý, kto sa pristaví pri stánku,
bude mať možnosť ochutnať pravý
chatársky čaj, či Tatranský punč.
Hladné žalúdky zasýtia pagáče.
Mesto Vysoké Tatry sa postará
v tento deň aj o program pred odovzdávaním medailí, kde sa predstavia učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica.
Organizačné povinnosti, ktoré
vzišli na poslednú chvíľu, chytila za opraty Lucia Dubielová,
výkonná riaditeľka Združenia
cestovného ruchu Vysoké Tatry,
ktorá prezrádza aj ďalšie aktivity: „V informačnom centre budeme prinášať aktuálne informácie
o dianí. Návštevníci sa tu dozvedia nielen a aktuálnom dianí na
univerziáde, ale aj o možnostiach
ubytovania, stravovania či iných
doplnkových služieb. Navyše tu
máme pre najmenšie deti pripravený detský kútik.“
(ija)

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

V piatok začnú súťažiť ľadoví majstri
Už tento piatok 30. januára
sa na Hrebienku začne súťažiť o
najkrajšie ľadové sochy na podujatí TATRY ICE MASTER 2015.
Desať súťažných tímov v tomto zložení - z Čiech, z Fínska, z
Maďarska, z Talianska, z Japonska, z Malajzie, z Ruska, z Veľkej
Británie, z Thajska a zo Slovenska, ktoré reprezentujú Adam
Bakoš a Róbert Smrčák, predvedie divákom svoje ľadové umenie. Pripravené sú pre nich tri
témy - v piatok Medvede, v sobotu Krajina odkiaľ pochádzam
a v nedeľu Abstrakt - voľná tvorba. Každý večer bude vyhodnotenie súťažného dňa spojené
s kultúrnym programom. O víťazoch rozhodne štvorčlenná

porota na čele s prezidentom
Medzinárodnej asociácie snehových a ľadových sôch Juhanim
Lillbergom. Podujatie vyvrcholí
v nedeľu ľadovou ohňovou šou
maďarského umelca Zsolta M.
Tótha a Vladimíra Eperješiho.
Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť hromadnú
dopravu (autobusy, električky),
pretože kapacity na parkovanie sú obmedzené. Lanovky
na Hrebienok budú premávať
v kratších intervaloch.
PROGRAM:
Piatok 30. 1. - 15.30 - 15.50 hod.
- Čarodejník z krajiny Oz v Tatranskom Dóme/Divadlo Nová
Scéna, 16.00 - 16.30 - Marián
Čekovský band v Tatranskom

Dóme, 17.00 - 17.15
- Predstavenie a vyhodnotenie tímov,
17.15 - 17.30 - Free
Voices, 17.30 - 18.00
- Marián Čekovský
band & Nataša Džunková.
Sobota 31. 1. - 15.30
- 15.50 - Princ a Večernica v Tatranskom
Dóme/Divadlo Nová
Scéna, 17.00 - 17.15
- Predstavenie a vyhodnotenie tímov,
17.15 - 17.30 - Collegium technicum, 17.30 - 18.00 - Trio Bon-Bon s Petrou Humeňanskou.
Nedeľa 1. 2. - 15.30 - 15.50 - Šansonový večer hlavné pódium/Di-

vadlo Nová Scéna, 17.00 - 17.30
- Predstavenie a vyhodnotenie
tímov, 17.30 - 18.00 - Ľadovo-ohňova šou Zsolt M.Tóth a Vladimír Eperješi.
(ppš)
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Mesto Poprad na univerziáde v obrazoch

Voltížne preteky v Poprade

V priestoroch AquaCity sa v sobotu 24. januára konali prvé zo
štyroch pretekov vo voltíži na makete koňa zvanej barel AquaCity
Barel Cup 2015. O najlepšie umiestnenia bojovalo 35 súťažiacich zo
štyroch klubov.
„Víťazi získavajú putovný pohár. Touto súťažou chceme podnietiť mládež, aby sa mohla zodpovedne pripravovať na súťaže s ozajstnými koňmi,“ povedal organizátor pretekov Cyril Sedlačko. Do Popradu zavítali
cvičenci z Košíc a Šale. Náš región zastupovali kluby OZ Galaxia Spišská Teplica a JK Freestyle Poprad. Svoje umenie predviedol aj jeden
z najúspešnejších slovenských jazdcov - Popradčan Adam Lukáč (na
foto v rohu). „Najväčším úspechom je pre mňa ôsme miesto zo svetových
jazdeckých hier z Normandie medzi seniormi. Som rád, že môžem inšpirovať najmladších pretekárov, pretože aj oni motivujú mňa. Momentálne
sa pripravujem na preteky v Katare a na Majstrovstvá sveta v Nemecku,“
uviedol niekoľkonásobný majster SR, ktorý si odniesol prvenstvo aj zo
sobotňajšej súťaže.
Najúspešnejším klubom sa stal JO TJ Slávia UVL Košice, najlepšie
umiestnenie cvičencov spod Tatier dosiahla Ema Kolesárová z OZ Galaxia, ktorá vybojovala tretie miesto v kategórii starších detí.
(mav)

Kamzíci v elitnej bitke

Popradskí hokeBrejčák, J. Stals), 25. Arne Krojisti nastúpili v piaták (J. Kasík), 30. Lukáš Hvila (J.
tok 23. januára na
Stals, R. Rapáč).
Program: 46. kolo v piatok 30.
zápas 43. kola Tipjanuára o 17. hod. HK Nitra sport Extraligy v Košiciach
HK Poprad, 47. kolo v nedeľu 1.
proti domácemu lídrovi súťafebruára o 17.30 hod. MsHK Žiže. Po dobrom výkone nedolina - HK Poprad.
(ppv)
kázali bodovať. V nedeľu 25.
januára privítali v rámci 44.
kola druhý tím tabuľky z Ban- Tabuľka Tipsport Extraligy
skej Bystrice (na foto). V ner- 1. Košice 46 26 5 6 9 123:90 94
vóznom dueli sa z víťazstva
2. B. Bystrica 46 25 5 5 11 159:116 90
radovali kamzíci. Zápas 45.
kola medzi Skalicou a Popra- 3. Nitra
46 24 6 5 11 164:116 89
dom sa odohral v utorok 27.
4. Zvolen
46 25 3 5 13 153:132 86
januára po uzávierke vydania
5.
Poprad
46
24 6 1 15 144:99 85
novín Poprad.
Výsledky: 43. kolo v piatok 23. 6. Trenčín 46 18 9 3 16 111:92 75
januára HC Košice - HK Poprad
3:1 (2:0, 0:0, 1:1), gól Popradu: 7. Martin 46 13 6 8 19 113:131 59
55. Lukáš Hvila (R. Rapáč, J. 8. Piešťany 46 12 4 6 24 123:168 50
Stals).
46 12 2 4 28 106:142 44
44. kolo v nedeľu 25. januára 9. Žilina
HK Poprad - HC ´05 Banská 10. Skalica 46 11 1 6 28 111:182 41
Bystrica 3:1 (1:1, 2:0, 0:0), góly
SR 20
20 1 2 0 17 29:68 7
Popradu: 17. Richard Rapáč (D.

28. 1. 2015

Strana 10

Krátko zo športu

•

V SOBOTU 31. januára sa
začína nadstavbová časť 1. basketbalovej ligy žien. Popradčanky do nej postupovali z druhého miesta skupiny Východ.
O 17.30 hod. sa v Aréne Poprad
stretnú s BK EILAT PU Prešov.

•

POPRADSKÍ hokejoví deviataci úspešne ukončili základnú časť Orange 1. ligy starších žiakov. Skupinu Východ
suverénne vyhrali bez straty
jediného bodu, keď zvládli
všetkých 21 duelov s celkovým
skóre 244:26. Úspešne vstúpili
do aj do nadstavbovej časti, keď
v prvom kole zdolali v sobotu
24. januára na domácom ľade
rovesníkov z Prešova 7:4.

•

HOKEJISTKY
Popradu
zdolali v nedeľu 25. januára
v rámci 16. kola 1. hokejovej
ligy žien Prešov na jeho ľade
4:1 a stále kraľujú tabuľke s desaťbodovým náskokom pred
Spišskou Novou Vsou.

•

FUTSALISTI FC K_Corp
Poprad zvíťazili v 11. kole 2.
Open ligy v Aréne Poprad nad
KSF DOXX Žilina 5:0 po polčase 2:0. V tabuľke sú stále na
druhom mieste dva body za
Podolím.

•

V SOBOTU 24. januára sa
v herni CityBowling Poprad
odohral 3. Turnaj pre zábavu
Nielen 10 je strike. Spomedzi
34 účastníkov sa najviac darilo
Márii Kovalčíkovej, ktorá odsunula na druhé miesto Martina Bujnovského. Ako najlepší
junior bol vyhlásený Samuel
Bella, ktorý celkovo skončil na
21. mieste.

•

BASKETBALISTI BK Iskra Svit podľahli v stredu 21.
januára v rámci Eurovia SBL
na domácej palubovke Interu Bratislava 77:107. V sobotu 24. januára dokázali opäť
doma poraziť ďalší bratislavský
tím VSEMvs Karlovka 77:59.
V stredu 28. januára pocestujú
Sviťania do Prievidze a v domácej Iskra Aréne sa predstavia
opäť v sobotu 31. januára o 18.
hod., keď privítajú ŠKP Banská
Bystrica.

•

TATRANSKÁ
lyžiarska
liga odštartuje 1. kolom v poľskom Jurgowe 13. ročník súťaže
v obrovskom slalome žiakov
základných škôl. Poprad bude
reprezentovať 18 najlepších
slalomárov.
(ppv)

O titul zabojuje päť dievčat z Popradu

Aerobik je medzi dievčatami
na popradských stredných školách obľúbenou disciplínou.
Dôkazom je aj hojná účasť
pretekárok na okresnom a zároveň krajskom kole, ktoré sa
konalo v stredu 21. januára
v telocvični Obchodnej akadémie v Poprade.
Popradské dievčatá súťažili
v štyroch kolách o päť miesteniek na Majstrovstvá SR v aerobiku stredných škôl, ktoré
sa uskutočnia už 5. februára
v Žiari nad Hronom. Medzi
súťažiacimi nechýbali ani finalistky minulého ročníka,
napríklad aj domáca pretekárka Adriána Pokorná, ktorá sa
minulý rok umiestnila v rámci

Slovenska na peknom piatom
mieste.
Medzi postupujúcimi nechýbala ani tentokrát. Päticu najlepších doplnili Viktória Britaňáková a Natália Petriľáková z OA
Poprad a Lívia Jurčová s Adria-

nou Kubovčíkovou z Gymnázia
D. Tatarku Poprad.
Popradské pretekárky dopĺňa z Prešovského samosprávneho kraja päť postupujúcich
z druhej časti krajského kola konaného v Prešove.
(ppv)

Lukáš Olejár je najlepší medzi lesníkmi
Slovenský biatlonista Lukáš
Olejár zažil v polovici januára
nevídaný úspech. Po skončení TU vo Zvolene sa zamestnal
v Štátnych lesoch TANAPu
a ako aktívny športovec bol odhodlaný vyskúšať niečo nové.
V termíne od 12. do 16. januára
sa zúčastnil vo Švajčiarsku 47.
Európskych majstrovstiev lesníkov lyžiarov. Zo štyroch kategórií si odniesol jednu striebornú
a až tri zlaté medaily a stal sa
vôbec najúspešnejším Slovákom
v tomto športe v rámci Európy.
Rodák spod Tatier - Lukáš Olejár sa vrcholovo venuje biatlonu.
V tomto ročníku Slovenského
pohára sa už raz postavil na stupeň víťazov zásluhou tretieho
miesta v ostatnom kole. To, čo
zažil nedávno vo Švajčiarsku je
však pre neho niečo výnimočné.
„Takýchto pretekov som sa zúčastnil prvýkrát. Po skončení školy
som sa v ŠL TANAPu zamestnal

len 1. júna 2014 a hneď ma nominovali na súťaž lesníkov. Vedel
som, do čoho idem, pretože tam
veľa rozdielov oproti biatlonu nie
je. Streľba je jednoduchšia, pretože sa strieľa s oporou,“ povedal
L. Olejár, ktorý takto v Európe
úspešne reprezentoval nielen
Štátne lesy, ale celú našu krajinu.
Biatlon je pre neho vášňou už od
detstva a v Stredisku terénnych
služieb ŠL TANAPu sčasti už aj
pracovnou náplňou. Má na starosti opravu a údržbu značkovaných turistických chodníkov
a ich neoddeliteľných súčastí.
Vo švajčiarskom Lenzerheide
si užíval podľa jeho slov skvelú
atmosféru. „Každá krajina prezentovala svoju kultúru. Medzi
výpravami panovali dobré vzťahy.
Ostatných sme ponúkali syrovými
korbáčikmi, slaninkou a inými
slovenskými špecialitami,“ spomínal 28-ročný lesník na lyžiach.
Striebro získal L. Olejár v behu

na 9 km klasickou technikou, kde
mal štrnásťsekundovú stratu na
prvého. Popoludní sa mu podarilo vynulovať streľbu a po 9 km
voľnou technikou si dobehol pre
zlato. Ako absolútne najrýchlejší
(54:36.8) získal titul majster Európy a stal sa aj najlepším z prvých
troch najúspešnejších lyžiarov.
Už teraz sa teší na ďalší ročník
podujatia, ktorý sa bude konať
v Nórsku a tam ho bude čakať
ešte väčšia konkurencia, nakoľko je táto disciplína v severských
krajinách veľmi populárna. Najbližšie sa chce zúčastniť pretekov
lesníkov v domácom prostredí
na Štrbskom Plese, a to od 15. do
17. marca v rámci Venerovského
memoriálu.
(mav)

F K Po p ra d
Futbalisti FK Poprad pokračujú v zimnej príprave na jarnú
časť DOXXbet ligy Východ. Za
sebou už majú tretí prípravný
zápas. Po úvodnom víťazstve
nad Svitom 2:0 podľahli v Spišskej Belej Bardejovu v utorok
20. januára 0:1. V sobotu 24. januára nastúpili v Spišskej Novej
Vsi proti domácemu tímu Spišiakov, ktorý zdolali presvedčivo 4:0 po dvoch góloch Vitkaja
a Ujčíka.
Už dnes, t. j. v stredu 28. januára, pokračujú Popradčania v sérii
prípravných zápasov a to v Prešove, kde nastúpia proti domácemu Tatranu. Cez víkend, v sobotu 31. januára, cestuje FK Poprad
do Martina a v nedeľu 1. februára
odohrá zápas v Ružomberku proti domácej rezerve.
(ppv)
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Kultúrny kalendár na február 2015
Podtatranská knižnica Poprad
Oddelenie umenia - Spišská Sobota
Do 20. februára
Papierový sen - výstava prác Elišky Bednárovej
Centrum - Podtatranská ul. 1
Do 25. februára
Ľudovít Štúr - výstava o živote a diele Ľ. Štúra
Centrum - oddelenie pre deti - Podtatranská ul. 1
Od 3. februára do 25. februára
Výstava ilustrácií ku knihe Povesti z piatich mestečiek
***
5. február o 16.30 hod. - Centrum - Podtatranská ul. 1
Autorský večer pri príležitosti 80. narodenín Augustína Kuchára
18. február o 9. hod. - Centrum - Podtatranská ul. 1
Hviezdoslav Kubín
19. február o 16.30 hod. - Centrum - Podtatranská ul. 1
Fašiangy, zvyky, obyčaje ...
stretnutie Literárno - umeleckého klubu Milana Rúfusa

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad,
Expozície:
Gánovce - životné prostredie neandertálskeho človeka
Pravek a včasný stredovek pod
Tatrami
Poprad v storočiach
Príroda známa - neznáma
Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici
Ľudové plastiky
Celý február
Everest
(30. výročie prvého výstupu Slovákov na Mount Everest a 80. výročie narodenia Jozefa Psotku)
- cieľom výstavy je pripomenúť si
výročie prvého výstupu Slovákov
na Mount Everest, ako aj výročie
narodenia Jozefa Psotku,

www.muzeumpp.sk
- výstava okrem spomínaného
prvého úspešného zdolania vrcholu pripomína aj históriu objavovania Mount Everestu spolu
s priblížením ostatných výstupov
Slovákov na Mount Everest a ich
osudy spojené s výstupmi.
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota,
Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty

Tatranská galéria Poprad
Hviezdoslavova 12, Poprad,
VÝSTAVY
Celý február
Ferdinand Katona
- nasledovník odkazu
Ladislava Mednyánszkeho
Výstava takmer 80 diel autora
k 150. výročiu narodenia, mnohé z nich vystavené po prvýkrát.
Celý február
Ján Hála (1890-1959)
Výstava pri príležitosti 125. výročia narodenia autora, výber diel
z depozitu Tatranskej galérie.
Salvador Dalí
Výstava originálnych diel svetoznámeho surrealistu organizovaná v spolupráci so SARL
Amiencom France.
Marc Chagall, André Derain,

www.tatragaleria.sk

Raoul Dufy, Jean Carzou
Výstava originálnych diel významných francúzskych umelcov z prvej polovice 20. storočia.
Kinoklub Film Europe Poprad
5. február o 19. hod. - Leviatan
19. február o 19. hod. - Zimný
spánok
***
Každú stredu od 17. do 18.30
hod. - Kurz večernej kresby
PREDNÁŠKY
3. február o 17. hod.
CYKLUS ODBORNÝCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN
UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
Téma: Barokové umenie a umelci
pôsobiaci v Kežmarku (kežmarský sochár Ján Feg) Prednášajúci:
MUDr. Jaroslav Grochola.

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie č. 1729/4, Poprad - Spišská Sobota
13. - 15. február - KD Šuňava - DIVADELNÁ ŠUŇAVA
Nadregionálna súťaž neprofesionálneho divadla
18. február - Podtatranská knižnica Poprad
19. február - Biznis centrum Poprad
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy
18. február - Svit - VANSOVEJ LOMNIČKA
Súťaž v prednese poézie a prózy pre dospelých

ZDRAVOTNÍCKE POMôCKY

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36
Február 2015
TATRANSKÉ OBRAZY - Vladimír Zentko
Otvorené: pondelok, štvrtok a piatok od 9. do 12. a od 13. do 15. hod.
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1. február / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad – Klub Zóna

KARNEVALOVÉ MASKY

Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich rodičov. Vstupné: 1 €
8. február / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad – divadelná sála

NAČO MÁME ZÚBKY/ Divadlo ŽUŽU

Rozprávka o jednom prasiatku, ktoré sa tešilo zo života. Jedlo, spalo, hralo sa so svojimi
kamarátmi mačkou Elzou, mačiatkom, sliepočkou a dážďovkou. Vstupné: 1,50 €
8. február / 18.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

KANDRÁČOVCI

Pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka
Kandráčovci, ako ich zvykne publikum oslovovať, je hudobná skupina z východného
Slovenska. So svojimi hudobno-speváckymi číslami vytvárajú počas koncertov príjemnú
atmosféru. Hosť koncertu TEREZA MANDZÁKOVÁ. Info a predpredaj: MIK 052/7721700. Vstupné: 12 €
12. február / 19.00 / štvrtok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

PETER A LUCIA

/ Réžia: Tatiana Husárová
SZŠ v Poprade a Mesto Poprad pozývajú všetkých na hudobno - dramatický program pri príležitosti
100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny. Info a predpredaj: 0914 105 556, Christiania: 052 77 22 944.
Vstupné: 2 €
15. február / 10.00 / nedeľa / voľná plocha pred Arénou Poprad

POCHOVÁVANIE BASY A FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE

Rozlúčka s fašiangovým obdobím a dopoludnie plné zábavy a sladkých šišiek už tradične
s FS VAGONÁR, DFS LETNIČKA a DFS VENČEK. Vstup: voľný
19. február / 18.00 / štvrtok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN
WWW.NARODNYCINTORIN.SK - 3. a 4. ČASŤ

V ďalších častiach martinského divadelného sitkomu pribudnú nové postavy slávnych dejateľov
z Národného cintorína. Niekto nový sa narodí, niekto nový sa zasa zobudí a niekto nový možno
pribudne len tak. Samozrejme, s humorom, iróniou, zveličením, improvizáciou a s hudbou.
Info a predpredaj: MIK 052/7721700, DK 052/7722255. Vstupné: 11 €
21. február / 17.00 / sobota / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

POMÔŽME POMÁHAŤ

Pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka
Cirkev adventistov siedmeho dňa a Mesto Poprad pozývajú všetkých na benefičný koncert
speváckeho zboru CASD z Banskej Bystrice a so sólistami z Košíc. Vstupné: dobrovoľné
22. február / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

TANCULIENKA A SMEJKO

Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov
čmeliaka Smejka a lienky Tanculienky. Info a predpredaj: MIK 052/7721700 a TICKETPORTÁL.SK
Vstupné: 4,50 €
27. február / 17.00 / piatok / Dom kultúry Poprad - Klub Zóna

DONSKÍ KOZÁCI

3. marec / 19.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

Piesne v podaní sólistov Donského kozáckeho chóru - to sú melódie a slová
zo života kozáckych rodín pri práci, v bojovom nasadení, pri zábave,
pri oddychu, pri pití vodky, pri laškovaní s mladými kozáčkami.
Piesne dravé a pokojné ako neviazaná rieka Don.
Info a predpredaj: MIK 052/7721700 , DK 052/7722255. Vstupné: 6 € a 3 €
Február - 15. marec / foyer / Dom kultúry Poprad

MIZNÚCE SOCHY

Pripravujeme:

MIROSLAV DONUTIL

Zábavný program s Miroslavom Donutilom. Treba viac slov?
Veď kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? Obľúbený
český herec sa predstaví v programe svojimi príhodami a ich geniálnym podaním.
Info a predpredaj: MIK 052/7721700, DK 052/7722255
17. – 20. marec / 17.00 / utorok - piatok / Dom kultúry Poprad - klub Zóna

FESTIVAL JEDEN SVET 2015 / SLOBODA NIE JE ZADARMO
15. medzinárodný festival dokumentárnych filmov
Vstupné: 1,70 € v predpredaji, 2,00 € v deň premietania

Výstava prác žiakov Spojenej školy - elokovaného pracoviska ZUŠ
na Komenského ulici v Poprade, ktorí pracovali na projekte Miznúce sochy.
Projekt bol realizovaný neformálnou skupinou PRIESTOR pre krajinu a kultúru a bol
podporený nadáciou Intenda v 6. ročníku grantovej schémy Oživujeme verejný priestor.
Autori projektu: Ľubica Ftoreková, Svetlana Justinianová, Rastislav Mačura.
Info a predpredaj vstupeniek: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55.
Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

Zmena programu vyhradená !

