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Prvých sto dní sa sústredí na audit
V utorok 2. decembra 2014
o 10. hod. sa uskutoční ustanovujúce zasadanie Mestského
zastupiteľstva v Poprade, na
ktorom sa ujme funkcie primátora Jozef Švagerko, právoplatne zvolený na tento post v
novembrových komunálnych
voľbách a poslanecký sľub zložia i novozvolení poslanci.
Novozvolený primátor na svojej prvej tlačovej konferencii po
voľbách uviedol: „Do volieb som
išiel s tým, že zvíťazím, hoci som
rátal aj s alternatívou, že môžem
prehrať. Ale taký výsledok som nečakal. Bol som milo prekvapený z
rozdielu hlasov. Trochu ma mrzela nižšia účasť ako pred 4 rokmi.
Počas nasledujúcich štyroch rokov
by som chcel ľuďom priblížiť našu
politiku, vtiahnuť ich do diania,
aby sa zaujímali o veci verejné.“
Nový primátor Jozef Švagerko
si želá, aby sa mesto nezastavilo,
ale pokračovalo vo fungovaní ďalej a pripravovali sa veci, ktoré sú
najbližšie - napríklad programy
na Mikuláša, advent či Popradské Vianoce. Za osobitne dôležité

považuje schválenie
rozpočtu
mesta,
bez ktorého sa nedá
pohnúť ďalej. Hneď
v utorok po voľbách
sa stretol s doterajším primátorom
Antonom Dankom
a konštatoval: „Vážim si jeho postoj,
bol prvým gratulantom, ktorý mi blahoželal k výsledku.
Na niektoré kroky
treba chlapa a myslím si, že sa zachoval
ako chlap. Aj touto
cestou mu chcem
poďakovať. Dohodli sme sa na najbližších krokoch,
ktoré budú nasledovať s tým, že
mesto Poprad nebude mesto, ktoré
by prechádzalo nejakými obštrukciami, že by veci nenadväzovali a
nepokračovali ďalej.“ A. Dankovi
poďakoval i za to, že nechal v rozpočte rezervu 6,5 mil. eur.
J. Švagerko ďalej povedal, že sa
sústredí na prvých sto dní, kedy
bude treba urobiť ekonomický,

právny, ale aj procesný audit. Vo
svojom volebnom programe sľúbil
realizáciu viacerých konkrétnych
zámerov - napr. kruhový objazd
pri Kostole sv. Cyrila a Metoda,
pri Bille (na foto), riešenie územia
bývalých Duklianskych kasární,
Horse, pivovaru, Schüle a ďalších.
Uvedomuje si tiež potrebu rozvoja cestovného ruchu, pretože
Poprad je lídrom CR v regióne.

Má k tomu všetky predpoklady
- letiskom, aquaparkom, či blízkosťou hranice s Poľskom i rozvíjaním spolupráce s Vysokými
Tatrami, Svitom... Ako primátor
sa mieni priblížiť k ľuďom a posilniť komunikáciu s nimi. Plánuje
viacero okrúhlych stolov s riaditeľmi škôl, podnikateľmi, predstaviteľmi cirkví, športovcami atď.
(Pokračovanie na str. 2)

Na havrany dravcami

V septembri bola dokončená rekonštrukcia Alžbetinej ulice - komunikácie a chodníkov, ale aj plocha po zbúraní bývalej budovy železničnej polície. V októbri došlo aj na nadväzujúce pozemky SAD v
Poprade, ktorá sa pustila do ich úprav, keďže boli doteraz v dezolátnom stave. Práce postupujú a obnovená je už takmer celá časť
priestranstva zo severu autobusovej stanice. Okolité plochy budovy
sa menia na upravený priestor. Pokračuje aj rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy. V ďalšom roku sa SAD mieni
pustiť i do rekonštrukcie vestibulu stanice. Samotné nástupištia a súvisiace plochy boli zrenovované pred šiestimi rokmi. FOTO - Marta Marová

Mesto Poprad dlhodobo
trápia havrany čierne, ktoré
hniezdia vo viacerých lokalitách a znepríjemňujú život
mnohým ľuďom. Radnica už
vyskúšala niekoľko metód,
ktorými by mohla eliminovať
tento premnožený druh, no
zatiaľ bez výraznejšieho efektu.
Novinkou je boj prírody s prírodou. Mesto nasadilo na havrany zbraň
v podobe dravcov.
„Na základe rozhodnutia okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, mesto
Poprad realizuje lov
havranov čiernych na
území mesta Poprad.
Tento lov je možné
v súlade s rozhodnutím realizovať sokoliar-

skym spôsobom alebo odstrelom.
V týchto dňoch skúšame sokoliarsky spôsob, nakoľko je prirodzenejší a bezpečnejší. Výstrel
je v zastavanom území komplikovaný a môže hroziť úraz,“
povedal Marek Bystrý z oddelenia životného prostredia
MsÚ v Poprade a pokračoval:
(Pokračovanie na str. 4)
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Volebná účasť

Stručne

PODTATRANSKÁ knižnica
v Poprade pripravuje výstavu Aleny Šalamonovej s názvom Krajina
ako skrytý autoportrét. Vernisáž
sa uskutoční zajtra 27. novembra o 17. hod. v oddelení umenia
v Spišskej Sobote.
V POPRADE bude stálica českej a slovenskej populárnej hudby
Lucie Bílá vystupovať zajtra 27. novembra o 19. hod. v Aréne. Vystúpi
spolu s orchestrom a zborom pod
vedením Petra Maláska. Vstupenky sú ešte v predaji v MIK, v Aréne, v predajnej sieti Ticketportal
a v agentúre Doremi.
Z DôVODU plánovaných
prác na zariadení nízkeho napätia bude distribúcia elektriny
prerušená zajtra 27. novembra od
6. do 18.30 hod. na Ul. L. Svobodu 2689/72,74,76,78, 80, ČOM
482605 a v piatok 28. novembra na
Pavlovej ul. 8 ČOM 481971.
V UTOROK 2. decembra bude
v Tatra hoteli v Poprade rozprávať
na tému Umenie žiť známa česká
spisovateľka Zdeňka Jordánová.
VO štvrtok 27. novembra o 19.
hod. sa v art café Groteska v Poprade uskutoční cestovateľské premietanie Gabriely Hlavovej z potuliek
po ruských mestách Moskva, Petrohrad, Jasná Poľana a ďalších. (ppš)

bola nízka

•
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•
•

Prvých sto dní sa sústredí ...
(Dokončenie zo str. 1)
Ako poslanec VÚC bude napomáhať rozvoju mesta i v tomto
smere a ďalšie.
Igor Wzoš, staronový poslanec dodal, že za dôležité tiež
pokladajú prepracovať Plán
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta, ako aj územný plán a ďalšie dlhodobé dokumenty, ktoré môžu Poprad
zmeniť na obdobie 15-20 rokov.
Poznamenal: „Máme nastavený
program tak, že chceme trochu
zmeniť „kultúru“ v meste, vniesť
do mesta naspäť toho ducha,
ktorý tu bol a kdesi sa vytratil.
Urobiť z Popradu lepšiu občian-

sku spoločnosť. Chceme, aby
sa rozvíjal neziskový sektor a
projekt, ktorý sme odštartovali
kampaňou Poprad si ty! bude pokračovať ako nepolitický, na báze
občianskeho združenia.“
Novozvolený primátor J. Švagerko uzavrel: Politické tričká
dole a ide sa pracovať! Poďakoval svojej rodine, najmä manželke, ale aj všetkým ľuďom,
ktorí sa podieľali na jeho kampani: „Ďakujem všetkým, ktorí mi dali hlas a dúfam, že ich
dôveru nesklamem. Ďakujem aj
všetkým, ktorí ma nevolili. Verím, že si nájdeme spoločnú cestu ku komunikácii.“
(mar)

Nezamestnanosť klesá
Nezamestnanosť v Popradskom
okrese dosiahla ku koncu októbra
11,28 perc., čo je o 0,26 perc. menej
oproti predchádzajúcemu mesiacu.
Absolútny počet nezamestnaných
dosiahol 7576 osôb, z toho bolo
3601 žien, 115 mladistvých, 486 absolventov škôl, 251 osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, 4371
osôb v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade nad
12 mesiacov a 1686 ľudí vo veku
50 a viac rokov. V ponuke voľných
pracovných miest bolo 249 pracovných príležitostí.
(ppm)

Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

V meste Poprad bolo v zoznamoch voličov zapísaných spolu
viac ako 43 200 občanov. Vo volebnom obvode č. 1 (centrum,
sídlisko Západ, Veľká, Spišská
Sobota, Matejovce, Stráže) dosiahla účasť 39,47 perc., vo VO
č. 2 (sídliská Juh a Kvetnica)
31,51 perc. Za celé mesto bola
volebná účasť 35,55 %.
Najnižšia volebná účasť bola
vo volebnom okrsku č. 1 (MsÚ
Poprad - centrum a okolie),
kde prišlo voliť 15,91 % oprávnených voličov. Suverénne najvyššia účasť bola vo volebnom
okrsku č. 8 (ZŠ Komenského
- Ul. Komenského a Partizánska), kde sa zúčastnilo 52,83 %
oprávnených voličov.
Jozef Švagerko dosiahol väčší
počet hlasov než druhý v poradí Anton Danko v 32 okrskoch.
A. Danko získal viac hlasov
ako novozvolený primátor v 8
okrskoch. Najvýraznejším rozdielom porazil Jozef Švagerko
Antona Danka vo volebnom
okrsku č. 14 (ZŠ F. Kráľa vo
Veľkej), kde bol rozdiel v počte hlasov 292 (Švagerko 457,
Danko 165). Druhý v poradí
Anton Danko zvíťazil počtom
hlasov najvýraznejším rozdielom vo volebnom okrsku č. 28
(ZŠ Tajovského - Ul. L. Svobodu, Tajovského), keď porazil
víťaza volieb Jozefa Švagerka
o 76 hlasov (Danko 223, Švagerko 147). Najtesnejší boj medzi oboma kandidátmi bol vo
volebnom okrsku č. 25 (SŠ D.
Tatarku na Ul. Mládeže - Ul.
Bajkalská, Ústecko - Orlická),
kde získal Anton Danko iba
o dva hlasy viac ako jeho konkurent Jozef Švagerko (Danko
159, Švagerko 157).
(ppp)

ENJOYNEERING

T Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna0 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

U

100 km, 108 – 137 g/km.

AUTONOVA s.r.o.,

AUTONOVA,
s.r.o.
Priemyselný
areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Priemyselný areál Východ 3406
Tel./fax: 052/451 31 30, 451 31 31
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail:
ford@autonova.sk,
www.autonova.sk
PP-124
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Vyrúbané stromy nahrádzajú novými
V tomto období investor stavby OC Forum Poprad napĺňa
záväzok a za vyrúbané dreviny
v okolí bývalého OC Prior začal
s výsadbou stromov na celom
území mesta Poprad. V 32 vytypovaných lokalitách bude rásť
755 rôznych druhov listnatých
i ihličnatých drevín.
„V rámci stavebného povolenia
bolo vydané rozhodnutie o povolení výrubu stromov a jednou
z podmienok bola náhradná výsadba. Investorovi bolo nariadené
zrealizovať náhradnú výsadbu
v počte 755 kusov stromov a náš
pracovník oddelenia životného
prostredia vybral najvhodnejšie
lokality,“ uviedla vedúca odboru
výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková.
Investorovi stavby bolo povolené vyrúbať 210 stromov. Boli
rôznej skladby a veku, s menším
aj väčším obvodom kmeňov.

•
•
•

Rad nových drevín sa tiahne aj pozdĺž cesty medzi cenrom Popradu a
mestskou časťou Matejovce.		
FOTO – Marek Vaščura

Nahradia ich dva a pol metrové
dreviny. „Ide o dvanásť druhov
drevín. Výsadba bola robená prioritne popri chodníkoch a cestách
ako líniová a sprievodná zeleň
a v sídliskových častiach. Lokality
sa vyberali na základe občianskych podnetov a tiež podľa toho,

Nové stromčeky sa už týčia popri cyklistickom chodníku pri sídlisku Juh.

kde sa aké inžinierske siete nachádzali. K výsadbe sa vyjadrovali aj
jednotliví správcovia podzemných
sietí. Mesto v tomto prípade vystupuje ako orgán ochrany prírody
a krajiny, ktorý nariadil za vyrúbané stromy náhradnú výsadbu
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Investor, ktorý je zároveň žiadateľom o výrub, hradí
všetky náklady,“ povedal Marek
Bystrý z oddelenia životného
prostredia MsÚ v Poprade.
Realizátorom výsadby je spoločnosť Eden Záhrady, ktorú si
objednal investor - spoločnosť
Multi Veste Slovakia 2. „Najhoršie bolo zabezpečiť logistiku
a vyhnúť sa všetkým inžinierskym
sieťam, ktoré sa v jednotlivých
lokalitách nachádzajú. Pevne verím, že vysadené stromy spríjemnia a skvalitnia životné prostredie
v meste Poprad,“ vyslovil želanie
konateľ spoločnosti Eden Záhrady Roland Veag.
(mav)

Popradský mestský web
tretí najlepší na Slovensku
Webové sídlo mesta Poprad - www.poprad.sk
patrí opäť medzi najlepšie na Slovensku! Dôkazom toho je 3.miesto v súťaži ZlatyErb.sk, ktorú
každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko. Podľa
tohto hodnotenia má Poprad tretí najlepší mestský web na Slovensku. Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2014 sa uskutočnilo 12. novembra
2014 v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014.
„Mestský web je pre samosprávu základným informačným nástrojom. Toto ocenenie je pre nás potvrdením toho, že aj z pohľadu nezávislých odborníkov ho
robíme kvalitne. Je to zároveň záväzok, aby sme v nastúpenom trende zlepšovania webu pokračovali ďalej,“
informoval primátor Popradu Anton Danko. Webové sídlo ako dynamický informačný kanál čakajú aj
napriek oceneniu ďalšie zmeny. „Môžeme prezradiť,
že už v týchto dňoch máme definované úpravy, ktoré
web ešte viac zjednodušia, zefektívnia jeho používanie,

priblížia k moderným trendom. Z ďalších dôležitých
vecí spojených s webom spomenieme pripravované
spustenie elektronického newslettera,“ informoval komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.
„V uplynulom období sme sa sústredili hlavne na optimalizáciu a dopĺňanie obsahu. Spomeniem napríklad
archív materiálov mestského zastupiteľstva alebo archív verejných obchodných súťaží. Pribudla však aj samostatná podstránka Arény Poprad, do rutinnej prevádzky mobilná verzia či automatická synchronizácia
vybraných údajov s infopanelom na Alžbetinej ulici.
Z plánov do budúcnosti za spomenutie určite stojí
pripravovaný mapový portál,“ vysvetlil vedúci oddelenia informatiky MsÚ v Poprade Jaroslav Maitner.
Ceny „ZlatyErb.sk“ boli udeľované v troch hlavných
kategóriách: „Najlepšia stránka obcí“, „Najlepšia
stránka miest a mestských častí“, „Najlepšia stránka
VÚC“. Hlavnú cenu v kategórii obce získala stránka
obce Ľubica, medzi mestami zvíťazila Bratislava a
medzi VÚC Prešovský samosprávny kraj.
(phm)

Krátke správy

PRIMÁTOR mesta Poprad
Anton Danko navštívil v pondelok 24. novembra všetky základné
a materské školy na území mesta a ich zástupcom poďakoval za
korektnú spolupráci pri výchove
a vzdelávaní počas jeho pôsobenia
vo funkcii primátora.
V SOBOTU 13. decembra začne lotyšská letecká spoločnosť airBaltic nové letecké spojenie medzi
lotyšskou Rigou a Popradom.
POPRADČAN Rudolf Rabatin má výstavu v Galérii BWA
v poľskom meste Krosno, ktorá
potrvá do 12. decembra 2014.
V COWORKINGOVOM centre Kreativo na Námestí sv. Egídia
55 v Poprade sa v pondelok 1. decembra o 19. hod. bude premietať
komédia Woodyho Allena s názvom Užívaj si, ako sa len dá!
DNES 26. novembra o 19. hod.
bude v Hornom Smokovci v hoteli
Bellevue vystupovať česko-moravská hudobná skupina Čechomor.
Vstupenky sa dajú zakúpiť aj pred
začiatkom koncertu.
VO štvrtok 4. decembra sa uskutoční v Dome kultúry vo Svite koncert najlepšej revivalovej hudobnej
skupiny na svete The Backwards
z Košíc. Celovečerný program bude
mať názov Beatles Vianoce.
VIANOČNÉ trhy s celodenným sprievodným programom sa
uskutočnia v sobotu 29. novembra
od 10. hod. pri hoteli Atrium v Novom Smokovci. Návštevníci budú
mať možnosť ochutnať tradičný
punč, zabíjačkové špeciality, či nakúpiť darčeky.
PRED dvoma rokmi odštartovala Európska komisia dvojročný
pilotný projekt Viac chuti, do ktorého sa na Slovensku zapojil Poprad
a Košice. Cieľom bolo presvedčiť
vybrané skupiny - deti, tehotné
ženy a seniorov, aby jedli viac čerstvého ovocia a zeleniny. Aj v Poprade sa pre nich konali pravidelné lekcie varenia a zdravej výživy.
Organizátori v tomto čase projekt
vyhodnotili a zhrnuli, že spolu na
tisíc lekciách sa zúčastnilo 5 tisíc
ľudí. 92 perc. vyhlásilo, že vďaka
projektu jedia viac ovocia a zeleniny a 97 perc. je viac informovaných
o výžive.
DO významného pútnického
miesta Santiaga de Compostela v
Španielsku sa pôjde už aj cez Kežmarok. V podtatranskom meste
bola otvorená ďalšia časť európskej Jakubskej cesty. Pútnikov má
viesť k hrobu sv. Jakuba. Napája
sa na prvú časť trasy Košice - Levoča a vedie aj do Poľska. Už na
budúci rok by mala pokračovať až
do Rakúska.
(ppš)
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Na havrany dravcami
(Dokončenie zo str. 1)
„Boli už zhadzované hniezda,
ale aj snahy plašiť havrany. Tieto metódy sa neosvedčili. Lov
havranov sa realizuje vôbec po
prvýkrát.“
Podľa M. Bystrého sa na základe množstva ulovených havranov nedá považovať lov za najúčinnejší, ale čo sa týka prevencie,
je to najlepší spôsob, ako na
havrany pôsobiť. „Dravce sú ich
prirodzení nepriatelia a tam, kde
sa vyskytujú, sú havrany plašené
a premiestňujú sa. Nemajú istotu
vo svojej lokalite,“ dodal.
Na lov havranov sa najčastejšie používa jastrab lesný
alebo sokol rároh. Sokoliari

v Poprade však využili kaňúra okrúhlochvostého zvaného
Harris hawk. „Tento vták je
predurčený na lov predovšetkým
na zemi, pretože vo vzduchu je
havran rovnocenným súperom.
Je to veľmi inteligentný vták. Ak
zbadá predátora, tak sa kŕdeľ
rozkráka a rozletí. Moja Harka
je v love veľmi úspešná - má za
sebou už asi 130 kusov ulovenej
zveri,“ pochválil sa člen Slovenského klubu sokoliarov Martin
Hán. „Dravec musí byť dobre
trénovaný a začiatky nie sú jednoduché. Treba ho naučiť loviť
určitý druh a dať mu najavo, že
je to zdroj potravy,“ pokračoval
kandidát na členstvo v SKS Vla-

dimír Poliak. „Záleží na tom,
aké má sokoliar podmienky na
tréning. Dravec sa skúsenosťami
zlepšuje. Tunajšie havrany sú

dosť prefíkané a mnoho útokov
sa nevydarí,“ uzavrela kandidátka na členstvo v SKS Ivana Sabová.
(mav)

... aby boli recitátori ešte lepší
Podtatranské osvetové stredisko (POS)
v Poprade pripravilo sériu workshopov
pre učiteľov slovenského jazyka na tému
Príprava recitátorov v spolupráci so Školskými úradmi Poprad a Veľký Slavkov.
Účelom je čo najlepšie pripraviť recitátorov v rámci najvýznamnejšej recitátorskej
súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorej organizátorom je práve POS.
Prvý workshop pre Školský úrad Veľký
Slavkov sa konal 14. novembra. Popradskí
učitelia sa s kvalifikovanou lektorkou stretli
v priestoroch Podtatranskej knižnice v stredu
19. novembra. „Stretlo sa tu 21 učiteľov z každej základnej školy. Spracovaný máme však aj
ďalší projekt a v ďalšom roku chceme pracovať
už s konkrétnymi recitátormi,“ uviedla Dana
Rožárová z POS. „Takáto príprava recitátorov
sa už konala pred štyrmi rokmi, čiže nie je to
novinka. Cieľom týchto stretnutí je ukázať učiteľom, ako by dieťa malo vystupovať počas celé-

ho procesu prednesu. Nebolo by na škodu,
ak by sa urobil odborný seminár aj pre porotu, aby aj ona vedela, na čo sa zamerať,“
pokračoval Emil Turčan z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Pedagógom sa venovala fundovaná
odborníčka Ľubica Bekéniová - učiteľka
kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko Prešov. „Účelom je rozvinúť u učiteľov
schopnosť a kompetenciu viesť detského recitátora umne a efektívne, aby sa u všetkých detí
kultivovala reč a jazyk. Tieto cvičenia a tréningy smerujú ku každému žiakovi, pretože každý
človek sa potrebuje v spoločnosti vedieť predstaviť, prezentovať sa a komunikovať. Pripravila som celý štruktúrovaný postup prípravy
recitátorov, od dramaturgie, cez interpretáciu
textu, až po samotné odovzdanie posolstva,“
povedala.
Učitelia takúto aktivitu s radosťou prijali.

„Aj dnes nájdeme dostatok detí, ktoré sa chcú
venovať hovorenému slovu. Má to budúcnosť,
pretože mnoho detí vidí svoje moderátorské
vzory v televízii,“ skonštatoval učiteľ zo ZŠ
Jarná v Poprade Jaroslav Jurkovič. „Všetky
deti majú jediný problém, a to je stres, ktorý
takto spoločne riešime. Je dobré mať informácie
z prvej ruky, aby sme postupovali všetci podľa
rovnakého scenára,“ doplnila učiteľka zo ZŠ
Mierová vo Svite Martina Špirková.
Tretie stretnutie učiteľov je na programe vo
štvrtok 27. novembra pre okres Levoča. (mav)

V utorok prvý tohtoročný zimný výjazd
Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade má za
sebou prvé výjazdy spôsobené
čerstvo napadaným snehom v
aktuálnej zimnej sezóne.
V utorok hodinu po polnoci
vyrazila do ulíc spolu s prvými
snehovými vločkami aj technika, aby začala s čistením ciest a
chodníkov v zmysle schváleného operačného plánu. „Ako prvé
prišli na rad hlavné cesty a trasy,
po ktorých premáva mestská hromadná doprava. Paralelne sme
začali s čistením hlavných ťahov
chodníkov vedúcich do centra
mesta, k nemocnici a ku školám. Následne budeme postupne
dočisťovať ďalšie chodníky a komunikácie,“ uviedol na margo
prvého výjazdu mechanizmov

riaditeľ SMK Peter Fabian. V
uliciach Popradu napadalo do
rána postupne do 8 cm snehu.
Od začiatku sneženia vyrazili
do ulíc 3 traktory na odhŕňanie
snehu z mestských komunikácií
a chodníkov, 1 multicar na čistenie chodníkov a 2 nákladné
vozidlá na odhŕňanie snehu a
posyp mestských komunikácií.
Správa mestských komunikácií
Poprad sa na zimu pripravila už
v dostatočnom časovom predstihu a do skladov naviezla 600 ton
kamenného posypového materiálu. Ďalších 250 ton jemnejšieho kamenného posypu a 100
ton soli sa práve dopĺňa. Zásoby posypového materiálu budú
aktualizované podľa priebehu
zimy operatívne.
(mag)
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Tatry zaplavia internet Plní si sen z mladosti

V polovici novembra odštartovala online marketingová
kampaň najmenších veľhôr
sveta. Vysoké Tatry plánujú
preraziť vo virtuálnom svete
komunikácie, a to naraz vo viac
ako 5 cieľových trhoch, s cieľom
prilákať túto zimu čo najviac
návštevníkov. Viac ako 50 percent marketingového rozpočtu
investujú Tatranci práve do internetu.
Kvalitný produkt cestovného
ruchu už nestačí na to, aby ste
prerazili vo svete a zaujali potenciálnych návštevníkov. Nutnosťou
tejto doby je preto cielená marketingová kampaň. Toto vedia aj
Tatranci a preto nemalé finančné
prostriedky poputujú aj do zviditeľnenia najvyššie položenej pýchy Slovenska. „Oproti minulým
rokom sme inovatívnejší a viac ako
50% nášho marketingového rozpočtu investujeme práve do kvalitného e-marketingu. Sústreďujeme
sa na mužov a ženy nad 30 rokov,
rodiny s deťmi a športovcov. Kampaň bude rozdelená na niekoľko
celkov. Postupne zrealizujeme klasické banerové kampane, samozrejme Google Adwords - teda platenie
za kliky pri vyhľadávaní kľúčových
slov a nezabudneme ani na fenomén tejto doby Youtube a sociálne
siete. Zároveň sa sústredíme aj na
ľudí, ktorí už v minulosti navštívi-

li naše stránky, alebo použili našu
mobilnú aplikáciu,“ povedala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie CR Región Vysoké Tatry
Lenka Maťašovská.
Tatry online mieria nielen na
domáci trh, ale aj do Česka, Poľska, Veľkej Británie a na Pobaltie. V rámci týchto trhov pokryjú
kampane celé Slovensko a v zahraničí to budú hlavné a najväčšie mestá. Počas trvania kampane
sa bude jej obsah meniť. Tatranci začnú aktuálne výhodnými
first moment ponukami, pokračovať budú pozvánkami na prvú
lyžovačku, Vianoce a Silvester,
zaujímavé tatranské podujatia či
jarné prázdniny. „Rozhodli sme sa
ísť práve za tou cieľovou skupinou,
v ktorej vidíme zjavný potenciál
a zároveň aj pre nás je pozitívom,
že online marketing je dobre merateľný z pohľadu mediálneho
zásahu. Po takejto kampani budeme vedieť, či bola úspešná, čo
bohužiaľ pri kampaniach billboardových, alebo printových jednoznačne určiť nevieme,“ doplnil
predseda predstavenstva Región
Vysoké Tatry Ján Mokoš.
Inovatívna tatranská kampaň bude trvať 108 dní a to do
28. februára 2015. Okrem online
kampane bude možné Vysoké
Tatry počuť aj v rádiách na Slovensku, v Poľsku a v Česku. (lem)

Vladimír Zentko (na foto
druhý sprava) si plní sen z mladých rokov. Ešte ako chlapec
sa zoznámil s akademickým
maliarom Jozefom Olexom a
chodieval s ním do prírody, kde
sa priučil základom maľovania.
Stretnutia mali ďalšie pokračovanie. Keď J. Olexa založil v Poprade výtvarný odbor ľudovej
školy umenia, V. Zentko sa stal
v roku 1965 jedným z prvých
šiestich absolventov.
Zaspomínal: „Potom som svoje
výtvarné roky prerušil. Rodičia ma
usmernili inde, vyštudoval som
stavebné inžinierstvo a tejto profesii som sa venoval až do odchodu
do dôchodku pred troma rokmi.
Až ako penzista som sa k svojej záľube vrátil. Život je krásny, keď sa
napĺňajú sny z mladosti. Zveľadil
som to, čo sa mi tak sporadicky nahromadilo za tie roky.“ Svoje diela
vystavuje od minulého štvrtka až
do 9. januára 2015
v Galérii Scherfelov
dom vo Veľkej. Na
výstavu si vybral predovšetkým tatranské
motívy, pretože práve so spomínaným
akademickým maliarom Olexom sa
orientoval na tieto
námety. Chce totiž
ešte naplniť odkaz

Sté výročie narodenia Pavla Ušáka Olivu
V novembri v roku 1914 sa narodili katolícki kňazi a básnici Pavol Ušák Oliva (16. novembra) Janko Silan (24. novembra) a Mikuláš
Šprinc (30. novembra), známi aj pod názvom
„piráti krásy.“
Cirkevná spojená škola, Gymnázium Pavla
Ušáka Olivu v Poprade a oblastné
pracovisko Matice slovenskej usporiadali 20. novembra slávnostnú
akadémiu venovanú 100. výročiu
narodenia kňaza a básnika, po ktorom je pomenovaná tunajšia škola.
Študenti a učitelia, ako aj vzácni
hostia sa zúčastnili na slávení svätej
omše v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, po ktorej nasledovala už samotná spomienková slávnosť v malej zasadačke Mestského
úradu v Poprade.
V programe bola prezentovaná
12-ročná činnosť tejto školy, jej poslanie a význam vo vzdelávacom systéme stredných
škôl pôsobiacich v našom meste. Vzácnym hosťom
bola Hana Kostolanská (na foto), sestra Pavla Ušáka Olivu, ktorá je známa z pôsobenia v Slovenskom
rozhlase. V príhovore si zaspomínala na svojho oveľa
staršieho brata a poďakovala sa za uchovávanie pamiatky tak škole, ako aj Matici slovenskej. Ako je

známe, Pavol Ušák Oliva zomrel vo veku 26 rokov na
tuberkulózu v Kvetnici, čím sa jeho osud stotožňuje
s osudom Jiřího Wolkra. Pochovaný je v Poprade Veľkej spolu so Štefanom Mnoheľom.
Pozvanie na akadémiu prijal vedecký tajomník
Matice slovenskej Peter Cabadaj, ktorý prednášal
o živote a diele Pavla Ušáka Olivu,
pevca oblakov. Predstavil katolíckych básnikov v kontexte slovenskej
medzivojnovej literatúry. Súčasťou
prednášky bol filmový dokument
o Ušákovi Olivovi. Hovorilo sa aj
o knihe Tak umieral básnik Pavol
Oliva. Autor scenára Peter Cabadaj
v ňom priblížil ťaživé obdobie predčasného odchodu básnika, jeho liečenie v tatranských sanatóriách a v
Kvetnici, ako aj básnikov testament
s leitmotívom „A na oltári vädnú
kvety.“
H. Kostolanská obdarovala predstaviteľov školy aj hostí kvetinou s poďakovaním
za to, že básnik a kňaz žil v tomto našom kraji,
hoci ďaleko od rodných Kátloviec, kde ho pripomína pamätná tabuľa na pomníku pri rodnom
dome. Pamiatku básnika P. U. Olivu na cintoríne
vo Veľkej sme si uctili položením kytice kvetov.
Ľudmila Hrehorčáková

tohto umelca a pedagóga. Doplnil
však i obrazy rastlín a iné témy.
V. Zentko ako maliarsku techniku využíva takmer výlučne olej
a najradšej maľuje zimné tatranské krajinky. Dodal: „Keď som bol
mladší, chodil som veľa do Tatier.
Teraz už menej. Keď hľadám motív, pomáham si dobrými fotografiami a knihami, ale tú atmosféru
- zimnú februárovú, alebo letnú
augustovú, či jarnú, po tú musím vyjsť aspoň na Štrbské Pleso.
Potom sa vrátim k stojanu. Hra
farieb, tvarov a svetla je moja, ale
držím sa presnej až fotografickej
kresby.“
Neprofesionálnemu výtvarníkovi V. Zentkovi dodáva maľovanie nový rozmer života. Cíti
v sebe niečo, čo chce ešte dať na
plátno a odovzdať iným. S radosťou vypĺňa voľné chvíle vo svojich seniorských rokoch krásou
výtvarného umenia.
(mar)

Našli sa kľúče
V sobotu 8. novembra o 17.15
hod. bol v Poprade na Ul. Uherovej pred viacúčelovou halou
Aréna nájdený zväzok 2 ks kľúčov striebornej farby s nápisom
FAB. Majiteľ kľúčov môže kontaktovať Obvodné oddelenie PZ
v Poprade, práp. Zuzanu Chrenkovú, pričom musí vierohodne
preukázať vlastníctvo a ostatné
detaily nálezu veci.
(ppp)

Predajňa
mäso - údeniny

Váš domáci mäsiar
v OC Kaufland v Poprade
prijme

predavača/predavačku.
Nástup možný ihneď.

Životopis zasielajte na email:
polmarket@polmarket.sk.
(Uveďte, že ide o Poprad)

PP-146

www.noviny-poprad.sk
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Príbeh lásky Petra a Lucie je nesmrteľný aj po sto rokoch
Od začiatku prvej svetovej vojny uplynulo storočie. Niektoré diela svetovej
literatúry, ktoré sa venujú práve tomu
smutnému obdobiu, zostávajú nesmrteľné. Patrí medzi ne i novela francúzskeho
spisovateľa Romaina Rollanda Peter a
Lucia. Práve tú si vybrali ako námet
divadelníci zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade a minulý piatok
uviedli slávnostnú premiéru hudobno-dramatického programu s rovnomenným názvom.
Režisérka Tatiana Husárová podotkla:
„Chceme ísť po témach, ktoré sú vyslovene hlbšie. Vlani sme uviedli hru
Teen Angel o láske a odpustení a teraz
predstavenie k 1. svetovej vojne. Nie je
to komerčná, prvoplánová téma, často
typická pre stredoškolákov, ale naopak s hlbším podtónom. Aj preto, že
študentov zo zdravotníckej školy vnímame trochu inak, lebo sa stretávajú
s bolesťou, samotou, utrpením, ba aj smrťou. Aj preto sú schopní takéto ťažké dielo
hrať s empatiou a ľahkosťou, čo sa aj stalo.
V podstate akoby hrali samých seba, pretože hlavní protagonisti sú v ich veku, iba v
inom období.“ Láska je naozaj večná, a to
aj v čase vojny. Tragický príbeh dvoch záľubencov Petra a Lucie sa nekončí happyendom. Zomierajú pod zrúteným pilierom
vo chvíli najväčšieho šťastia z osudovej lásky. Spisovateľ akoby chcel odkázať, že láska

je večná a nezomiera. Režisérka vysvetlila:
„Dielo Romaina Rollanda je výnimočné. Je
nádherne preložené do slovenčiny. V textoch sú hlboké čisté myšlienky, popretkávané ideami o láske. O tom, že má čo povedať
aj dnešnej mládeži, svedčí hrobové ticho,

ktoré sme zažívali počas predstavení.“ Novela je povinným čítaním a spracovanie do
divadelnej podoby ho mladým oveľa viac
približuje. Scenár napísala Jana Kurucová.
Neexistuje v divadelnej podobe. Držala sa
knihy, bez zbytočných moderných prvkov. Hádam okrem hudby, pretože piesne
z 20-tych rokov minulého storočia by už
dnešným mladým nič nepovedali. Zato
nezabudnuteľný hit Je t´aime - Ľúbim ťa,
je im blízky. Zvuky trúbky zase evokujú

vojnu a narúšajú jemný milostný príbeh.
Luciu si zahrala maturantka SZŠ v Poprade Lucia Hurčalová: „S Luciou som sa stotožnila a bolo pre mňa cťou ujať sa takejto
roly v hre o láske s podfarbením vojny. Naša
škola nás veľakrát núti stať sa dospelejšími,
pretože sa na rozdiel od iných mladých
ľudí už pri štúdiu stretávame so smrťou a ťažkými situáciami. Myslím si,
že aj preto sme sa vedeli vžiť do svojich úloh.“ Tretiak SZŠ Dávid Pavlák,
predstaviteľ Petra doplnil: „Hralo sa
mi výborne, bez trémy. Na pódiu som
sa cítil skvelo, pretože atmosféra bola
vynikajúca. Postava Petra mi bola
veľmi blízka, pretože bol zaľúbený, v
mojom veku, ku ktorému patrí láska
a prvé zamilovania.“ Podotkol, že zo
svojej praxe pozná ľudí, ktorí bojovali
v druhej svetovej vojne, keďže pamätníci 1. svetovej už nežijú. A je iné, keď
si ich vojnové zážitky priamo vypočuje, než prečíta v knihe. I to mu pomohlo
pri stvárnení hereckej roly.
Divadelníci zo SZŠ však tohto roku s premiérami nekončia. Ešte v decembri chcú
uviesť Monológy Shakespeara k 450. výročiu jeho narodenia. T. Husárová ešte prezradila, že s pedagógmi Gymnázia na Kukučínovej ul. chystá prekvapenie - divadelné
predstavenie novovoznikajúceho súboru,
ktorý mieni nadviazať na voľakedajší divadelný súbor OKO.		
(mar)

Divbilinky ocenili v súťaži dvakrát
Divadelný súbor Divbilinky, ktorý pracuje tretí rok
v bilingválnej sekcii Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade, má za sebou
ďalší úspech. Na druhom ročníku celoslovenského festivalu Divadelná tehlička sa 21.
novembra vo Svite predstavil
s inscenáciou Antigona a získal tam dve ocenenia. Odborná porota pod vedením Petra
Weincillera ocenila odvahu
pri výbere a úprave antické-

ho textu. Vo veľkej konkurencii - v jednotnej kategórii
pre činohercov nad 15 rokov
- získali Divbilinky bronzovú
tehličku. Umiestnenie je o to
cennejšie, že súťažili s konzervatoristami a „zuškármi“.
Porota rozhodla aj o udelení
špeciálnej ceny - za kostýmy.
Nielen pod ne, ale aj pod dramaturgiu, réžiu a scénografiu
sa podpísala Barbora Nitschová (študentka 4. F), ktorá
obe ceny prevzala.
(zsu)

Nedeľa 30. november o 10. hod./
divadelná sála DK v Poprade

NEBOJSA

Divadlo Portál Prešov
Rozprávka o odvážnom putovaní
smelého drevorubača Ondreja.
Na svojej ceste oslobodí zakliatu
krajinu, oklame zlého čarodejníka, prekoná nástrahy čiernej pani
a oslobodí krásnu princeznú.
Vstupné: 1,50 €
Nedeľa 30. november o 18. hod./
Námestie sv. Egídia v Poprade

I. ADVENTNÝ KONCERT

Koncert spojený s rozsvietením
1. adventného svetla.

Súťaž o vstupenky na muzikál Na skle maľované

N e z a bu d nuteľ ný muzikál Na skle maľované,
ktorý na Slovensku preslávil
zosnulý legendárny herec Michal Dočolomanský, je späť. Legenda o Jánošíkovi, odvážnom

Kupón

zbojníkovi, ktorý bohatým bral
a chudobným dával, je živá už
takmer tri storočia.
Na skle maľované uvádzalo
Slovenské národné divadlo neuveriteľných 30 rokov. Neskôr ho
prinieslo aj divadlo Nová scéna.
Jedinečný slovenský muzikál nedávno tiež oživilo bratislavské
divadlo Tower Stage a v excelentnom obsadení príde 13. decembra aj do Popradu. Režisér
a choreograf muzikálu Ján Ďurovčík do úlohy Jánošíka obsadil

Janka Slezáka. Diváci ďalej uvidia Martu Sládečkovú, Zuzanu
Tlučkovú, Katarínu Hasprovú,
Ivana Vojteka, Pavla Topoľského,
Karola Čálika, Romana Fédera, Martina Hudeca a mnohých
ďalších. Muzikál sa odohrá vo
viacúčelovej hale Aréna Poprad
o 19. hod. Dĺžka predstavenia je
2 a pol hodiny vrátane prestávky.
Vstupenky sú v predaji v predajnej sieti Ticketportal a v art café
Groteska.
Redakcia Novín POPRAD

v
spolupráci s organizátormi pripravila pre
čitateľov súťaž o vstupenky na
tento muzikál. Podmienkou
je vystrihnúť kupón, ktorý je
súčasťou súťaže a zaslať ho na
korešpondenčnom alebo podobnom lístku do redakcie
(Podtatranská 149/7, Poprad)
do pondelka 8. decembra 2014.
Mená troch vyžrebovaných
čitateľov, ktorí získajú po dve
vstupenky budú uverejnené
v Novinách POPRAD v stredu
10. decembra 2014.
(ppš)
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Seniori, ktorí sa zaslúžili o rozvoj regiónu

V Podtatranskej knižnici
v Poprade sa minulý piatok
uskutočnila prehliadka umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov.
Pripravila ju okresná organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Poprade a zúčastnilo sa na nej 14 recitátorov z
Popradu, Svitu a Kežmarku.
Predseda OO JDS v Poprade Michal Brejčák na podujatí
odovzdal ďakovné listy za celoživotnú prácu a rozvoj podtatranského regiónu. Povedal: „Už
štvrtýkrát sme odovzdávali ocenenia seniorom, ktorí výraznou
mierou prispievajú k zviditeľňovaniu nášho regiónu, a na ktorých prácu sa nedá zabudnúť.“
Medzi ocenenými boli František
Odložilík, renomovaný tatranský hotelier, Pavol Záhradník,
strojár vo výrobe, vynikajúci

pracovník Chemosvitu vo Svite,
s obcou obnovilo nálezisko neŠtefan Hlavatovič, elektromontér
andertálskeho človeka k životu.
na údržbe v Chemosvite, ktorý
Medzi ocenených patrí i MUDr.
okrem iného 55 rokov spieva v
Štefan Sámel, dlhoročný riadiMalom speváckom zbore vo Sviteľ a niekdajší primár interného
oddelenia Nemocnice v Poprade,
te, Mikuláš Kolesár, ktorý bol od
ktorému však zdravotné dôvody
roku 1962 riaditeľom Gymnázia
nedovolili prísť.
(mar)
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
a v roku 1974 založil prvú lyžiarsku
triedu internátneho typu, jedinú v
republike a Karol
Piovarcsy, geológ,
ktorý
pracoval
v
Geologickom
prieskume v Spišskej Novej Vsi. Je
občanom Gánoviec a predsedom
správnej rady Občianskeho zdru- Zľava: Štefan Hlavatovič, Pavol Záhradník,
ženia Neandertál, Mikuláš Kolesár, Karol Piovarcsy a FranFOTO – Marta Marová
ktoré v spolupráci tišek Odložilík.

V prvej polovici novembra sa v Poprade konal už po
štvrtýkrát veľký festival zdravia a krásy Harmónia. Viac
ako 50 vystavovateľov z celého Slovenska prezentovalo
hlavne zdravý štýl života - bio
produkty, prírodnú kozmetiku, liečivé kamene, včelie produkty, knihy a pod. Súčasťou
festivalu boli aj prednášky na
zaujímavé témy. U návštevníkov mala veľký úspech hlavne prednáška Petra Planietu.

V obradnej sieni mesta Poprad sa v sobotu 22. novembra konalo prijatie Popradčanov, ktorí oslávili svoje okrúhle životné
jubileá v novembri. Poslankyňa Mária Vojtaššáková im vo svojom príhovore poďakovala a zablahoželala k ich sviatku. 85 rokov v novembri oslávili - Mária Miženková, Anna Šimčáková,
Andrej Vaščák, 80 rokov - Mária Grigerová, Mária Ilavská, Jozef
Čuba, Štefan Danišovský, Jozef Lach, Jiří Lexa, 75 rokov - Katarína Dutková, Katarína Hrúzová, Anna Krišková, Anna Lavríková, Rozália Mlynárová, Alžbeta Mozerová, Vincent Kecer,
Mikuláš Kopinský, Ondrej Košár, 70 rokov - Milena Masloviaková, Helena Perignátová, Ladislav Csémi, Ján Gáfrik, Ondrej
Koščák, Ján Soska (na foto). Sobotňajšieho prijatia sa zúčastnil
aj Alexander Jozef Nagy, ktorý svoje krásne životné jubileum 80
rokov oslávil v októbri.
FOTO – Silvia Šifrová

Deň otvorených dverí
v Tatranskej akadémii

Už po siedmykrát mali možnosť žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť nahliadnuť do
priestorov Tatranskej akadémie v rámci Dňa otvorených
dverí, ktorý sa uskutočnil v piatok 14. novembra.
„Keď naša Súkromná stredná
odborná škola na Ul. 29. augusta v Poprade začínala písať svoju
históriu a nemali sme ešte maturantov, ťažko sa nám odpovedalo na otázky o uplatnení našich
absolventov v praxi, o úspešnosti
ich prijatia na vysoké školy, či
o výsledkoch na maturitných
skúškach. V tomto školskom roku
však budú opúšťať brány školy
už naši štvrtí maturanti a preto
odpovedať na tieto otázky je v súčasnosti veľmi jednoduché. Veď
dosiahnuť podľa hodnotenia In-

štitútu pre ekonomické a sociálne
reformy po šiestich rokoch pôsobenia na trhu 8. miesto v rebríčku
všetkých stredných odborných škôl
na Slovensku je úctyhodný výsledok,“ aj toto boli slová Vladislava
Mitického pre návštevníkov školy. Ako nám povedala riaditeľka
školy Beáta Mitická, cieľom tohto
výnimočného dňa bolo odprezentovať záujemcom o stredoškolské štúdium študijné odbory,
ktoré sú na Slovensku jedinečné.
Študijný odbor so zameraním na
právo, ekonomiku a podnikanie
je považovaný za príspevok k reforme stredného školstva na Slovensku, pretože vytvára priestor
na formovanie novej generácie
absolventov so špecifickou prípravou pre štúdium na právnických a ekonomických fakultách.

O
požiadavkách
fakúlt a vzájomnom
prepojení uvedeného stredoškolského
študijného odboru
s vysokoškolským
štúdiom informovali návštevníkov školy prodekanka Právnickej
fakulty Ivana Šošková a Katarína
Zimermanová z Ekonomickej
fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
V rámci študijného odboru
informačné a digitálne technológie sa spojením predností gymnaziálnej matematiky a fyziky a
odborných predmetov dosiahla
efektívna príprava absolventov
pre vysokoškolské štúdium na
fakultách IT, ale samozrejme aj
pre prax. O pripravovanej spolupráci so školou, potrebách praxe

a ďalšom uplatnení absolventov
IT mali možnosť návštevníci sa
osobne pozhovárať s Gabrielom
Galgócim, generálnym riaditeľom AT&T na Slovensku a Rastislavom Milkom, managerom,
IGA EMEA AT&T. Americká
nadnárodná spoločnosť AT&T
je lídrom na svete v oblasti IT.
586 účastníkov Dňa otvorených
dverí na Súkromnej strednej
odbornej škole v Poprade malo
možnosť sa presvedčiť o prioritách školy, ktorými sú odbornosť a jazyková zdatnosť
PP-128
absolventov.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Niet takej bezcennej knihy, čo by neobsahovala niečo dobré.
S. JOHNSON

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 26. novembra má meniny Kornel, zajtra 27. novembra Milan,
v piatok 28. novembra Henrieta, v sobotu 29. novembra Vratko, v nedeľu 30. novembra Ondrej, Andrej, v pondelok 1. decembra Edmund
a v utorok 2. decembra Bibiána.

MANŽELSTVO UZAVRELI
8. novembra 2014 - Monika Bujňáková a Tomáš Jesenský, Jaroslava
Arpášová a Marián Saraka.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V sobotu 22. novembra 2014
vo Veľkej s

Františkom Diabelkom,
89-ročným

V sobotu 22. novembra 2014
vo Veľkej s

Petrom Šubom,
21-ročným

V pondelok 24. novembra 2014
vo Veľkej s

Rudolfom Harciníkom,
90-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 26. novembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Rudolfom Kováčom,
70-ročným

Spomienka
1. decembra 2014 si pripomenieme päť rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ján Kubík zo Spišskej Teplice.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Emília,
syn Zdenek s rodinou a dcéry s rodinami.

Popradskí bilingvalisti
mali Novemberfest
Novemberfest alebo Ako to
bolo. To je názov filmového
minifestivalu, ktorý zmenil jednu učebňu v bilingválnej sekcii
Gymnázia na Ulici Dominika
Tatarku v Poprade na kinosálu.
novembrové stredy si študenti
pozreli filmy zobrazujúce život
v Československu pred Nežnou
revolúciou. Po hraných filmoch
prišiel na rad ešte dokument November ´89.
To, že vyštrnganá sloboda oslavuje 25. narodeniny, si v týždni po 17.
novembri bilingvalisti
pripomínali v krátkych
reláciách
vysielaných
v školskom rozhlase.
Deň po dni študenti druhého až štvrtého

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 26. novembra - Lekáreň
Nemocnice Poprad, vo štvrtok
27. novembra - Dr. Max - Námestie, v piatok 28. novembra - Aduscentrum, v sobotu
29. novembra - Aduscentrum,
v nedeľu 30. novembra - Dr. Max Námestie, v pondelok 1. decembra
- Sunpharma - Kaufland a v utorok
2. decembra - Dr. Max - OC Max.
Lekáreň Nemocnice Poprad:

Program kina CINEMAX Poprad
Od 27. novembra do 3. decembra

Detské kino - Bella a Sebastián - o 13.30 hod., Hry o život:
Drozdajka 1. časť - o 15.30
hod., o 18. hod. a o 20.30 hod.
(nehrá sa 2.12.), ARTMAX FILMY - Nymfomanka - režisérska
verzia II. - o 20.30 hod. (hrá sa
2.12.), Tučniaky z Madagascaru

3D - o 14.10 hod. (sobota 2D, nedeľa 3D) a o 16.10 hod., Tučniaky z Madagascaru 2D - o 18.10
hod., Interstellar - o 20.10 hod.,
Rozprávkar - o 14. hod., Šéfovia na zabitie 2 - o 16. hod.,
o 18.30 hod. a o 20.50 hod. Viac
na www.cine-max.sk
(ppš)

Banícka 2, Dr. Max - Námestie:
Námestie sv. Egídia, Aduscentrum:
Nám. sv. Egídia 22/49, Sunpharma - Kaufland: Moyzesova 3, č.
t. 788 03 36, Dr.Max - Obchodné centrum Max: Dlhé hony.
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
Zastihne vás
veľa pozitívnych zmien. Konečne sa vám podarí vybŕdnuť z dlhodobých problémov.
Prežijete pekné obdobie so
svojou rodinou. Budete ešte riešiť
niektoré staré záležitosti, ale uzavriete ich s úspechom.

Klub Sobotčanov v spolupráci s mestom Poprad a poslancami mestského zastupiteľstva bývajúcimi v Spišskej Sobote pripravili minulú
sobotu už VII. Katarínske stretnutie Sused baví suseda. Predsedu KS
Jána Brndiara potešilo, že sa prišli zabaviť nielen členovia KS, ale aj
Klubu Strážanov a ďalší hostia.		
FOTO - Marta Marová

ročníka približovali svojim
spolužiakom priebeh Nežnej
revolúcie. Faktografické okienko bolo doplnené autentickými
záznamami z novembrových
námestí, štrnganím kľúčov i
Hoffmannovou piesňou Sľúbili sme si lásku, ktorá sa v roku
1989 stala akousi hymnou revolučných dní.
(zsu)

Šťastné dni
budú
trvať
dlho, ale musíte počítať aj s veľkým
množstvom náročnej práce.
Pokojný stred
týždňa
vystrieda rušný víkend. Užijete si veľa
pekných chvíľ s priateľmi a rodinou.
Budete sa diviť, ako sa ľudia dokážu meniť, ak sa dostanú na
vedúce miesto.
V niektorých
svojich postojoch budete musieť ustúpiť, čo vás
bude mrzieť.

Zdá sa vám,
že v poslednom čase veľa vecí nestíhate. Mali
by ste si lepšie zorganizovať svoj čas.
Budete v niečom na koni,
ale aj tak by ste si mali zachovať
tolerantný postoj. Z toho koňa môžete totiž aj rýchlo spadnúť.
Spoznáte nového človeka,
ktorý sa môže stať vaším celoživotným partnerom. Čaká vás veľa lásky.
Neprezrádzajte svoje
zámery, lebo by sa vám to mohlo
vypomstiť. Nechajte si niektoré plány na neskôr.
Kým niečo
vyslovíte,
dvakrát si to rozmyslite. Neuváženým slovom by ste si mohli iba zbytočne ublížiť.
Pár pokojnejších dní
čoskoro vystrieda rušné obdobie.
Zase budete mať práce nad hlavu.
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Popradčania ukončili jeseň víťazstvom

Futbalisti FK Poprad sa rozlúčili s jesennou časťou DOXXbet
ligy víťazstvom 3:0 na domácom trávniku proti Moldave
nad Bodvou. Upevnili si šiestu
priečku zaručujúcu postup do
ďalšej fázy súťaže. Individuálnym úspechom je aj prvá priečka Lukáša Kubusa v tabuľke
strelcov na východe.
„Víťazstvom sme si urobili
dobrú východiskovú pozíciu
a to bol náš cieľ, aby sme na

jar mohli súperiť s mužstvami
západnej časti,“ hodnotil strelec tretieho popradského gólu
a kapitán domácich Matúš
Bendík. „Lepšie sme jeseň zakončiť nemohli. Máme za sebou
neuveriteľný rok, v ktorom sme
odohrali 22 súťažných zápasov.
Máme pred sebou ešte štyri duely základnej časti a po dnešku
už naozaj verím, že tú prvú
šestku uhráme,“ zrekapituloval
úspešný rok tréner FK Poprad

Vladimír Lajčák.
Výsledok: 18. kolo v sobotu
22. novembra FK Poprad - FK
Bodva Moldava nad Bodvou 3:0
(0:0), góly Popradu: 60. Róbert
Ujčík, 69. Lukáš Kubus, 74. Matúš Bendík.
(mav)
Tabuľka DOXXbet ligy Východ
		
1. Michalovce

Z V R P S
18 14 2 2 40:9

B
44

2. Zvolen

18 10 6

2 33:11 36

3. Bardejov

18 9

6

3 28:13 33

4. L. Mikuláš

18 9

2

7 24:16 29

5. Prešov

18 8

4

6 28:21 28

6. Poprad

18 8

3

7 30:30 27

7. Rimavská Sobota 18 6

5

7 17:25 23

8. Lokomotíva KE

18 5

3

10 22:29 18

9. Moldava n. Bodv. 18 4

6

8 16:24 18

10. Dolný Kubín

18 6

0

12 18:38 18

11. Trebišov

18 4

3

11 13:40 15

12. Košice B

18 3

4

11 23:36 13

Veterán Cup
Cez víkend sa v herni Citybowling v Poprade uskutočnil
ôsmy ročník turnaja seniorov
v bowlingu Veterán Cup 2014.
V piatok 21. novembra sa odohrala 1. runda, ktorej sa zúčastnili prevažne hráči z Popradu.
Ešte po piatej hre viedol František Kuziel, ale v poslednej hre ho
Rudolf Zoričák zdolal o 10 kolkov a stal sa víťazom rundy.
Na druhý deň turnaj pokračoval dvoma rundami. V druhej
štartovalo 19 hráčov, z toho štyria hrali už reentry. Rudolf Zoričák sa stal aj tu víťazom. V tretej runde štartovalo 22 hráčov, jej
víťazom sa stal Dirk Petzold.
Cez semifinále sa do finále prebojovalo osem hráčov
s najlepším výkonom vrátane handicapu. Víťazom sa stal
František Kuziel pred Rudom
Zoričákom. Tretí skončil Igor
Lendácky.		
(ile)

Basketbalistky zdolali lídra

Cez víkend odohrali v Aréne Poprad basketbalistky BAM
Poprad dva zápasy proti tímom z metropoly východu. V sobotu zdolali ŠŠK Union Press Košice 71:38 a v nedeľu lídra 1.
ligy Východ TYDAM UPJŠ Košice 60:53 (na foto).
„Oba zápasy boli náročné. Som však rád, že sa pomalými krokmi
dievčatá posúvajú dopredu. Som náročný tréner a neuspokojujem
sa s malými úspechmi. Chcem, aby sa dievčatá zlepšovali od zápasu
k zápasu. Čaká nás ešte veľa práce, aby sme sa dobre pripravili na
dôležité zápasy, ktoré začnú v januári,“ povedal po nedeľňajšom zápase tréner BAM Poprad Igor Skočovski.		
(mav)

Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám obojstrannú deku na
posteľ 10 €, 3-krát malú deku po
3 €, záclony - 1 ks 4 €, písací stôl
10 €, barová stolička 10 €, kvetináč 15 €,2x bunda - po 10 € (č. 42
a 44), overal 10 € (č. 42), chrómované police - 4 a 2 €, vešiakovú
stenu s oválnym zrkadlom za 35
€, dámske oblečenie, značkovú
koženú bundu za 40 € a umelé
kvetiny vhodné do ateliéru - ks po
40 €, knihy Angelika 1.-13. spolu
za 25 € a darujem voľné dosky
z komody a točivé garniže. Inf.č.
t.: 0904 361 244.
120/14-P
Predám rodinný dvojgeneračný dom v Spišskom
Bystrom, 1 000 m2 pozemok,
2 garáže, 80 000 €. Inf.: č. t.
0918 662 969.
122/14-P
Predám garáž pri trati v Popra-

•

•
•

de na Ulici L. Svobodu. Inf.: č. t.
0903 630 077.
123/14-P
Predám garáž v Poprade na
Juhu pri bloku Torysa. Inf.: č. t.
0903 310 953.
124/14-P
Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Západ v Poprade, cena 42 000 €. Inf.: č. t.
0949 171 675.
125/14-P
Predám Opel Signum 3.0,
vo full výbave, STK a EK do
04/2016, naj. 274 000 km, vo veľmi dobrom stave. Cena 2 600 €.
Inf.: 0915 932 125.
126/14-P

•
•
•
•

Rôzne

Vianočná pôžička! Požičajte
si teraz až 4000 € a získajte VIANOČNÝ NÁKUP V HODNOTE 150 € A TABLET! - zamestnaní, podnikatelia, dôchodcovia,
rakúske opatrovateľky. Rýchlo
- diskrétne - aj bez potvrdenia o príjme! Inf. č. t.: 0911913
849,0948 463 505.
45/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie (jedna 14 m2) na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.

•

0903 905 070.

•

145/14-R

NEMČINA do zahraničia.
Jazyková škola SONNENSCHEIN ponúka vianočné darčekové poukazy na januárový kurz
nemčiny pre opatrovateľky,
kuchárov, čašníkov, šoférov,
chyžné, maturantov. Tel. 0944
450 381, Inf.: www.nemcina-poprad-sk.webnode.sk 151/14-R

•

Pizzéria Utópia (Dostojevského ul. č. 23,058 01 Poprad)
prijme ihneď upratovačku na
dohodu (dôchodkyňu). V prípade záujmu bližšie informácie na tel. č.052/7732 222

alebo osobne na prevádzke
u personálu.
157/14-R
Dám do prenájmu 3-izb.
byt v Poprade na starom Juhu
pri nákupnom centre. Inf.: č. t.
0948 007 776.
158/14-R
Hľadám prenájom domu
v blízkosti Popradu na dlhodobo,
6 členná rodinka so psíkom. Inf.:
č. t. 0949 319 155.
159/14-R
Hľadám 2 komunikatívne
a energické predavačky so skúsenosťami v predaji na predaj kozmetiky z Mrtvého mora v stánku
v Tesco Poprad. Brigáda od 28.11.
do 27.12.2014. Inf.: alis6@centrum.sk, č. t. 0905 344 393, 2,30 €/
hod. + percentá z tržby. 160/14-R

•

•
•
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Krátko zo športu

•

HOKEJISTKY
Popradu
prehrali v sobotu 22. novembra
v Bratislave v rámci 10. kola 1.
hokejovej ligy žien s HC 2010
Petržalka 0:2. Je to už ich druhá
ligová prehra v rade, ale stále si
držia prvú priečku v tabuľke.

•

ZLATÚ prilbu Tipsport
extraligy uvidíme v decembri
aj v Poprade zásluhou Arneho
Krotáka, ktorý v hlasovaní hokejových fanúšikov o najkrajší
októbrový gól porazil o 25 hlasov banskobystrického kanoniera Michala Hudeca. Krotákov presný zásah bude navyše
ašpirovať vo finálovom hlasovaní počas play-off na najkrajší
gól sezóny, ktorého autor získa
novú trofej – Zlatú prilbu.

•

V POĽSKU sa minulý týždeň konali 4. majstrovstvá
Európy IBSA (Medzinárodná
federácia športov nevidiacich) v streľbe. O prekvapujúci
úspech sa postarali amatérske
tímy zo Slovenska. Z troch sa
až dva prebojovali do 8-členného finále. Medzi nimi nechýbal
ani Popradčan Štefan Kopčík
s asistentkou Boženou Kopčíkovou. Stali sa držiteľom nového svetového rekordu na 20
rán vo vzduchovej puške na 10
m v stoji výkonom 206,1 a tým
aj majstrami šampionátu.

•

V SOBOTU 15. novembra sa na Ostravsku za účasti
siedmich krajín konal medzinárodný turnaj Karate Grand
Prix Ostrava 2014. Popradský
Karate klub Shihan získal 3 zlaté, 8 strieborných a 8 bronzových medailí.
(ppv)

Futsalisti v domácej premiére vyhrali

Novovzniknutý
futsalový
klub FC K-CORP Poprad odohral vo svojej premiérovej sezóne Open ligy (2. Slovenská futsalová liga) už štyri zápasy. Iba
prvý však na domácej palubovke v Aréne Poprad. V sobotu
večer rozdrvili Popradčania ostatného víťaza tejto súťaže ŽFA
Žirafa Žilina výsledkom 10:3.
Tabuľku vedú s deviatimi bodmi pred FK Dragons Podolie,
ktorý má rovnaký počet bodov,
ale o zápas menej. Štyrmi gólmi
sa blysol kapitán tímu Adrián
Tropp, ktorý bol vyhlásený aj za
najlepšieho hráča zápasu.
„Nebol to jednoduchý zápas,
aj keď výsledok hovorí niečo iné.
Nesmieme lietať v oblakoch a hrať
takto ďalej. Potom môžeme poraziť

hocikoho. Bol to po rokoch opäť krásny pocit
hrať ligový futsal pred
domácim publikom,“
povedal po zápase
kapitán FC K-CORP
Poprad Adrián Tropp
(na foto vľavo). „Zápas sme začali s rešpektom, veď Žilina je
minuloročný víťaz.
Bolo dobré, že sme sa
dostali do vedenia, ale
treba povedať, že padali veľmi lacné góly. Mali sme navrch, pretože
sme boli o čosi aktívnejší,“ hodnotil víťazný večer tréner FC K-CORP Poprad Tomáš Sabo.
Výsledok: 5. kolo Open ligy
v sobotu 22. novembra FC K-CORP Poprad – ŽFA Žirafa

Futsalistky

Judo Klub Poprad

V sobotu 8. novembra Judo Klub Poprad úspešne zorganizoval
predposledné tohoročné kolo Olympiády mladých judo talentov
v Porade - Matejovciach. Turnaja sa zúčastnili kluby z Popradu,
Spišskej Novej Vsi, Prešova, Košíc, Bardejova, Martina a poľského
Tarnowa. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s organizáciou pomohli.
Tešíme sa z úspechu našich zverencov (na foto)!
V sobotu 15. novembra sa naši zverenci Judo Klubu Poprad zúčastnili
Medzinárodnej veľkej ceny mesta Martin v jude. Tešíme sa z úspechov
našich pretekárov, ktorí vo veľkej konkurencii takmer 400 pretekárov zo
Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Čiech obsadili vo svojich váhových kategóriách: 3. miesto Nika Štefániková, 4. miesto Radka Šimková, 7. miesto Tibor
Šimko. Máme radosť aj
zo snahy našich dvoch
mladších
pretekárov
Jurka Oceľa a Vladka
Sedláčka, ktorí sa síce
neumiestnili na popredných priečkach, pretože
počet účastníkov v ich
váhových kategóriách
bol najsilnejší, no zabojovali. Silvia Sedláčková - Judo Klub Poprad

Kamzíci z víkendu vydolovali bod
Hokejisti HK Poprad majú za sebou
trojlístok zápasov Tipsport Extraligy na domácom ľade. V utorok 25. novembra nastúpili na zápas 27. kola v Skalici po uzávierke
vydania novín Poprad.
Výsledky: 24. kolo v utorok 18.
novembra HK Poprad - ŠHK 37

Piešťany 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), góly
Popradu: 15. Arne Kroták (S. Takáč), 20. Arne Kroták (M. Paločko, S. Takáč), 28. Peter Gápa (Ľ.
Bartečko), 57. Ľuboš Bartečko (T.
Sýkora, P. Boltun). 25. kolo v piatok 21. novembra HK Poprad HC Košice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 26.
kolo v nedeľu 23. novembra HK
Poprad - HC ´05 Banská Bystrica 2:3 po s. n. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0),
góly Popradu: 28. Tomáš Sýkora
(Š. Fabian), 60. Matúš Paločko (D.
Brejčák, Š. Fabian).
Program: 28. kolo v piatok 28.
novembra o 17. hod. HK Nitra HK Poprad, 29. kolo v nedeľu 30.
novembra o 17.30 hod. MsHK Žilina - HK Poprad.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Extraligy
1. Košice

27

16 4

3

4

64:40 59

2. Poprad

28 16 4

1

7

98:57 57

3. Nitra

27

16 3

3

5

102:74 57

4. B. Bystrica 27

13 4

4

6

94:68 51

5. Zvolen

28

15 2

2

9

102:88 51

6. Trenčín

28

10 7

1

10 66:54 45

7. Martin

28

7

2

7

12 66:84 32

8. Piešťany

27

7

3

3

14 82:99 30

9. Žilina

28

7

1

3

17 61:86 26

10. Skalica

27

6

0

4

17 57:112 19

15

1

1

0

13 20:50 5

SR 20

Žilina 10:3 (5:3), góly Popradu:
Adrián Tropp 4, Peter Beller 2,
Lukáš Brož 2, Milan Barabas,
Mário Tropp.
Program: 6. kolo v piatok
28. novembra o 19.15 Forever
Púchov - FC K-CORP Poprad.		
(mav)

zo strednej

Historicky prvý futsalový turnaj žiačok stredných škôl, nielen
pod Tatrami, ale pravdepodobne aj na Slovensku, sa uskutočnil vo štvrtok 20. novembra
v Aréne Poprad.
„To, že sa takýto turnaj u nás konal, vôbec nie je náhoda. Už sedem
rokov organizujeme pre dievčatá
malý futbal ZŠ a práve tieto dievčatá nám odrástli. Samé sa dožadovali tohto športu. Skupina organizátorov im v spolupráci s mestom
Poprad vyšla v ústrety. Tento turnaj
bol jednodňový, ale aj na celoštátnom sneme slovenskej asociácie
športu na školách sa budem snažiť
lanáriť ďalšie okresy, aby zaradili
do svojho programu aj futsal dievčat zo stredných škôl. Verím, že sa
časom vytvorí postupová súťaž
a u nás doma tiež dlhodobá Podtatranská futsalová liga stredoškolská
pre dievčatá tak, ako je to v prípade chlapcov,“ vyslovil želanie Jozef
Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Poradie: 1. SOŠ 29. augusta
Poprad, 2. OA Poprad, 3. Gymnázium D. Tatarku, 4. SZŠ Poprad,
5. SPŠ Poprad.
(mav)
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Kultúrny kalendár na december 2014
PODTATRANSKá knižnica

TATRANSKÁ GALÉRIA

Podtatranská ul. 1548/1, Poprad

VÝSTAVY
Oddelenie umenia, Spišská Sobota
Celý december
Krajina ako skrytý autoportrét
výstava obrazov Aleny Šalamonovej
Centrum, Podtatranská ul. č. 1
Od 3. decembra
Zamagurské Vianoce Miloša Semančíka
3. decembra o 17. hod. – vernisáž
výstavy
Centrum, oddelenie pre deti, Podtatranská ul. č. 1
Od 12. decembra
Osmijankovo veľké literárne stopovanie

VÝSTAVY
Celý december
Štefan Hudzík - Zvnútornenie
Do 8. decembra
František Turcsanyi - PLUSY A MÍNUSY
Od 12. decembra
Ferdinand Katona – Nasledovník
odkazu Ladislava Mednyánszkeho
Ladislav Mednyánszky - Kufor kresieb
12. decembra o 17. hod. - Slávnostná vernisáž výstavy
Anjeličkovo
vernisáž výstavy Anjel Vianoc 2014,
spojená s odovzdaním cien výhercom
Art Klub Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade
5. decembra o 13. hod. - Slávnostná
vernisáž výstavy
ODKRYTÉ HODNOTY

Putovná výstava hodnotnej detskej literatúry, interaktívna literárna herňa
Centrum, Podtatranská ul. č. 1
4. decembra o 16.30 hod.
Zo života Karčiho Vešeľaka
čítanie z knihy Tomáša Repčiaka
plus pesničky „Pánska jazda“
Tomáš Repčiak, Martin Horbal,
Ján Petrík
11. decembra o 17. hod.
Čaro detstva a Vianoc a ich hodnoty v tvorbe Milana Rúfusa Mgr. Jozef Janigloš a manželka
stretnutie Literárno-umeleckého
klubu Milana Rúfusa

Stála expozícia 115 diel z depozitu
Tatranskej galérie v Poprade
PREDNÁŠKY
2. decembra o 17. hod. - Život a dielo Ladislava Mednyánszkeho
INÉ PODUJATIA
Filmový klub
4. decembra o 17. hod. - Osadne
4. decembra o 19. hod. - Film slepej
lásky
5. decembra o 17. hod. - Nech žije
sloboda
5. decembra o 19. hod. - Veľká nádhera
***
8. decembra o 18.30 hod. - Adventný koncert v Tatranskej galérii
***
Každú stredu od 17. do 18.30 hod. Kurz večernej kresby

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

e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

Celý december
Everest
(30. výročie prvého výstupu Slovákov na Mount Everest a 80. výročie
narodenia Jozefa Psotku)
- výstava realizovaná spolupráci s SZTK - Múzeum telesnej kultúry v SR,
cieľom je pripomenúť si výročie prvého výstupu Slovákov na Mount Everest, ako aj výročie narodenia Jozefa Psotku.
REŠTAUROVANIE - REMESLO, ALEBO UMENIE?
návštevníci môžu obdivovať zreštaurované diela 16. storočia z historického
knižničného fondu Podtatranského múzea v Poprade, mortuáriá zo zbierok
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a ďalšie práce reštaurátorov
Alexandry Šamkovej, Štefana Kocku, Petra Ližbetina a Martin Petrinca.
Expozície
Gánovce - životné prostredie neandertálskeho človeka, Pravek a včasný stredovek pod Tatrami, Poprad v storočiach, Príroda známa - neznáma, Výroba

GALÉRIA

SCHERFELOV DOM
December
TATRANSKÉ OBRAZY
Vladimír Zentko
Otvorené: pondelok, štvrtok a piatok od 9. do 12. a od 13. do 15. hod.

Modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici, Ľudové plastiky
13. decembra od 9. do 16. hod. - Modrobiele Vianoce
- prehliadka expozície modrotlače vo vianočnom šate
- výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici, spojená s
prezentáciou predvianočných zvykov a mágie
- prezentácia nového Katalógu k výstave Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici
- tvorivé dielne, kde sa budú vyrábať modrotlačové vianočné pozdravy a
piecť vianočné oblátky
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Sobotské
námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti
Spišskej Soboty
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Príchod Mikuláša
Zmena programu vyhradená !

Celý december
Rómska paleta - celoslovenská
súťažná výstava výtvarných prác
rómskych žiakov
***
15. decembra - Kežmarok, 17.
decembra - Matejovce, 20. decembra - Levoča a 21. decembra
- Veľká Lomnica - Vianoce pod
Tatrami - vianočné programy
folklórnych súborov

Info: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55
Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ
STREDISKO

Spoločné

vítanie Mikuláša

a rozsvietenie vianočného
stromčeka spojené s farebným
pyromuzikálnym ohňostrojom.

www.muzeumpp.sk

čarovná mikulášska atmosféra
stretnutia s rozprávkovými bytosťami
fotografovanie detí vo fotoateliéroch
mikulášske prekvapenia pre všetky deti

5.12. 2014

17.00 hod.

Námestie sv. Egídia

Poprad
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Popradské2014Vianoce

www.regiontatry.sk

30. november / 18.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

21. december / 11.00 / nedeľa / Divotvorná scéna Domu kultúry v Poprade

I. advenTnÝ KOnCerT / DH popraDČaNKa

maLÁ DETSKÁ BurZa hraČIeK a roZprÁVKoVÝCH KNÍH
Vstup: voľný

3. december / 19.00 / streda / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
21. december / 18.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

rnd / SLÁVa

IV. advenTnÝ KOnCerT
popraDSKÉ DYCHoVÉ KVINTETo

Radošinské naivné divadlo sľubuje v novom titule Sláva nevšedný
umelecký zážitok. Vstupné: 13 €

5. december / 17.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

24. december / 23.30 / streda / Námestie sv. Egídia

PrÍChOd mIKULáŠa

ŠTedrOveČernÝ veŽOvÝ KOnCerT
popraDSKÉ DYCHoVÉ KVINTETo

Spoločné vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného
stromčeka spojené s farebným pyromuzikálnym
ohňostrojom.

25. december / 18.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

7. december / 10.00 / nedeľa /
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

BeTLehem / BaBaDLo prEŠoV

Radujme sa, veseľme sa. Dnes bude výnimočný deň, mnohým sa splní vysnívaný sen. Vstupné: 1,50 €

7. december / 13.00 / nedeľa / prímestské časti Popradu

PUTUJÚCI mIKULáŠ

13.00 hod. – Kvetnica, 14.00 hod. – Veľká, 15.00 hod. – Spišská Sobota, 16.00 hod. – Matejovce,
17.00 hod. – Stráže pod Tatrami.

7. december / 18.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

II. advenTnÝ KOnCerT / DH popraDČaNKa
11. december / 18.00 / štvrtok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade

hvIeZdy ShaKeSPeara

Shakespearovské výstupy v podaní učiteľov a žiakov Gymnázia na Kukučínovej ulici a hostí z Britskej
a anglickej medzinárodnej školy v Bratislave. Réžia: Tatiana Husárová. Vstupné: 2 €

13. - 23. december / od 10.00 / sobota - utorok /
Námestie sv. Egídia

XII. TradIČnÝ
vIanOČnÝ JarmOK

ŽIvÝ BeTLehem
ZImNÉ raDoVÁNKY 2014
26. december / 18.00 / piatok / Kostol sv. Egídia

vIanOČnÝ KOnCerT S HoSŤom
naTaSCha WrIGhT
ZImNÉ raDoVÁNKY 2014

Zažite koncert v originálnom podaní charizmatickej speváčky Natasche Wright a popradských
speváčok LAURY MÁRIE KOLEGOVEJ a DOMINIKY GORECKEJ so svojím BANDOM.
Vstup: voľný

27. december / 16.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

VIaNoČNÉ mINCE vO FOnTáne / ZImNÉ raDoVÁNKY 2014
Country koncert.

28. december / 16.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

PredSILveSTrOvSKá deTSKá ShOW
S uJom ĽuBom
ZImNÉ raDoVÁNKY 2014
28. december / 19.00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade

amerICan dIvaS

Exkluzívny vianočný koncert. Vstupné: od 30 €

29. december / 14.00 / pondelok / Útulok pre psov Poprad - Veľká
13. december / 10.00 / sobota / Kino Tatran

vIanOČná KOLeda / BaBaDLo prEŠoV

vIanOCe a OPUSTenÉ PSÍKy

29. december / 16.00 / pondelok / Námestie
sv. Egídia

Vstup: voľný

14. december / 10.00 / nedeľa / Kino Tatran

SIX and KrISTy a CITy

O dedUŠKOvI mráZIKOvI / Bum BÁC BraTISLaVa

Koncert popradských skupín.

ZImNÉ raDoVÁNKY 2014

Vstup: voľný

14. december / 15.00 / nedeľa / Evanjelický kostol a.v., Poprad - Veľká

POSOLSTvO vIanOC 2014
XVII. VIaNoČNÝ KoNCErT
Vstupné: dobrovoľné

14. december / 17.00 / nedeľa / Evanjelický kostol a.v., Námestie sv. Egídia

III. advenTnÝ KOnCerT / BraSS CoLLEgIum
Vstup: voľný

hvIeZdny SPeváCKy KOnCerT
ZImNÉ raDoVÁNKY 2014

Piesne v podaní známych slovenských spevákov IVANNA BAGOVÁ,
SAMO TOMEČEK, DOMINIKA & BAND a MICHAL CHRENKO.

December / foyer / Dom kultúry Poprad

ZIma ČarUJe

Poézia zimy v obrázkoch žiakov výtvarného odboru ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade.

18. – 23. december / 10.00 / štvrtok - utorok / Námestie sv. Egídia

PredaJ vIanOČnÝCh STrOmČeKOv a KaPrOv
Predaj vianočných ozdôb a dobrôt, ktoré nikdy nemôžu chýbať na štedrovečernom stole.

19., 20. a 21. december / piatok, sobota a nedeľa /
kostoly v Poprade

„OTvOr SvOJe SrdCe...“

VIaNoČNÉ KoNCErTY V KoSToLoCH

O podrobnostiach bude informovať plagát k podujatiu. Vstup: voľný

21. december / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade

GULIverOve vIanOCe / HoTEL mÁrIa
Vstupné: 1,50 €

30. december / 16.00 / utorok / Námestie sv. Egídia

6. január / 18.00 / utorok / Kostol sv. Egídia

ad LIBITUm / NoVoroČNÝ TroJKrÁĽoVÝ KoNCErT

Súbor AD LIBITUM tvoria muzikanti, ktorí pochádzajú zo Slovenska aj z Maďarska. Súbor predstaví
vianočné koledy a vianočné piesne rôznych národov. Účinkuje: I. Szakacz – spev, soprán, A. Tallián – husle,
P. Kazán – klarinet, I. Nagy – violončelo a E. B. Gincsai – klavír.
Vstupné: dobrovoľné

Zmena programu vyhradená!
Informácie: MIK 052 / 77 217 00 Dom kultúry Poprad 052 / 77 222 55
kultura@msupoprad.sk
www.poprad.sk

Podujatia v rámci Tradičného vianočného jarmoku 2014 a Zimných radovánok 2014 sú
realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Na všetky programy v rámci Tradičného vianočného jarmoku 2014 a Zimných radovánok 2014
je vstup voľný.

