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nených bezproblémovo zdolalo pešiu trasu 
z Grajnára cez Knolu do Novoveskej Huty. Zá-
štitu nad akciou a osobnú účasť na otvorení 
podujatia mal primátor mesta J. Volný.
Záver roka 2016 oslávili spišskonovoveskí 
potápači netradične – v potápačskej výstro-
ji a s fľašou šampanského pod hladinou vody 
v bazéne Krytej plavárne v Sp. Novej Vsi. 
Privítanie nového roka pred Radnicou sa 
začalo 1. 1. v popoludňajších hodinách hym-
nou. Obyvateľom mesta sa prihovoril primátor 
mesta. Nechýbali piesne v podaní speváckeho 
zboru Cantus Villa Nova. Záverom slávnosti bol 
viac ako 10-minútový ohňostroj. 
Prvým novorodencom v spišskonovoveskej 
nemocnici v roku 2017 bolo dievčatko. Volá sa 
Melánia a na svet prišla o 6.50 h. O tri hodiny 
neskôr na svet prišla prvá Spišskonovoveš-
ťanka v roku 2017 Emka. Trojicu novoročných 
bábätiek uzatvára opäť dievčatko menom  
Nikolka. Blahoželáme. V uplynulom roku sa na 
gynekologicko-pôrodnickom oddelení v Sp. 
Novej Vsi narodilo 1 206 novorodencov. 
Počas zimných prázdnin zorganizovala Zoo-
logická záhrada v Sp. Novej Vsi Zimný ZOO 
krúžok. Pre účastníkov krúžku bol pripravený 
pestrý program, kŕmenie zvierat, maľovanie 
na tvár, lúštenie krížoviek a tvorba plagátov. 
ZOO  krúžok sa teší detskej obľube. Najbližší 
krúžok je pre deti pripravený počas jarných 
prázdnin – 10. 3. 2017.
Spišské divadlo uviedlo 8. 1. premiéru hry 
Palculienka od známeho svetového autora 
rozprávok Hansa Christiana Andersena. Okrem 
známych hercov Spišského divadla sa v tejto 
hre predstavia absolventi bystrickej akadémie 
umenia. 
Priaznivci ruskej kultúry privítali 13. januára 
ruský Starý Nový rok v Dome Matice sloven-
skej. Spoločne sa stretli nielen členovia OZ 
Arbat Spiš, OZ Kalinka z Popradu, Tatranskí 
Alexandrovovci a členovia SZPB. Verejnosti tak 
chceli priblížiť nielen tento sviatok, ale aj ruskú 
kultúru, piesne, literatúru a tradičnú kuchyňu. 
V Rusku a niektorých ďalších krajinách sa ne-
oficiálne slávi Starý Nový rok v noci na 14. ja-
nuára. Prakticky všetky európske štáty prešli 
v  18. storočí na gregoriánsky kalendár, zatiaľ 
čo Rusko tak spravilo až v roku 1918.
I v roku 2017 môžu milovníci kultúry a umenia 
využiť počas každej prvej nedele bezplatne 
vstup do múzeí a galérií, ktorých zriaďovate-
ľov je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Prvé novoročné Literárne dopoludnie v tunaj-
šom domove dôchodcov sa nieslo v duchu 
sviatku Troch kráľov. V rámci hovoreného slova 
odzneli úryvky z katolíckej moderny. 
Potápačský klub Manta SNV, Potápačské cen-
trum ZPS SNV a LE DIVERS Levoča v spolu-
práci so STEZ SNV 8. 1. zorganizovali pre ve-
rejnosť deň otvorených dverí pod vodnou 
hladinou v Krytej plavárni v Sp. Novej Vsi. 
Potenciálni potápači si z akcie odniesli morský 
talizman v podobe morskej mušle a certifikát 
za prvý ponor. 

V utorok 17. 1. sa v Provinčom dome konalo 
stretnutie členov a sympatizantov Klubu Spoloč-
nosti M. R. Štefánika SNV spojené s prednáškou 
PhDr. Mgr. Richarda Chrabačku M. R. Štefánik 
a jeho doba. Predsedníčka klubu R. Kormošová 
vyhodnotila činnosť v 5-tom roku jeho činnosti s 
pôsobnosťou pre Spiš. Čestné členstvo bolo 
udelené PhDr. Jánovi Volnému, PhD., primáto-
rovi mesta. Klub vydal kalendár na rok 2017 s det-
skými kresbami Štefánikovskej tematiky.

CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU
13. decembra uplynulého roka 
sa v Multicentre v Spišskej No-
vej Vsi stretli zástupcovia zák-
ladných a materských škôl, aby 
predstavili svoje víťazné projekty 
8. ročníka grantového progra-
mu Cena Embraco za ekoló-
giu. Témou pre základné školy 
boli „Obnoviteľné zdroje“ a 
pre materské školy „Voda nad 
zlato“. Cenu Embraco si v tom-
to ročníku odniesli 4  základné 
a  2  materské školy. Žiaci ZŠ 
Ing. O. Kožucha s projektom 
„Zmeň svoje myslenie, zmenia 
sa aj tvoje činy“ vytvorili učebňu 
pre rozvoj alternatívnych zdrojov 
energií. Embraco škole okrem 
finančnej podpory pomohlo 
i pri vytvorení samotnej učebne. 
Medzi ďalšie víťazné školy patrí 
ZŠ Z. Nejedlého, v ktorej žiaci 
vytvorili slnečnú sprchu. Na ZŠ 

Nad Medzou si dokážu navariť 
čaj za pomoci solárneho para-
bolického variča a žiaci v Kluk-
nave so svojím projektom „Ako 
rastie jedlo“ vynovili areál školy 
a vytvorili školskú záhradu. V ka-
tegórii materských škôl zvíťazili 
projekty škôl MŠ Smižany, ktorá 
si vytvorila relaxačnú zónu s  ja-

zierkom, monolitným kameňom 
a vŕbovými tunelmi. V MŠ na Te-
helnej ulici rómske deti zveľadili 
priestory školy.
Spoločnosť Embraco v  rám-
ci grantového programu za 
osem rokov rozdelila viac ako  
50 000 €.
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Spoločnosť ROŠERO-P, s.  r. o., 
patrí k lídrom na Slovensku 
i v rámci EÚ vo výrobe a predaji 
midibusov, dopravné prostriedky 
dodáva na európsky trh s  vyu-
žitím pre diaľkové, prímestské 
i mestské trasy. Na slovenskom 
trhu firma pôsobí už od roku 
1999. Na midibusoch spišsko-
novoveskej firmy sa vozia oby-
vatelia Švajčiarska, Nemecka, 
Belgicka, Holandska, Lichten-
štajnska, Škandinávie, ale aj  
Faerských ostrovov.
V  prvý decembrový piatok fir-
mu navštívili študenti Technickej 
univerzity v  Košiciach, fakulty 
elektrotechniky a  informatiky,  
katedry teoretickej a  priemysel-
nej elektrotechniky pod vedením 
Ing. Radoslava Bučka, PhD.
„Návšteva a predstavenie výrob-

ného procesu našej spoločnosti 
je len čiastkovým výsledkom  
našej spolupráce s  košickou 
univerzitou. S univerzitou spolu-
pracujeme aj na vývoji autobu-
su s  elektrickým pohonom a  na 
ďalších nových technológiách 
pre zníženie záťaže na životné 
prostredie,“ uviedol výkonný ria-

diteľ spoločnosti Rošero Dalibor 
Dravecký.
Spoločnosť ROŠERO nedáv-
no predstavila turistickú verziu 
midibusu a minibus vhodný pre 
regionálnu a  mestskú dopra-
vu  na medzinárodnom veľtrhu  
CZECHBUS 2016 v Prahe. 

(jope)

Pre naše mesto dopadol druhý ročník súťaže o naj-
obľúbenejšiu kaviareň Slovenska veľmi dobre. 
Jednou z kaviarní, ktorá si nielenže udržala pôsobe-
nie v TOP 3, ale dokonca vylepšila svoju pozíciu až 
na prvé miesto v rebríčku obľúbenosti, je Barista 
Café Spišská Nová Ves. Dnes už nikoho nepre-

kvapí nefalšovaná rodinná atmosféra kaviarne. Zá-
kazníci presne vedia, čo môžu očakávať a personál 
zase dobre pozná toho-ktorého zákazníka. Aj vďa-
ka tejto symbióze sa Barista Café teší lojalite a ob-
ľúbenosti. V ponuke nájdete veľa druhov kávy naj-
vyššej kvality, ktorú si kaviareň zároveň sama praží 
a pripravuje. Môžete si ju vychutnať buď priamo na 
mieste alebo zakúpiť a vziať so sebou domov.
Všetky tieto aspekty robia z Barista Café to, čím je. 
Obľúbeným a navštevovaným podnikom so stá-
lou klientelou. Manželom Farkašovským, ako aj 
personálu blahoželáme k dosiahnutému výsledku 
a ocenenej práci, ktorú robia evidentne na výbornú. 
Držíme im palce, aby svoju prácu robili aj naďalej 
s takým nadšením.

(red)
foto: https://www.facebook.com/upcup.sk/

Študenti TU navštívli spol. ROŠERO - výrobcu autobusov.

VYSOKOŠKOLÁCI NA NÁVŠTEVE  
NAJVÄČŠIEHO VÝROBCU MIDIBUSOV 

BARISTA CAFÉ JE NAJOBĽÚBENEJŠOU 
KAVIARŇOU NA SLOVENSKU ROKU 2016
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