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Schváleniu rozpočtu predchá−
dzala udalosť, ktorá bola rôzne
komentovaná. Návrh rozpočtu,
ktoré pripravilo ešte predchádza−
júce vedenie mesta, nebol v mest−
skom zastupiteľstve v decembri
2006 schválený. Za necelých 8
týždňov sa rozpočet nanovo
prerokoval so všetkými vedúci−
mi oddelení MsÚ a 15. februára
mestské zastupiteľstvo hlasmi
všetkých prítomných poslancov,
koaličných aj opozičných, schvá−
lilo rozpočet mesta.

Rozpočet mesta pre rok 2007
je v celkovej sume 652,7 mil. Sk
na strane príjmov aj výdavkov,
pričom sa delí na:

Rozpočet mesta pre rok 2007 schválený

Rozpočet mesta je zameraný
na to, aby sa pokryli výdavky
na výkon samosprávnych funk−
cií mesta a prenesené výkony
štátnej správy, na činnosť prí−
spevkových organizácií zriade−
ných mestom a neziskových
organizácií, podporu športovým
klubom, výdavky na správu,
údržbu a rozvoj majetku mesta,
ako aj ďalšie nutné prevádzkové
potreby mesta.

Oproti pôvodnému rozpoč−
tu z decembra 2006 je rozpo−
čet v príjmovej aj výdavkovej
časti vyšší o 57,7 mil. Sk.  Tieto
navýšené výdavky smerujú
hlavne do stavebných  investícií,
údržby a opráv mestských
komunikácií a chodníkov a aj

bežné príjmy 593,1 mil. Sk
bežné výdavky 530,6 mil. Sk
kapitálové príjmy 59,6 mil. Sk
kapitálové výdavky 115,6 mil. Sk
príjmy z fin. operácií 0,54 mil. Sk
výdavky z fin. operácií 6,5 mil. Sk

projektovej dokumentácie
pre nové investičné
zámery.

V rámci záverečného
účtu mesta sa očakáva
ešte prebytok cca 30 mil.
Sk a z fondu rozvoja

bývania (FRB) cca 18,7 mil. Sk.
Tieto finančné prostriedky sa
využijú na financovanie ďal−
ších kapitálových výdavkov
(cesty, chodníky, byty, špor−
toviská a pod.).

Rozpočet máme teda schvále−
ný, ale až teraz nasleduje tvrdá
práca pre vedenie, pracovníkov
mesta aj poslancov MsZ. Pri
prejednávaní kapitol rozpočtu s
jednotlivými vedúcimi oddelení
MsÚ boli týmto uložené opatre−
nia, ktorých výsledkom musí byť
šetrenie a racionálnejšie vyna−
kladanie finančných prostried−
kov do spotreby a prevádzky.
To by malo vyústiť aj do organi−
začných zmien viacerých odde−
lení, čo sa kladne prejaví už pri

Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 13
v Spišskej Novej Vsi pozýva na výročnú člen−
skú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu
24. 3. 2007 o 1400 hod. v priestoroch reštau−
rácie VITEX − Tarča (bývalá DRUŽBA).

� � Pozvánka na výročnú schôdzu

Závodný výbor OZ PBGN pri SABAR, s. r. o.
Markušovce (predtým ŽELBA Rudňany) ozna−
muje členom dôchodcom, že členské poplatky je
možné uhradiť na závodnom výbore každú
stredu do konca marca 2007. Tel. č.: 417 35 08.

                            Ing. Milan Šiffel, predseda ZV

� � Úhrada členských poplatkov

zostavovaní rozpočtu na rok
2008.

Naše mesto má veľké predpo−
klady pre úspešný rozvoj a
ďalšie napredovanie. Aby sa
uskutočnili rozvojové zámery
mesta potrebujeme zabezpečiť
zdroje vo výške niekoľkých mld.
Sk, hlavne z grantov a rozličných
fondov. Mesto má nízke úvero−
vé zaťaženie (13,5 % z vlastných
príjmov), čo vytvára dobré pred−
poklady získania grantových
zdrojov tam, kde sa vyžaduje
spoluúčasť mesta a v takýchto
prípadoch by čerpanie úverov
bolo zmysluplné.

Najväčšie úsilie pri získavaní
grantov by sa malo zamerať na
školstvo, dopravnú infraštruktú−
ru, športovo−rekreačný areál
Nov. Huta, vysporiadanie po−
zemkov pre priemyselné zóny
a bytovú výstavbu, získanie do
vlastníctva mesta areál kasární
a riešenie jeho ďalšieho využi−
tia, revitalizáciu pamiatkovej
zóny mesta a sídlisk, rekonštruk−
ciu Sadu mládeže, investície do
majetku STEZ (zimný, futbalo−
vý a ľahkoatletický štadión, špor−
tová a tenisová hala, letné kú−
palisko, plaváreň), ako aj iných.

Vytvára sa priestor pre
vedenie, zamestnancov a po−
slancov mesta, aby pripravili
úspešné projekty, zabezpečili
zdroje na ich realizáciu a tým
aj dokázali naplniť predvoleb−
né sľuby. Zámery sú pekné,
ďalej už je to len v ľuďoch,
na ich odbornosti a schop−
nostiach úlohy realizovať.

     Ing. Marián Bubeník
   predseda finančnej komisie

Podľa poslanca MsZ Ing. M.
Bubeníka má naše mesto veľké
predpoklady pre úspešný
rozvoj a ďalšie napredovanie.
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����� Predám 3−izbový tehlový byt v štvorbytovke v OV
v centre SNV so záhradkou a garážou. Byt je po rekonštrukcii
a súčasťou sú aj väčšie nebytové priestory. Cena
dohodou. T.: 0903 901 495

����� KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO −−−−− AKCIA!AKCIA!AKCIA!AKCIA!AKCIA! Pre
dámy − melír 350,− Sk (krátke vlasy) so strihaním. Jednodu−
chý spoločenský účes 250,− Sk. Pre pánov − melír 200,− Sk
(bez strihania). U nás aj ostatné kadernícke služby za
bezkonkurenčné ceny! Salón BEAUTY, Levočská 1.
T.: 0911 225 555

����� Kto daruje alebo predá staré eternitové škridle na strechu
− zničená po víchrici. T.: 0918 939 101

����� CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODER−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODER−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODER−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODER−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODER−
NIZOVAŤNIZOVAŤNIZOVAŤNIZOVAŤNIZOVAŤ????? Ponúkam kvalitné stavebné práce ako kera−
mické obklady a dlažby, zámkové dlažby, bytové jadrá, omiet−
ky, stierky, potery aj samonivelizačné, betonáže a iné práce.
Naše služby, Vaše ceny. T.: 0904 974 481

�����  Dám do prenájmu firme alebo súkromnej osobe
nezariadený 3−izbový byt na sídlisku Západ I, 5. poschodie.
T.: 0910 381 991

����� Kúpim 1−izbový byt, okrem 1. poschodia. Platba v hoto−
vosti. T.: 0905 375 478

����� Šikovná podnikateľka prijme dvoch šikovných! Ihneď.
T.: 0908 828 558

����� Prijmem 2 ľudí do Štúdia zdravia a krásy. Súrne.
T.: 0915 380 054
����� PONUKA PRÁCE V ČRPONUKA PRÁCE V ČRPONUKA PRÁCE V ČRPONUKA PRÁCE V ČRPONUKA PRÁCE V ČR: výroba káblových zväz−

kov firma YAKAZI, nástupný plat od 55,− do 85,− Kč/hod.
čisté + prémie. Ubytovanie zabezpečuje a hradí  firma
(penzión, byty). Možnosť profesionálneho
postupu. Bližšie informácie − t. č.: 0907 469 998 −
od 800 do 1300 hod.

�����  Zberateľ kúpi obrazy od podtatranských
maliarov, Kantona, Nandor, K. Šovanka, Viktora
Kissa a iné. Platba ihneď. T.: 0905 319 162

����� Najrýchlejšie peniaze v hotovostiNajrýchlejšie peniaze v hotovostiNajrýchlejšie peniaze v hotovostiNajrýchlejšie peniaze v hotovostiNajrýchlejšie peniaze v hotovosti od
3 000 − 100 000 Sk bez ručenia, na akýkoľvek
účel, pre zamestnaných, dôchodcov, živnostní−
kov. Peniaze do 24 hodín, resp. v deň požiadania.
T.: 0904 231 630

����� Predám rodinný dom v Spišských Vlachoch.
Cena dohodou. T.: 0902 064 980

����� Novootvorené krajčírske práceNovootvorené krajčírske práceNovootvorené krajčírske práceNovootvorené krajčírske práceNovootvorené krajčírske práce v budove
Združenej, 1. poschodie, č. dv. 133.   Ponúkam
opravu a úpravu odevov, zákazkové šitie, plátanie,
skracovanie, výmeny zipsov a iné. T.: 459 22 24

����� Pracovná príležitosť pre 2 dámy v oblasti pora−
denských služieb krásy, zdravia, vitality, chudnutia.
Orientačný príjem: 13 − 18 tis. Sk. T.: 0905 890 388

����� Nechtový dizajn „LADY“Nechtový dizajn „LADY“Nechtový dizajn „LADY“Nechtový dizajn „LADY“Nechtový dizajn „LADY“ − novinka z USA − revo−
lučná technológia modeláže acrygélom – teraz za 480,−
Sk. Akcia ďalej pokračuje aj na gélové nechty len za 450,−
Sk a acrylové nechty 430,− Sk. Ponúkame aj vytvrdenie
prírodných nechtov za 350,− Sk, klasic. manikúrU, zdobe−
nie, príležitostné nechty. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4
T.: 0902 891 534

����� Ponúkam na predaj 1−izbový byt v Levoči na sídl. Pod
vinicou. T.: 053/446 22 84, 0902 436 364

����� Záhradkár pri Detskej poliklinikeetskej poliklinikeetskej poliklinikeetskej poliklinikeetskej poliklinike   od 1. 3. 2007
ponúka semená od 8,− Sk a niektoré druhy gladiolov po 6,−
Sk, dobrý výber kvetináčov. Otvorené: 830 − 1600 hod.
Streda a sobota  voľno.

����� Schudnúť do leta bez diéty! Poradím na základe vlastné−
ho výsledku! Treba začať už teraz! T.: 0915 380 054

����� Postreky ovocných stromovPostreky ovocných stromovPostreky ovocných stromovPostreky ovocných stromovPostreky ovocných stromov, dezinfekčné,
dezinsekčné a deratizačné služby ponúka: Milan Klein,
Pribinova 93, Smižany. T.: 443 10 25, 0908 134 296

����� Predám strešnú krytinu (kanadský šindeľ), 20 m2,
hnedý melír, cena dohodou. T.: 0903 535 202

����� Skúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorka vyučuje  anglický
jazyk s dôrazom na konverzáciu − (jednotlivo alebo
v malých skupinách). Témy učebnej látky môžu byť
prispôsobené špecifickým potrebám a požiadavkám
klienta. Preklady z/do anglického jazyka. T.: 0904 147 892,
www.katarinaceslova.com,
e−mail: katarina@katarinaceslova.com

����� Prenájmem horné poschodie domu v Smižanoch.
Cena 10 000,− Sk. T.: 0908 973 658, 0907 540 995
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Združenie miest a obcí Slovenska na návrh Združenia náčelníkov obecných a
mestských polícií Slovenska ocenilo odznakom „PRÍSLUŠNÍK ROKA“ 27 príslušníkov
obecných a mestských polícií zo Slovenska. Z uvedeného počtu boli štyria príslušníci
z Košického kraja a jedným z nich bol aj príslušník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi
Mgr. Dávid Antony.

Mgr. Dávid Antony nastúpil do radov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi pri jej
vzniku 1. 5. 1991. Okrem hliadkovej činnosti vykonával funkciu zástupcu náčelníka a
taktiež aj povereného náčelníka. V súčasnosti vykonáva funkciu veliteľa smeny.
Štúdiom si doplnil vzdelanie, promoval na magistra sociálnej práce.

Počas celej doby si príkladne plnil povinnosti a so svojimi riadiacimi schopnosťami
vhodne prenáša na podriadených zverené úlohy a dôkladne kontroluje ich plnenie.

PRÍSLUŠNÍK ROKA − Mgr. Dávid Antony

Čo nového na Radnici?
Pýtame sa primátora Mgr. Jána Volného
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Drobná inzercia
�����  RUNNER PONÚKA: autodoprava RUNNER PONÚKA: autodoprava RUNNER PONÚKA: autodoprava RUNNER PONÚKA: autodoprava RUNNER PONÚKA: autodoprava −

dodávka + vozík, ozvučenie, osvetlenie akcií,  nahrávacie
štúdio, hud. produkcia − diskdžokej alebo živá kapela
(svadby, plesy). T.: 0903 630 089

����� Predám záhradku s chatkou, pivnicou a spoločnou stud−
ňou, za Markušovskou rampou. Cena dohodou. T.:  446 14 75
PREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVO, Levočská 1, SNV, t. č.:

442 10 06. Predaj kožených búnd, kožuchov,
golierov, čiapok, ovčích dekorácií, doplnkov,
VÝKUP KOŽIEK (králičinykráličinykráličinykráličinykráličiny aj letné), šitie,
príjem opráv.  Info: 0905 350 531

����� Ponúkam spracovanie jednoduchého účtov−Ponúkam spracovanie jednoduchého účtov−Ponúkam spracovanie jednoduchého účtov−Ponúkam spracovanie jednoduchého účtov−Ponúkam spracovanie jednoduchého účtov−
níctvaníctvaníctvaníctvaníctva živnostníkom, spracovanie miezd, výkazov, DPH
a vypracovanie daňových priznaní. T.: 0908 264 400

����� Kúpim starožitné nástenné alebo podlahové  hodiny
so závažiami, aj poškodené a nefunkčné. Aj kukučky. Platba
v hotovosti. T.: 0907 378 794

����� Ponúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadier − vybúranie
jadra s odvozom, vymurovanie z Ytong tvárnic, omietky so
sieťkou, vodo−elektro rozvody, obklady a dlažby podľa
výberu zákazníka, dodávame komplet mat. a sanitu, upra−
tanie po stav. prácach, bonus − umývadlo zdarma. Celá
prestavba 8−9 dní a záruka na prácu. T.: 443 20 21,
0905 282 678

����� Predám veľmi zachovalú, málo používanú 70−litrovú
chladničku ZANUSSI ZT 75 (RB 70 l) s 5−litrovým
mraziacim boxom. Rok výroby 2004, cena 3.000,− Sk.
Kontakt: 0905 345 282, 0908 316 004.

����� REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, SNV, vo dvo−
re na posch.: nízkonákladová tlač, reklamné tabule, sa−
molepky, polep áut, grafické návrhy, predaj samolepia−
cich fólií a papierov, doskových materiálov (PVC),
laminovanie za studena, reklamné predmety, pečiatky,
gravírované štítky, maturitné tablá, tlač dipl. prác... Maľo−
vanie bytov za zmluvné ceny. T.: 0918 140 801, e−mail:
remix@demax.com

����� Predám dom blízko centra mesta. T.: 0915 652 222,
volať od 1500 do 1900 hod.

����� VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE, ZÁHRADKÁR,  Zim−
ná 59, SNV (poniže OD Spišan). Ponúkame výrobu čipo−
vých autokľúčov do Fabií, Felícií,  Octavií, bezpečnost−
ných vŕtaných kľúčov. Predaj bezpečnostných vložiek,
kovaní. Semená zeleniny a kvetov od 10,50 Sk.
T.: 0907 259 489

����� Osterreichische Hauskrankenpflege Verein sucht die
Diplomierte Krankenschwestern und Pflegepersonal aus der
Slowakei Praxis und gute Deutschkenntnise erforderlich.
Tf 0043650/4821856 ab 18 Uhr.

����� Predám cibuľky veľkokvetých gladiolov rôznych farieb,
obvod cibule od 13 cm − lacno. T.: 451 42 87, 0902 349 100

����� PôžičkyPôžičkyPôžičkyPôžičkyPôžičky − bez ručiteľa, bankový produkt,  nebanko−
vé podmienky, úrok od 7 %, ročne, pre zamestnaných,
dôchodcov a SZČO, splatíme Vaše dlhy. Kontakt: Odbo−
rárov 12, SNV. T.: 0915 960 273, 0904 254 779

����� Doučím matematiku ZŠ. T.: 053/446 58 43,   0908 843 824
����� PIESKOVANIE:PIESKOVANIE:PIESKOVANIE:PIESKOVANIE:PIESKOVANIE: Špecializujeme sa na pieskovanie

dreveníc a ich renováciu. Ponúkame aj pieskovanie automo−
bilov, ich podvozkov a diskov, betónu chodníkov a iných kon−
štrukcií. www.euro3b.sk, T.: 0908 850 380, 0911 363 474

����� Ponuka voľných pracovných miest v oblasti finančného
poradenstva na trvalý aj externý pracovný pomer. Pohovor si
dohodnite na tel. č.: 0904 590 23

����� Predám Škodu Favorit. Cena dohodou. T.: 0911 90 91 70

����� AKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIA − zľava 20 % na všetky kaderníckezľava 20 % na všetky kaderníckezľava 20 % na všetky kaderníckezľava 20 % na všetky kaderníckezľava 20 % na všetky kadernícke
služby. služby. služby. služby. služby. Chcete moderný, či extravagantný strih? Alebo
radšej klasický účes? Farbu, ktorá Vám pristane?
Zdarma Vám poradím. Kaderníctvo pánske i dámske −
Betka Pekarčíková v budove Autoškoly Centrum na
autobusovej stanici. Otvorené od 900 do 1600 hod. Teším
sa vašu návštevu. T.: 0905 150 826

����� Dám do dlhodobého prenájmu novorekonštruované
podnikateľské priestory (cca 55 m2), v širšom centre mesta.
Vstup z ulice, súčasťou je vlastný skladový priestor, kance−
lária a samostatné sociálne zariadenie. Cena dohodou.
T.: 053/446  45 73

����� Schudli ste alebo pribrali? Pokazil sa Vám zips na
Vašich obľúbených nohaviciach? Ak potrebujete niečo skrá−
tiť, prišiť alebo opraviť navštívte Opravu odevovOpravu odevovOpravu odevovOpravu odevovOpravu odevov − Janka
Karabinová v budove Autoškoly Centrum na autobusovej
stanici. Otvorené od 900 do 1700 hod. T.: 0904 306 883

����� Prijmem zdravotnú sestru do zubnej ambulancie aj na
polovičný úväzok. T.: 053/446 27 79, volať od 800 do 1600 hod.

����� KADERNÍCTVO KADERNÍCTVO KADERNÍCTVO KADERNÍCTVO KADERNÍCTVO LADYBIRDLADYBIRDLADYBIRDLADYBIRDLADYBIRD, Zimná č. 45 − vo
dvore (pri Galérii umelcov Spiša a zastávke MHD). Otvá−
racie hodiny: pondelok − piatok: 900 − 1300, 1400 −1700 h,
sobota: objednávky. T.: 0908 321 355. Ste srdečne vítaní!

����� Dám do prenájmu čiastočne zariadený 3−izbový byt
s balkónom. T.: 0910 567 540,  po 1700 hod.

����� KOZMETICKÝ SALÓNKOZMETICKÝ SALÓNKOZMETICKÝ SALÓNKOZMETICKÝ SALÓNKOZMETICKÝ SALÓN FRESCO FRESCO FRESCO FRESCO FRESCO a nechtový
dizajn Vás pozýva na Zimnú č. 45 (pri Galérii umelcov
Spiša a zastávke MHD). Otváracie hodiny: pondelok −
piatok: 900 − 1230 h; 1330 − 1730 hod. T.: 0905 85 31 70,
0911 853 170. Ste srdečne vítaní!

����� Kúpim pozemok alebo starší RD s pozemkom v SNV a
okolí (Nov. Huta, Hnilčík...) Nie cez realitnú kanceláriu. Platba
v hotovosti. T.: 0911 646 489, 0905 646 489, 053/442 21 91

����� Jazyková škola otvára kurz pre záujemcovkurz pre záujemcovkurz pre záujemcovkurz pre záujemcovkurz pre záujemcov
o nemecký jazyko nemecký jazyko nemecký jazyko nemecký jazyko nemecký jazyk − pre začiatočníkov i pre pokročilých.
Taktiež pre opatrovateľky, ošetrovateľky. Termín: od 1. 3. −
1. 7. 2007. Cena kurzovného 1 500,− Sk. Kurz sa uskutoční
v priestoroch  Matice slovenskej na Zimnej ulici. Informá−
cie − 0904 527 819, resp. 442 74 07.

����� Hľadám 2 šikovných ľudí do zabehnutej pobočky v SNV.
Obchod a podnikanie. T.: 0907 613 375

1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS
poskytuje upratovacie práce pre firmy a domácnosti.  Čis−
tenie kobercov, sedačiek,  umývanie okien, voskovanie a
impregnácia podláh a iné služby po dohode. T.: 0903 100 508,
0903 661 891, 444 01 19

����� Pozor! Absolventi − práca vo firme so zahraničným part−
nerom. Ihneď. T.: 0910 994 498

�����DetDetDetDetDetský bazár − predajňaský bazár − predajňaský bazár − predajňaský bazár − predajňaský bazár − predajňa, v ktorej nakúpite lacno
pre Vaše deti aj seba. Komisionálny predaj kočiarov, texti−
lu, obuvi... Západ I, vežiak pri  kostole, 13. poschodie

����� Záujemcovia o sliepočky, nosnice „Moravia“ − čierne,
pásikavé, červenobiele, 8−týždňové. Cena za kus 90,− Sk.
Dodávka 11. 5. 2007. T.: 441 00 52

����� Predám 3−izbový byt v OV na sídl. Západ I., na Hrnčiar−
skej ulici. Cena dohodou. T.: 0903 930 030, 0903 040 110

����� NNNNNECHTOVÝ DIZAJNECHTOVÝ DIZAJNECHTOVÝ DIZAJNECHTOVÝ DIZAJNECHTOVÝ DIZAJN − novinka − tekutá živicatekutá živicatekutá živicatekutá živicatekutá živica
− ultratenké a superpevné nechty! Mimoriadne vhodné
na vlastné nechty. U nás aj nechty gélové, akrygélové
a príležitostné. Vysoká kvalita, prijateľné ceny. Zdobenie
a maľovanie nechtov. Manikúra klasická, japonská
a voňavá CUCCIO. Salón BEAUTY, Levočská 1.
T.: 0903 623 585

�  Pán primátor, čomu ste
sa Vy osobne i celé nové
vedenie mesta venovali
v uplynulom období?

Stručne by sa dalo povedať,
že riešeniu problémov. Zdede−
ných i nových. Medzi najpodstat−
nejšie z nich považujeme roko−
vania v „kauze urán“, kde sme
dospeli k významnému posunu
po stretnutiach so všetkými za−
interesovanými (píšeme o nich
na inom mieste), vrátane prezi−
denta kanadskej spoločnosti
Tournigan Gold Corporation J.
Wlachucka.  Prieskumné práce,
ktoré sa už, žiaľ, zastaviť neda−
jú, budú  aspoň kompenzované
aktivitami osožnými pre naše
mesto. Som  presvedčený o tom,
že prieskumom sa aktivity  ohľa−
dom  uvažovanej ťažby uránu
v Novoveskej Hute skončia.

Pripravili a prijali sme tiež nepo−
merne lepší rozpočet, ako navr−
hovalo bývalé vedenie mesta
(bližšie ho komentuje v úvodnom
príhovore predseda finančnej  ko−
misie Ing. Marián Bubeník). Tým
sa vyriešili mnohé problémy,
niektoré i také, ktoré z nášho
pohľadu problémami ani neboli,
napr. stravovanie dôchodcov
v Spišskej katolíckej charite.
Dokázali sme dohodnúť pre−
vádzku MHD bez redukcie spo−
jov a zvyšovania cestovného,
ako to bolo v minulosti. Pokúša−
me sa zabezpečiť ďalšie zdroje
do rozpočtu, pripravujeme pro−
jekty, aby sme čo najviac financií

získali zo zdrojov Európskej
únie. Zatiaľ nebudeme čerpať
úver, ak to bude potrebné pre
spolufinancovanie týchto aktivít,
sme na to pripravení.

Veľa úsilia venujeme tiež
rokovaniam s potencionálnymi
investormi, veríme, že sa to pre−
javí aj konkrétnymi výsledkami.

Zmeniť chceme tiež zimnú
údržbu a čistenie mesta, dote−
rajší systém nie je vyhovujúci.
Veľmi si ceníme pripomienky a
návrhy občanov v ktorejkoľvek
oblasti života v meste. Sú pre
nás veľmi užitočné.

Veľkú pozornosť venujeme
tiež rozvoju cestovného ruchu,
prípravy na výstavbu športovo−
rekreačného areálu HorSKIpark
v Novoveskej Hute sú v plnom
prúde, zintenzívnili sme propagá−
ciu mesta i celého regiónu na
výstavách cestovného ruchu,
hlavne v susedných krajinách.

Do majetku mesta sme už

získali štadión TJ Tatran, ktorý
chceme rekonštruovať. Veľké
úsilie vynakladáme na získanie
bývalých kasární, pri presadení
výstavby juhovýchodného ob−
chvatu mesta, mám už dohod−
nuté stretnutie u ministra  dopra−
vy Ľ. Vážneho. Pri „otváraní
dverí“ na ústredných úradoch
nám veľmi pomáha pani poslan−
kyňa NR SR Lea Grečková.

Je toho naozaj veľa a zvláda−
me to vďaka dobrej spolupráci
s mojím zástupcom PhDr. Miro−
slavom Semešom, prednostom
úradu Ing. Petrom Petkom, ale
aj celým poslaneckým zborom,
ktorý je veľmi kvalitný a aktívny.

�  Nespomenuli ste pracov−
níkov MsÚ. Od volieb sú už
tri mesiace, k žiadnym pod−
statným zmenám, o ktorých
sa v meste intenzívne klebe−
tilo, na mestskom úrade ešte
nedošlo. Budú nejaké?

  Áno, po  vyhodnotení prebie−
hajúcej personálnej analýzy a
len odôvodniteľné a nevyhnut−
né. Prevažná väčšina pracov−
níkov je kompetentná a dá sa na
nich plne spoľahnúť.

�  INFORMÁTOR pomaly
mení svoju tvár. Budú ešte
ďalšie zmeny?

Máte pravdu, len pomaly.
Pripravujeme väčšie zmeny v
informovaní občanov, vrátane
novej internetovej stránky,
verím, že ich Novovešťania
príjmu pozitívne.
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„...Moja škola. Načo zatajovať, že ju milujem? Pristrihla mi krídla,
ak mali rásť nakrivo. Vytrhla korene, ktoré by mi bránili
v pohybe. Stala sa ďalším oranžovým dôvodom, prečo sa
do rodného mesta vracať. Moja škola. Miesto, kde sa každý deň
stretávam s priateľmi, miesto, kde ma tešia úspechy mojej
práce, miesto, kde sa učím na vlastných chybách. Vznešená
stojí, jej majestátnosť vplýva na generácie študentov, ktorí v nej
mali a majú česť začať svoj život, nastúpiť na cestu dospelosti...“

Týmito slovami uviedli 1. febru−
ára 2007 konferencieri slávnost−
nú akadémiu, ktorá sa uskutoč−
nila v Spišskom divadle. Medzi
pozvanými hosťami boli: zástup−
ca Košického samosprávneho
kraja − vedúci odboru školstva
Ing. Š. Kandráč, vedúca in−
špekčného centra  Mgr.  M. Rej−
dovianová, primátor mesta  Spiš−
ská Nová Ves Mgr. J. Volný,
bývalí riaditelia gymnázia: E. Ha−
nulová, Mgr. M. Mucha, JUDr.
Ing. J. Karchňák, RNDr. J. Pla−
tek a Mgr. V. Komár. Srdečne
sme privítali medzi nami delegá−
cie z partnerských škôl: Gym−
názia Ž. Mórica z Kisújszállása
v Maďarsku a Lýcea M. Curie −
Sklodowskej zo Starého Satza
v Poľsku. Akadémie sa zúčast−
nili aj riaditelia  tunajších základ−
ných a stredných škôl, absol−
venti gymnázia, ako aj bývalí a
súčasní učitelia.

So slávnostným prejavom
vystúpila terajšia riaditeľka  Mgr.
A. Komárová (na snímke), ale aj
vzácni hostia. Za bývalých ab−
solventov vystúpili Ing. Ladislav
Krajňák a Mgr. Jana Dibáková.
Zaujímavú prezentáciu súčas−
ného života i úspechov školy
pripravila a komentovala výchov−

140 rokov − veľa, či málo?

Rok 2006 je v dejinách Gymnázia Školská 7 v Spiš−
skej Novej Vsi významným rokom. Pred 140−timi rokmi
opustili brány školy prví dvanásti absolventi maturit−
nej skúšky.

ná poradkyňa Mgr. T. Moli−
torisová. Slávnostnú časť
programu ukončilo predsta−
venie publikácie Gymná−
zium v Spišskej Novej Vsi
dávne a nedávne, ktorú
uviedli do života autorka a
zostavovateľka PhDr. R.
Kormošová a bývalý riaditeľ
Mgr. M. Mucha. Po ňom nasle−
doval blok kultúrneho programu,
v ktorom vystúpili talentovaní žiaci
našej školy. Oslavy pokračovali
recepciou v priestoroch koncert−
nej sály Reduty. Atmosféra bola
nezabudnuteľná, veď takýchto
vzácnych príležitostí je málo. Na
záver odznelo množstvo po−
zdravov so želaním mnohých
úspechov do budúcich rokov
nielen škole, ale i pedagógom.

V aule školy bola inštalovaná
výstava archívnych dokumen−
tov viažucich sa k 19. storočiu,
fotografií, starých učebníc, učeb−
ných pomôcok, kroník školy od
50. rokov 20. storočia a listín o
úspechoch školy pod názvom:
Čo odvial čas...

Veľkou udalosťou pre školu, ale
aj pre širokú verejnosť mesta
a Spiša sa stalo vydanie
reprezentačnej publikácie
Gymnázium v Spišskej Novej

Vsi dávne a nedávne, ktoré
lektorovali PhDr. J. Kuruc a Mgr.
J. Matys. PhDr. R. Kormošová,
jej autorka, je učiteľkou na škole.
Vďaka archívnym materiálom,
spomienkam absolventov, ale aj
vďaka zanieteným pedagógom
sa podarilo zachytiť 140−ročné
obdobie dejín gymnázia ako
prvej strednej školy v meste,
ktorej počiatky siahajú do 14.
storočia. Publikácia je napísaná
novým, pútavým štýlom. Texty
sú doplnené bohatým obrazovým
materiálom. V 15 kapitolách
podáva pohľad do histórie školy,
výber osobností gymnázia od
poštátnenia v r. 1922 a prináša
autentické spomienky jej býva−
lých pedagógov. Novej knihe
prajeme veľa čitateľov.

Záujemcom o publikáciu do−
poručujeme navštíviť predajňu
Kniha na sídlisku Mier.

Klub dôchodcov Komenský
pozýva všetkých pedagogických dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 12. 3. 2007 o 1000 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Stretnutie bude spojené s prípravou Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční
dňa 27. 3. 2007 v priestoroch strediska praktického vyučovania ZSŠHSaO
v Spišskej Novej Vsi (pri trhovisku) o 1500 hod.
Konzumácia je pre členov 100,− Sk a pre nečlenov 150,− Sk na osobu.
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Čas uteká, zastaviť sa nedá a na
nášho Vladimíra JASENČÁKA
zabudnúť sa nedá.

Už len kytičku kvetov z lásky na
hrob Ti môžeme dať a pri plamienku
sviečky na Teba spomínať.

Dňa 18. 3. 2007 uplynie rok,
odkedy nás opustil náš milovaný brat, švagor, krstný
a kamarát.

„Boh zavolal a srdce, ktoré malo pre
nás toľko lásky, dotĺklo navždy.“

Dňa 19. 3. 2007 uplynie rok od
úmrtia Tibora ŠMIHUĽU.

S neutíchajúcim smútkom spomína−
jú mamka, manželka, deti, vnúčatá
a ostatná smútiaca rodina.

„Jediné srdce na svete sme mali, čo
nás dokázalo milovať. Aj keby sme
Ťa vzbudiť chceli, neozveš sa nám
už nikdy viac. Len sviečku zapáliť,
slzu vyroniť a pošepkať, ako veľmi
nám chýbaš.“

Dňa 19. 3. 2007 uplynie smutný rok,
odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel a
starostlivý otec, svokor, deduško Ján DUBIŇÁK.

S láskou a úctou spomína manželka, syn a
dcéra s rodinami.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.

Nedá sa to povedať v slove, koľko
lásky a dobroty spí v tmavom hrobe.
Zavrel si oči, srdce prestalo biť, hoci
si tak veľmi chcel žiť.

Dňa 24. 3. 2007 uplynie 5 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš
milovaný Peter KRIŠKO.

S láskou a úctou na Teba spomínajú a nikdy
nezabudnú Mária, deti Iveta, Peter a Miroslav
s rodinami.

Dňa 24. 3. 2007 uplynie 5 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko Tibor
VALIGURA.

S láskou a úctou spomína manželka
Marta, synovia, dcéra a vnúčatá.

Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nezabudnú.

„Naše srdcia veľmi bolia, zhasol
oheň, čo ich hrial, zhasol mesiac, čo
im svietil, zomrel ten, kto miloval.“

Dňa 24. 3. 2007 si pripomenieme
10. výročie úmrtia nášho milované−
ho otca, svokra a dedka Františka
VADELA.

S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Katarí−
na s rod., synovia Peter a Miloš s rod. a zať Ladislav
s dcérami.

Dňa 24. marca 2007 uplynie 10
rokov od smrti môjho manžela,
nášho otca, dedka a brata Juraja
ZÁKUTNÉHO.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

                  manželka, dcéra s rodinou a sestra

Po krátkych cestách chodili sme
spolu, na dlhú odišiel si sám. Odišiel si
ticho, niet Ťa medzi nami, no v našich
srdciach žiješ spomienkami.

Dňa 26. 3. 2007 uplynie rok, čo nás
navždy opustil manžel a tato Marián
BEDNÁRIK.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo−
mienku. S láskou a úctou manželka s dcérami
a ostatná smútiaca rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
chvíle, na ktoré denne spomíname.
Márne ich naše oči hľadajú, márne
po tvári slzy stekajú. Len obrázok na
stene s čiernou stužkou, že už sa na
nás nesmejú.

Dňa 29. 3. 2007 uplynie rok,
odkedy nám odišla naša drahá mam−
ka Mária  ZUBAĽOVÁ a 11. 3. 2007
uplynie 19 rokov, odkedy nám odišiel
náš drahý ocko Mjr. Ján ZUBAĽ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
s nami tichú spomienku.

dcéra Marta a syn Peter s rodinami

Aj keď nie si s nami, v našich
srdciach žiješ s nami.

Veru, 31. 3. 2007 uplynie už 20
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, matka, stará mama
Monika DUSÍKOVÁ. Mala len 51
rokov.

S úctou a láskou spomínajú manžel Miloš, dcéra
Beáta s deťmi, syn Miloš s rodinou.

Dňa 31. 3. 2007 uplynú 2 roky, od−
kedy nás navždy opustila milovaná
manželka, mamka a babka Mária
WOLKOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.

manžel, dcéry s rodinami

Dňa 15. 3. 2007 uplynie 6 rokov odo
dňa, kedy nás náhle a nečakane opus−
til manžel, náš otec, dedko a svokor
Vladimír MIKOLAJ, ktorý by sa 5. 2.
2007 dožil 60 rokov.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.

                 smútiaca rodina
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Do prvej etapy sa môžu
zapojiť občania a organizácie,
ktoré chcú realizovať projekty
v Prešovskom, Košickom,
Trnavskom a Nitrianskom
samosprávnom kraji. Program
začína 14. februára a projekty je
potrebné doručiť do Centra pre
filantropiu do 3. apríla 2007.

O podporu svojho projektu
môžu požiadať aktívni občania a
neformálne skupiny občanov,
mimovládne organizácie − ob−
čianske združenia, nadácie,
spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, obce, mes−
tá, samospráva, verejno−pro−
spešné organizácie, napr. cen−
trá voľného času, nemocnice,
univerzity, regionálne médiá.

Cieľom programu je podpora
zaujímavých, pre regióny per−
spektívnych a prospešných
aktivít, ktoré nie sú v kompetencii

iných orgánov a zároveň i aktív−
neho prístupu obyvateľov a
organizácií pri realizácii pozitív−
nych zmien v prostredí, v ktorom
žijú a ktoré je im blízke.

Projekt spolu s vyplneným for−
mulárom musí byť doručený naj−
neskôr v deň uzávierky. Termín
uzávierky pre Košický kraj je
3. apríl 2007. Realizácia projek−
tov sa uskutoční v priebehu me−
siacov jún − október 2007.

Projekty je potrebné dodať  v
5 exemplároch na adresu:

Centrum pre filantropiu,
Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Bližšie informácie získate na
uvedenej adrese alebo na tel. č.:
+421 905 313 313,
+421 2 546 44 682

e−mail:
regiony@kontoorange.sk
web: www.kontoorange.sk

Šanca pre náš región
V rámci regionálneho programu prerozdelí Konto Oran−

ge 4 milióny Sk 8 krajom Slovenska. V každom kraji Konto
Orange plánuje podporiť projekty v hodnote 500 000 Sk.
Maximálna výška podpory jedného projektu je 70 000 Sk.

Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE

� � Krádež a nedovolené ozbrojovanie
Začiatkom roku bol v reštaurácii Tatra okrad−

nutý občan. Podozrivého muža poškodený
občan dobehol a požadoval vrátenie odcudzenej
tašky. Podozrivému sa podarilo z miesta ujsť.
Hliadka okamžite spolu s poškodeným preverila
okolie a podozrivého zastihla na Vajanského ulici.
Pri kontrole javil známky opilstva a pri bezpeč−
nostnej prehliadke boli  u neho nájdené 2 ks krát−
kych guľových zbraní a strelivo. Menovaný bol
okamžite zadržaný a pre podozrenie zo spácha−
nia trestného činu nedovoleného ozbrojovania
odovzdaný privolaným príslušníkom PZ SR.

Na Konrádovej ulici 7. februára páchateľ násilím
vnikol do stánku PNS a odtiaľ odcudzil väčšie množ−
stvo rôzneho tovaru. Vďaka anonymnému telefo−
nátu mohla hliadka MsP okamžite konať. Na mieste
bola zistená trasologická stopa, ktorá viedla do

� � Odhalení vlamači v PNS

V mesiac január 2007 bolo príslušníkmi MsP
vykonaných 503 zákrokov.

Najviac (173) bolo už tradične priestupkov
v oblasti dopravy. 174−krát boli porušené vše−
obecne záväzné nariadenia mesta. Priestupkov
v zmysle zák. SNR č. 372/1990 Zb. bolo 32.
Dvakrát bolo zaznamenané podozrenie z preči−
nu, príp. zločinu. Ako iná činnosť a pomoc obča−
novi bolo definovaných 122 zákrokov.

V blokovom konaní bolo inkasovaných za 208
priestupkov 36 300,− Sk  a 140 priestupkov bolo
ukončených dohovorom bez sankcie.

obytného domu na Moravskej ulici, kde vo vesti−
bule bola nájdená aj časť vecí z krádeže. Pre
podozrenie zo spáchania trestného činu kráde−
že bolo miesto činu, ako aj všetky zistené
poznatky odovzdané príslušníkom PZ SR k ďal−
šej realizácii. Policajti OO PZ obmedzili osobnú
slobodu Dz. R. z Rudnian a M. J. z Teplíc, Česká
republika.

� � 208 blokových pokút
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parašutistov z vrtuľníkaparašutistov z vrtuľníkaparašutistov z vrtuľníkaparašutistov z vrtuľníkaparašutistov z vrtuľníka
sa uskutočniasa uskutočniasa uskutočniasa uskutočniasa uskutočnia
v pravidelných termínochv pravidelných termínochv pravidelných termínochv pravidelných termínochv pravidelných termínoch
na letiskuna letiskuna letiskuna letiskuna letisku
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S tichou spomienkou k Tvojmu hro−
bu chodíme a pri plamienku sviečky
na Teba s úctou spomíname.

Dňa 26. 2. 2007 uplynulo 9 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša
drahá Margita ŠTRAUCHOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S úctou
a láskou spomína dcéra Jana s rodinou.

Odišla. Jediná na svete, kto by ju
nemal rád, ktorá vedela odpúšťať a
toľko milovať. Vždy potešila, mäkkúč−
ko pohladila, jediná na svete, čo nikdy
nezradila. Na ňu nám zostala
spomienka najkrajšia, to bola
mamička − tá bytosť najdrahšia.

Dňa 1. 3. 2007 uplynú 2 roky, čo sme odpreva−
dili do večnosti našu drahú manželku, mamičku,
starú a prastarú mamku Irenku IMRICHOVÚ.

Za spomienku v modlitbe všetkým, ktorí ju
poznali a nezabudli, ďakuje manžel, dcéra a syn
s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú
okamihy, na ktoré denne spomína−
me. Odišiel si, no v našich srdciach
si stále s nami.

Dňa 1. 3. 2007 uplynie 5. výročie
úmrtia a nedožitých 50−tin môjho mi−
lovaného manžela, otca, syna, brata

a švagra Ľubomíra ŠROMEKA.
Tí, ktorí ste ho mali radi a poznali, venujte mu

tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Iveta,

dcéra Barborka a ostatná smútiaca rodina.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj−
ho jednorodeného Syna, aby neza−
hynul nik, kto v Neho verí, ale aby
mal večný život.
Evanjelium podľa Jána; 3−16

Dňa 4. marca si pripomíname
2. výročie smrti nášho milovaného

manžela, otca a starého otca Jána KLEINA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu

s nami tichú spomienku.
                                 manželka a deti s rodinami

Neplačte za mnou, keď som tak tíško
zaspal, spomeňte si, že som Vás veľ−
mi rád mal, chcel som s Vami dlhšie
byť, osud je taký, Vy musíte žiť.

Dňa 4. 3. 2007 uplynie rok, keď nás
navždy opustil milovaný manžel,
starostlivý otec, láskavý dedko,

svokor Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli,

venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a

synovia s rodinami i ostatná rodina. Veľmi nám
chýbaš.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote zna−
menajú viac ako ostatní, o to ťažšie
je naučiť sa bez nich žiť.

Dňa 7. 3. 2007 uplynie smutných
5 rokov, kedy sa navždy zavrela
kniha života nášho drahého Viktora
KOČIŠA.

S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia
s rodinami a vnúčatá.

Môj čln mieri do prístavu, no nechcem skončiť
pred bránou ako slamená rohož. Buď preto
mojou ochranou a ku spáse mi pomôž. Pod
Tvojim krížom, Ježišu, na kolená padám,
pokoja pre dušu, tu pod krížom hľadám. Život a
smrť − u nich nikdy nie si sám. Tvoj  odchod žije
s nami, aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás − my v Tebe, nie sme sami.

 Dňa 13. 3. 2007 uplynie rok od náhleho odchodu
nášho milovaného otca, dedka, manžela Emila
SOPKU.

Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli,
venujte mu tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou si spomínajú manželka a deti
s rodinami.

Čo nám bolo drahé, to krutý osud
vzal, nám ostala len spomienka a
nekonečný žiaľ!
Dňa 15. 3. 2007 si pripomenieme 1.
výročie smrti mojej milovanej man−
želky, matky, starej matky, svokry
Márie FERENCOVEJ, rod. Markovej.

S úctou a láskou spomínajú manžel Pavol, dcéra
Zuzana s rodinou a syn Miloš.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.

S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba spomíname. Aj keď
nie si medzi nami, v našich srdciach
zostávaš s nami.

Dňa 18. 3. 2007 uplynie rok, odkedy
nás navždy opustil manžel a otec

Ján PETRULÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú

spomienku.
   manželka, deti a rodina

Nezabudli sme, že už nie si medzi nami.
Dňa 18. 3. 2007 uplynie 10 rokov, odkedy

nás navždy opustil náš drahý brat Ján HANUS.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami

tichú spomienku.
        súrodenci a mamka

Dňa 9. marca 2007 uplynie 7 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko Jozef HRIC.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.

manželka, deti, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina
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/Spišská Nová Ves, 5. febru−
ára 2007/ − Prvýkrát a to v tomto
roku má mesto povinnosť zostaviť
rozpočet ako svoj strednodobý
ekonomický nástroj finančnej
politiky. Ide o roky 2007 až 2009,
pričom predložený rozpočet na
roky 2008 a 2009 nie je záväzný.
Vedenie SNV víta túto zmenu,
pretože mu umožňuje lepšiu
orientáciu v plánovaní.

Rozpočet na rok 2007 predsta−
vuje sumu 652 746 tis. Sk, z toho
vlastné príjmy  405 780  tis. Sk, zo
štátneho rozpočtu 174 000 tis. Sk,
kapitálové granty 52 000 tis. Sk
a príjmy od rozpočtových orga−
nizácií 20 320 tis. Sk. Z uvede−
ných príjmov oproti minulému
roku najviac narástli predo−
všetkým kapitálové transfery a
granty a to o 36 miliónov Sk.
Mesto ich získalo z europrojek−
tov na výstavbu podnikateľské−
ho inkubátora, na rekonštrukciu
domova dôchodcov a na vý−
stavbu Baníckeho námestia.

Od roku 2005 príjmy mesta
neustále mierne rastú − o takmer
17,5 % v roku 2007.

V tej istej výške ako príjmy
majú byť aj výdaje. Najvýznam−
nejší výdavok je na prevádzku
školských a predškolských
zariadení za vyše 248 miliónov
Sk − o 13 miliónov viac ako vlani,
čo tvorí drvivú väčšinu z tohto−

ročného nárastu príjmov v cel−
kovej výške 16,5 mil. Sk.

Okrem spomínaných akcií
financovaných z eurofondov
prioritou na tento rok sa stáva
dokončenie okružnej križovatky
pri cintoríne, parkoviská na Šte−
fánikovom námestí, technická
vybavenosť k individuálnej byto−
vej výstavbe a rekonštrukcia
miestnych komunikácií.

Mesto patrí medzi veľmi kva−
litné subjekty na komunálnom
trhu.  Dôkazom je udelenie dlho−
dobo lokálneho ratingu na úrov−
ni Aa− za rok 2005 so stabilným
výhľadom a to ratingovou agen−
túrou Moody´s.

Postoj mesta voči uránu sa
nemení

Pre Spišskú Novú Ves ostáva
prioritou rozvoj cestovného  ru−
chu v lokalite Novoveská Huta.
Ťažba, ako ju poznáme doteraz,
je v Novoveskej Hute vo vzťahu
k územnému plánu neakcepto−
vateľná. Vedenie mesta je pre−
svedčené, že sa dajú zladiť záuj−
my štátu pri ochrane ložiska,
ktoré sa tam nachádza a rozvoj
oddychových služieb. Vyvíja pre−
to úsilie smerom k štátnym
inštitúciám, aby súhlasili so zmen−
šením chráneného ložiska v ma−
ximálne možnej miere, čím by sa
uvoľnil priestor na predpoklada−
né rekreačné aktivity. Tomu sa

nebráni ani spoločnosť Ludovika
Holding, dcérska spoločnosť ka−
nadského investora Tournigan
Gold Corporation, ktorá má licen−
ciu na prieskumné územie. Na
vlastné náklady realizuje geolo−
gický prieskum. Práce v teréne
potrvajú pravdepodobne do kon−
ca leta. Jedným z výsledkov
bude spomínané prehodnotenie
veľkosti chráneného ložiskové−
ho územia, ktoré má v súčas−
nosti rozlohu viac ako 15 kilomet−
rov štvorcových.

„Aby kroky Mestského úradu
v Spišskej Novej Vsi boli v súla−
de s platnou legislatívou, geolo−
gické práce v prieskumnom úze−
mí v zmysle geologického zákona
prebehnú. Umožnia urobiť nový
výpočet zásob a ekonomické
zhodnotenie ložiska uránu, medi
a molybdénu − ako nerastného
bohatstva Slovenska. Niektoré
údaje sú viac ako 40 rokov staré
a pre nás je dôležité vedieť, či
toto ložisko môže mať potenciál−
ny ekonomický význam. V tom
je pre naše mesto spolupráca
s Ludovika Holding prínosom,“
hovorí primátor Spišskej Novej Vsi
Ján Volný.

Pre slovenské inštitúcie ako aj
SNV a jej obyvateľov vypracuje
Ludovika Holding základnú štú−
diu, ktorá by mala hľadať mož−
nosti, či ložisko bude vôbec mož−
né niekedy využiť. V prvej etape
zmerajú radón a prirodzenú rá−
dioaktivitu v okolí Novoveskej
Huty. Bez týchto údajov nie je
možné realizovať územné pláno−
vanie a výstavbu v tejto oblasti.

„Náklady na tieto merania a ich
vyhodnotenie predstavujú sumu
600 000 Sk a bude ich znášať
naša spoločnosť. Práce v teréne
začnú vtedy, keď zmizne sneh a
rozmrzne pôda,“ vyjadruje sa
riaditeľ Ludovika Holding Ing.
Boris Bartalský, PhD.

Spoločnosť Ludovika Holding
nemá zatiaľ povolenie na banskú
činnosť a ani o neho nepožiadala.

Do povoľovacieho procesu
vždy významným spôsobom
vstupuje samospráva a občania
a toto chce vedenie mesta vyu−
žiť v maximálnej miere.

Pripravila: Katarína E. Čániová

Viac financií na školstvo − SNV kvalitným subjektom na komu−
nálnom trhu − Prieskum nerastného bohatstva mesto akceptuje,
ťažba by narušila plány rozvoja − Mapa radónového rizika pod−
mienkou pre územné plánovanie

Postoj mesta voči uránu sa nemení

Zástupcovia mesta na 1. tlačovej besede nového vedenia,
zľava: zástupca primátora PhDr. M. Semeš, primátor mesta
Mgr. Ján Volný, prednosta MsÚ Ing. P. Petko
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Keď život ranu zasadí, tu dobre
padne ruky stisk, bolesť nádejou
nahradí, utíši nárek, vzlyk...

Aj nám 24. januára 2007 osud za−
sadil tvrdú ranu tragickým odchodom
nášho syna, brata, vnuka, priateľa a
kamaráta Tomáša KOLÁRČIKA.

Za dôstojnú rozlúčku s ním, za slová útechy a
pomoc aj touto cestou ďakujeme Pohrebným služ−
bám R. Findura, vdp. Patrikovi Solárovi, vdp. Du−
šanovi Škrabekovi a PhDr. Jozefovi Lapšanské−
mu, ako aj všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí ho prišli odprevadiť na cestu do
večnosti a kvetinovými darmi i slovami povzbu−
denia pomáhali a stále pomáhajú zmierniť náš žiaľ.

        rodičia Kolárčikovci

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom, bý−
valým spolupracovníkom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 29.
januára 2007 s mojím drahým man−
želom, otcom, dedkom, bratom,
švagrom a príbuzným Dušanom

LESKOVJANSKÝM, ktorý nás navždy opustil vo
veku 61 rokov. Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary, prejavy sústrasti a láskavé povzbudivé slová.
           manželka Anna a ostatná smútiaca rodina

„Odišiel, už nie je medzi nami, no
v našich srdciach žije spomienkami.“

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom,      su−
sedom a známym, ktorí sa prišli roz−
lúčiť dňa 22. 1. 2007 s naším
drahým bratom, švagrom, ujom a

príbuzným Eduardom TKÁČOM, ktorý nás
navždy opustil 18. 1. 2007.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kve−
tinové dary. Naše poďakovanie patrí tiež celému
kolektívu ODCH pod vedením MUDr. E. Zimovej
za ľudský prístup a obetavú starostlivosť počas
hospitalizácie.

       súrodenci s rodinami

Nikto Ti neriekne, nikto Ti nepovie,
čím bola mamička každému z nás.
Nikto ju nevráti, nikto už nezobudí,
nikto nám nedá späť mamičkin hlas.

S hlbokým žiaľom v srdci ďakuje−
me všetkým príbuzným, susedom a
známym, ktorí prišli dňa 23. januára

2007 odprevadiť na poslednej ceste našu najdrah−
šiu mamičku Helenu MARJANIKOVÚ, rod.
Findurovú, ktorá nás opustila vo veku 83 rokov.

Všetkým ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.

        dcéry Anna a Marta s rodinami, synovia
František, Stanislav a Ľudovít s rodinami a ostatná
smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko
je bez Teba byť, láska však smrťou
nekončí, v našich srdciach budeš stá−
le žiť.

S bolesťou v srdci si spomíname na
našu milovanú mamičku, manželku,
dcéru, nevestu, sestru, švagrinú,

tetu, babku Mgr. Vlastimilu ENDELOVÚ, ktorá
nás 6. 2. pred dvoma rokmi navždy opustila.

Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši
bolesť tých, ktorí ju milovali.

S láskou smútiaca rodina.

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si. Ten,
kto Ťa mal rád, nezabudne.

Dňa 14. 2. 2007 si pripomenieme
3. výročie úmrtia môjho manžela,
nášho otca Stanislava ŠOLTÉSA.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

     manželka Adela, synovia Igor,
                Stanislav s rodinou a vnúčik Adamko

Už niet domova, už niet kde ísť, len
k hrobu Vášmu, mama, chodíme sa
pomodliť.

Dňa 14. 2. 2007 uplynul 1 rok od
smrti našej drahej mamy Reginy
FABIÁNOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami. Prosíme, venujte jej tichú spomienku.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz
nám z očí vypadlo. Tvoja strata tak
veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško
horí. Šťastie súdené nám s Tebou
nebolo, odišiel si od nás priskoro.

Dňa 16. 2. 2007 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia Michala BARTKA.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.

S láskou a úctou na Teba spomína manželka.

23. 2. 2007 uplynulo 5 rokov, kedy
nás navždy opustil náš láskavý,
starostlivý a drahý otecko, starý a
prastarý otecko Andrej REIPRICH.

Kto ste ho poznali a mali radi,
spomínajte s nami.

S láskou a úctou si spomínajú
dcéry Eva a Oľga s manželom, vnúčatá, pravnú−
čatá, ostatná rodina a známi.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostáva a tiché spomínanie.
Dňa 2. 3. 2007 uplynulo 16 rokov, odkedy nás

navždy opustil náš brat Štefan HANUS.
S láskou spomínajú súrodenci a mamka.

Prešli už 3 roky, čo nie je medzi nami,
v našich srdciach žije spomienkami.

Dňa 24. 2. 2007 uplynuli tri roky od
smrti našej drahej manželky, mamy
i babky Gity FURMANOVEJ.

S láskou a úctou spomína manžel
a deti s rodinami.
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Modernizácia železničnej trate Žilina − Košice

Mestu Spišská Nová Ves bola
predložená správa, vypracova−
ná podľa zákona NR SR č. 24/
2006 Z. z. o posudzovaní vply−
vov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Modernizácia želez−
ničnej trate Žilina − Košice,
úsek trate Poprad Tatry
(mimo) − Krompachy“.

Na prezentovanie Zámeru
Železníc SR bol pozvaný hlav−
ný inžinier projektu Dr. Ing. Ján
Bušovský, PRODEX, s. r. o.,
Bratislava, ktorý opätovne infor−
moval vedenie mesta a odbornú
verejnosť o dôvodoch moderni−
zácie trate, o technickom rieše−
ní a parametroch a postupe prác.
Predpokladaný termín spraco−
vania dokumentácie pre územné
konanie je máj 2007, verejnéverejnéverejnéverejnéverejné
prerokovanie sa budeprerokovanie sa budeprerokovanie sa budeprerokovanie sa budeprerokovanie sa bude
konať dňakonať dňakonať dňakonať dňakonať dňa 1 1 1 1 14. mar4. mar4. mar4. mar4. marcacacacaca
2007 o 172007 o 172007 o 172007 o 172007 o 1700 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod. v kon−v kon−v kon−v kon−v kon−
certnej sále Reduty.certnej sále Reduty.certnej sále Reduty.certnej sále Reduty.certnej sále Reduty.

Po vyhodnotení vplyvov na ži−
votné prostredie sa spracová−
va projekt pre územné konanie.

Predpokladaná realizácia mo−
dernizácie trate: r. 2011 − 2014.

Mesto Spišská Nová Ves je
podľa stavebného zákona
dotknutá obec i povoľujúci
orgán.

V predloženom zámere je zru−
šená železničná zastávka Tep−
lička nad Hornádom, ktorá slú−
žila aj pre obyvateľov mesta
Spišská Nová Ves (obyvatelia
Pod Tepličky, Hájika, Podskaly).
V k. ú. Spišská Nová Ves je
navrhovaná nová zastávka
„Madaras“ (pracovný názov).

Mesto Spišská Nová Ves po−
žaduje riešiť železničnú zastáv−
ku Madaras už v pripravovanej
projektovej dokumentácii pre
vydanie územného rozhodnutia.

Táto zastávka by okrem Spiš−
skej Novej Vsi slúžila aj pre obce
Teplička a Lieskovany.

Na základe požiadavky MsV
č. 9 vedenie mesta požaduje za−
pracovať do pripravovanej do−
kumentácie bezpečný prechod
pre obyvateľov mestskej časti
Telep a Modrý vrch popod že−
lezničnú trať.

Táto investícia podstatným
spôsobom zasahuje do orga−
nizmu mesta ako významný
dopravný koridor.

Pred železničnou stanicou
(ŽST) Spišská Nová Ves (ktorá
ostáva v pôvodnej polohe) v sme−
re na Smižany je navrhované mi−
moúrovňové križovanie (odstráni
sa nebezpečné križovanie želez−
ničnej trate, cestnej a pešej do−
pravy na sídlisko Západ). Za ŽST
Spišská Nová Ves sa trasa od−
kláňa vľavo (na sever), obchá−
dza zastavanú časť mesta, kri−
žuje potok Brusník a približne v
trase trate do Levoče prechádza
popri ceste II/536 medzi exist.
traťou a rozostavaným mäso−
kombinátom vchádza do údolia
Hornádu estakádou. Za mäso−
kombinátom by sa v budúcnosti
mohla vybudovať ŽST Madaras.
Následne je trasa riešená

tunelom. Potom trať pokračuje
opäť údolím toku Hornádu s kri−
žovaním tejto rieky mostami. Na
existujúcu trasu sa napája až pred
obcou Markušovce.

Modernizácia železničnej tra−
te Žilina − Košice je schválená
uznesením Vlády SR č. 1971/96
a vychádza z medzinárodných
dohôd.

Verejnosť môže nahliadnuť do
Správy o hodnotení „Modernizá−
cia železničnej trate Žilina − Ko−
šice, úsek trate  Poprad Tatry
(mimo) Krompachy“ v pracov−
né dni na oddelení územného
plánovania a životného prostre−
dia, Mestský úrad Spišská Nová
Ves, Štefánikovo námestie 1.

Stanoviská a pripomien−Stanoviská a pripomien−Stanoviská a pripomien−Stanoviská a pripomien−Stanoviská a pripomien−
ky k zámeru môžu obča−ky k zámeru môžu obča−ky k zámeru môžu obča−ky k zámeru môžu obča−ky k zámeru môžu obča−
nia doručiť najneskôr donia doručiť najneskôr donia doručiť najneskôr donia doručiť najneskôr donia doručiť najneskôr do
10. 3. 2007 na adresu:10. 3. 2007 na adresu:10. 3. 2007 na adresu:10. 3. 2007 na adresu:10. 3. 2007 na adresu:
Ministerstvo ŽP SR
Odbor posudzovania vplyvov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava.

Podrobné informácie v prípade
potreby poskytnú:
− Ing. Milan Luciak, pracovník
odboru posudzovania vplyvov
MŽP SR, tel. 02/5956 2163;
− Ing. arch. Ivaničová, MsÚ, odd.
ÚPaŽP, tel. 053/415 23 36,
e−mail: v_ivanicova@mestosnv.sk.;
− Ing. Krajňáková, MsÚ, odd.
ÚPaŽP, tel. 053/415 23 27.

       Ing. arch. Viera Ivaničová

V predloženom zámere je zrušená železničná zastávka Tep−
lička nad Hornádom. Navrhnutá je nová zastávka „Madaras“.
Mesto požaduje zapracovať do dokumentácie bezpečný
prechod pre obyvateľov Telepu popod železničnú trať.
Navrhované je mimoúrovňové križovanie železničnej trate,
cestnej a pešej dopravy na sídlisko Západ.
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Spomienky a poďakovania
Smutno mi je, čas plynie, bolesť srdce
trápi, ale Teba mi už nik nenavráti.
Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, nesti−
hol si sa odo mňa odobrať.

Vyslovujem úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli

dňa 12. 1. 2007 naposledy rozlúčiť s mojím milo−
vaným zosnulým bratom Jánom ŠKUMÁTOM.

Ďakujem tiež za kvetinové dary, prejavy
sústrasti a Pohrebným službám p. Badzikovej za
dôstojnú rozlúčku.

         brat Anzelm

Keby ľudské slzy mŕtvych kriesili
a láska divy robila, nikdy by Ťa,
mamka naša, čierna zem nekryla.

S veľkou bolesťou v srdci sme sa
17. 1. 2007 rozlúčili s našou milovanou
mamičkou a manželkou Mgr. Jankou
BELAYOVOU, ktorá nás náhle opus−

tila vo veku 50 rokov. Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, slová útechy a
krásne kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ a nesmierny zármutok. Za dôstojnú a
precítenú rozlúčku a poskytnuté služby ďakujeme
Pohrebným službám p. Badzikovej a pracovníkom
MsÚ v SNV.

V našich srdciach spomienka pretrvá naveky.
manžel, deti Mirko, Lenka a Katka

Ďakujeme RZP, primárovi MUDr. Zelenému,
odd. OAIM, lekárom, sestričkám a celému zdra−
votníckemu personálu za starostlivosť, opateru a
ľudský prístup v poslednej chvíli života našej
drahej Mgr. Janky Belayovej.

            manžel, deti Mirko, Lenka a Katka

Touto cestou chceme vyjadriť
úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa zúčastnili dňa
9. januára 2007 na poslednej rozlúčke
s našou drahou mamičkou, svokrou,
babkou, prababkou a tetou Margitou

BÖTTCHEROVOU, rod. Černickou, ktorá nás
navždy opustila dňa 5. januára 2007 vo veku 85
rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.

dcéry Milota a Júlia, synovia Jozef a Marián
s rodinami

Za dôstojnú rozlúčku patrí poďakovanie p. PhDr.
Lapšanskému za jeho profesionálny prejav, rím.−
kat. farskému úradu a Pohrebným službám R.
Finduru.

Života kniha zavrela sa, napísaná
srdcom, prácou, láskou. V pokojnom
spánku odpočívaj, v pamäti budeš
stále žiť.

S hlbokým žiaľom vyslovujeme
úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým

príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí
sa dňa 19. januára 2007 prišli rozlúčiť s mojím
manželom, otcom, bratom, švagrom, ujom a pria−
teľom Jarkom ŠTRBINSKÝM, ktorý nás náhle
opustil vo veku 47 rokov.

Nech navždy zostane v našich srdciach.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku rím.−kat.

farskému úradu, p. PhDr. Lapšanskému za jeho
profesionálny prejav a Pohrebným službám R.
Finduru.

S úctou a láskou manželka Júlia, dcéry Silvia
a Júlia.

Touto cestou sa chceme poďako−
vať príbuzným, priateľom, susedom,
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
3. 2. 2007 s našou drahou mamičkou,
babičkou a svokrou Katarínou
KULAŠOVOU z Iliašoviec.

Navždy nás opustila vo veku 58
rokov. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš žiaľ.

  dcéry Eva, Katka, syn Ľubo s rodinami a vnúčatá

Touto cestou chceme vyjadriť
poďakovanie príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
6. 2. 2007 s naším drahým ockom
Františkom KUNDRÁTOM.

Naša vďaka patrí p. Findurovej
z MsÚ, Pohrebným službám S.

Badzikovej za poskytnuté služby. Ďakujeme za
kvetinové dary, prejavy sústrasti a teplé ľudské
slová v našom žiali.

 manželka so synmi, dcéra Eva s rodinou

S tichou spomienkou k Tvojmu hro−
bu chodíme a pri plamienku sviečky
spomíname. Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach ostaneš navždy.

Dňa 1. 2. 2007 uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil náš milovaný
ocko, dedko a švagor Ladislav

KULAŠA z Iliašoviec. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.

   dcéry Eva, Katka a syn Ľubo s rodinami

Jozef PAGÁČ
*1916  �  11. 2. 2006
Posledné roky a dni svojho života

prežil v spomienkach na manželku
Margitu, rodinu a svoju celoživotnú
prácu v Novom domove, SOU ná−
bytkárskom, na svojich kolegov a pria−

teľov, predovšetkým na manželov Šmehlíkových,
p. Tkáča. Spomeňte si s nami!

    dcéry Anna, Oľga, Daniela s rodinami, Žilina

Dr. Ing. Ján Bušovský z firmy PRODEX, s. r. o.
a zástupcovia generálneho riaditeľstva ŽSR
pri prezentovaní modernizácie železničnej trate
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Účasť mesta na stredoeurópskom veľtrhu CR

Jednou z priorít nového vedenia mesta je rozvoj
cestovného ruchu. Ten sa nezaobíde bez kvalitnej
prezentácie na medzinárodných výstavách zame−
raných práve na cestovný ruch. Vďaka SACR sme
získali možnosť prezentovať sa na troch veľkých
výstavách u našich susedov. Prvou, na ktorej sa
zúčastnil i primátor Mgr. Ján Volný spolu so zástup−
cami turistického informačného centra, bola výstava
HOLIDAY WORLD PRAHA 2007. Na výstavnej
ploche 20 500 m2 sa predstavilo 704 vystavovateľov
z 50−tich krajín.

Naše mesto bolo prezentované formou informač−
ných materiálov, letákov, obrazových publikácií i
priamym kontaktom so záujemcami o mesto a región.

Záujem návštevníkov veľtrhu o región Spiš bol za−
znamenaný väčší ako zo strany odbornej verejnosti.

Potvrdili sa domnienky o tom, že Slováci a Česi
majú k sebe veľmi blízko. Českých turistov láka
predovšetkým prekrásna slovenská príroda, Vysoké
a Nízke Tatry, Slovenský raj, Národný park PIENINY,
ale aj historické pamiatky z obdobia gotiky.

Prejavený záujem verejnosti na výstave ukázal, že
výstava bola prínosom pre propagáciu nášho mesta a
regiónu. Dôkazom toho je aj návštevnosť českých
turistov, ktorá sa za posledné obdobie zvýšila.

O spestrenie stánku Slovenska sa postarala

HOLIDAY WORLD PRAHA 2007

Stotisíc pre Jakubka
Mestská rada v Spišskej  Novej Vsi rozhodla na svojom poslednom zasadnutí o poskytnutí

100 tisíc korún pre rodinu Ringošovcov, postihnutých tragédiou v Krompachoch.
Ako nás informoval primátor mesta Ján Volný, malý Jakubko dostane okrem finančného daru

od nášho mesta tiež počítač a nábytok. Veríme, že prejav solidarity od našich  poslancov pomôže
Jakubkovi a jeho otcovi pri ďalšom zaradení sa do života.

Slovenská agentúra pre ces−
tovný ruch. Sokoliar s dravý−
mi vtákmi zaujal pozornosť
okoloidúcich návštevníkov.
Záujem vzbudili i kvalitné foto−
grafie krás Slovenska. Za
atraktívnosť stánku bolo Slo−
venskej agentúre pre cestov−
ný ruch udelené ocenenie Naj−
lepšia expozícia výstaviska
nad 50 m2.

Počas výstavy prebehli aj
jednania s odborníkmi z oblasti
CR, príspevok do Slovenské−
ho rozhlasu, rozhovory so zá−
stupcami českej tlače.

K ďalším veľtrhom, ktorých
sa plánuje zúčastniť vedenie
mesta a TIC patria výstavy
v Budapešti a vo Varšave.

   Ing. Zuzana Kóšová
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V januári nás navždy opustili:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitajte medzi nami:

V januári významné životné jubileum oslávili:

Adela Leibiczerová
Adrián Sopkovič
Bronislava Pribulová
Damián Takáč
Dávid Klempár
Dominik Hulej

Ema Chovancová
Emma Pekarčíková
Filip Lorko
Jakub Pokrievka
Ján Bakoš
Klaudia Katarína Chudobová
Laura Magutová
Marek Čonka
Matúš Bandy
Miloš Žiga

Natália Hrúzová
Nikolas Čonka
Olivere Vaňko
Patrik Kacvinský
Ružena Horváthová
Simon Koľ
Timotej Kostelník
Veronika Ofčáková
Viktória Balušinská

Anna Fabianová, nar. v r. 1958
Anna Virová, 1921
Dušan Leskovjanský, 1945
Eduard Tkáč, 1942
Helena Dobšinská, 1928
Helena Marjaniková, 1923
Ivan Lopit, 1922
Ján Bučko, 1930
Ján Rusnák, 1945
Ján Škumát, 1946
Jana Belayová, 1956

70 rokov
Ing. Michal Kozák
Emília Barbušová
Mária Pavúková
Július Paľuch
Cecília Markovičová
Matej Urban
Angela Sýkorová
Michal Toporcer
Mária Regecová
Mária Bocanová
Anna Kalinová
Anna Peroutková
Ondrej Kotrady
Mária Balaneanová
Klára Gondová
Štefan Revay
Valent Matiščík
Vincent Dolanský
Milan Butvin
Ján Pollák
Terézia Želinská
Jozef Mucha
Cyril Klembara
Barbora Brynczková
Ing. Michal Zavacký
Magdaléna Schlosserová
Anna Hurajtová
Emil Macej

80 rokov

75 rokov
Július Salaj
Eva Majerčáková
Žofia Jendrálová
Mária Zákutná
Anna Žifčáková
Mgr. František Papcún
Mária Uhrinovská
Ján, Karol Biroš
PaedDr. František Pukluš
Cecília Butvinová
Angela Hrubínová
Jozef Utlak
Márie Vojtášová

Jozef Roth
Lýdia Sopčáková
Oľga Dvorčáková
Ľudmila Komoňová
Stanislav Bezák
Karol Vojs
Justína Bartošová
Zlatica Šutáková
Marta Čajová
Elfrída Ofčáková
Anna Kollárová
Ján Havira
Ladislav Piatnica

Jaroslav Štrbinský, 1959
Jozef Koval, 1956
Jozef Pollák, 1947
Jozef Rakyta, 1943
Juliana Zentková, 1922
Július Neuzer, 1956
Ľubica Koňaková, 1956
Margita Böttcherová, 1922
Mária Franková, 1949
Mária Wagnerová,1924
Martin Kubičár, 1923

85 rokov
Helena Rychvalská
Zuzana Frankovičová
Mária Handlovičová
Elena Barňáková
Štefan Ivan
Gizela Krásniková
Jozef Marál
Mária Jurisová
Zuzana Šarayová

Margita Meilingerová
90 rokov

91 rokov
Anna Mlynárová
Mária Bosáková

94 rokov
Helena Polkablová

�
Michal Duch, 1937
Milan Švaček, 1942
Pavel Dužda, 1947
Peter Kurilla, 1954
Valéria Toporcerová, 1935
Veronika Csizmaziová, 1927
Viliam Rusiňák, 1931
Vincent Horváth, 1940



Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 200710

Osemročné štúdium
− informácie

Občianske združenie „Naša obec“
Občianske združenie „Naša

obec“ má celoštátnu pôsobnosť
a je registrované na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky.
Založeniu občianskeho združe−
nia predchádzali nedobré skú−
senosti s doterajším spôsobom
samosprávneho riadenia obcí.
Základným cieľom združenia je
obhajovať záujmy občanov obcí
a zvyšovať ich informovanosť a
podiel na samosprávnom riadení.

Samospráva obce sa vykonáva
3 zložkami:

· orgánmi obce (obecné zastu−
piteľstvo a starosta obce, resp.
primátor mesta),

· hlasovaním obyvateľov obce
(referendum),

· verejným zhromaždením oby−
vateľov obce (alebo jej časti).

Sme presvedčení o tom, že štýl
riadenia obcí sa musí výrazne
zmeniť. Riadenie sledujúce pro−
spech úzkej skupiny obyvateľov
sa musí zmeniť na riadenie v pro−
spech väčšiny občanov. Našim
hlavným cieľom je zvyšovať
účasť obyvateľov pri rozhodova−
ní v obci alebo meste. Občian−
ske združenie združuje na báze
dobrovoľnosti občanov, právnic−
ké osoby, záujmové organizácie,

občianske združenia a rôzne
kolektívy občanov. Veríme, že
dobrou informovanosťou, verej−
nou diskusiou, spoločným hľada−
ním spôsobov riešenia problé−
mov vieme nájsť najlepšiu cestu
ako prekonávať problémy a za−
bezpečiť všestranný rozvoj obcí.

Vieme, že nie sme bohatí a
preto nás zaujíma každý názor
na to, ako napraviť nedostatky
okolo nás. Veríme, že sa zapojí−
te aj vy a pomôžete odstrániť
nedostatky, zlepšiť stav v mes−
te. Očakávame vaše podnety a
návrhy na zlepšenie, budeme
hľadať spôsob ako ich riešiť.
Chce to od vás len odvahu zho−
diť pomyslené okovy, zdvihnúť
hlavu, obetovať trochu času,
vyjadriť svoj názor. Pridajte sa k
nám! Nechceme členské prí−
spevky, chceme len ochotu po−
môcť. Ďalšie informácie o čin−
nosti, vaše návrhy, podnety a
účasť môžete prihlásiť na uve−
denom kontakte.

Kontakt: Ing. Stanislav Hanu−
la, predseda organizačného
centra, tel. a fax: 053/4422488,
mobil: 0903 711 691 alebo 0908
656 859. Ďalšie informácie na
www.nasaobec.sk

Gymnázium, Spišská Nová
Ves, Javorová 16 otvára v šk.
roku 2007/2008 2 triedy osem−
ročného štúdia. Jednu triedu
s počtom žiakov 34 so zamera−
ním na cudzie jazyky a jednu trie−
du s počtom žiakov 34 so zame−
raním na informatiku. Zákonný
zástupca si vyzdvihne prihlášku
na príslušnej základnej škole,
vyplnenú a potvrdenú lekárom
o schopnosti študovať odovzdá
výchovnému poradcovi najne−
skôr do 1. apríla 2007.

Základná škola prihlášku po−
tvrdí a doručí na gymnázium naj−
neskôr do 10. apríla 2007. Ďal−
šie informácie vrátane pozvánky
na prijímacie skúšky a kritériá pre
prijatie obdrží zákonný zástup−
ca uchádzača písomne do kon−
ca apríla 2007. Prijímacie skúšky
z matematiky a slovenského ja−
zyka sa budú konať 5. 6. 2007.

V prípade nejasností alebo
problémov môžete získať bližšie
informácie na t. č.: 44 256 51,
42 989 48 alebo osobne u riadi−
teľa školy.

Informácie ohľadom štvorročné−
ho štúdia budú vzhľadom na
posunutý termín MONITORU 9
aktuálne zverejňované na
www.gjavsnv.edu.sk.

Všetky údaje sú SEČ

Blížiacu jar na oblohe nám signalizujú typické
jarné súhvezdia Lev, Panna, Váhy a iné, ktoré sa
začínajú objavovať po 19−tej hodine na
východnom obzore.

21. 3. 2007 o 01:07 hod. nastane jarná rovno−
dennosť − začiatok astronomickej jari. Slnko vstu−
puje do znamenia Baran. POZOR! V NEDEĽU,
25. 3. 2007 SA ZAČÍNA LETNÝ ČAS.

Zatmenia Slnka a Mesiaca
V tomto roku nastanú dve čiastočné zatmenia

Slnka a dve úplné zatmenia Mesiaca. Z nášho
územia bude možné pozorovať iba jedno úplné
zatmenie Mesiaca a to zo soboty 3. 3. 2007 na
nedeľu 4. 3. 2007.

Priebeh zatmenia
Vstup Mesiaca do polotieňa 21:15
Začiatok zatmenia 22:28
Začiatok úplného zatmenia 23:42
Najväčšia fáza zatmenia 00:19 4. 3. 2007
Koniec úplného zatmenia 00:56
Koniec čiastočného zatmenia 02:09
Výstup Mesiaca z polotieňa 03:23

Rok 2007 je pre pozorovanie Venuše vynikajúci.
Podobné podmienky pre jej pozorovanie na−

stanú až v roku 2015. Mars je pozorovateľný na
rannej oblohe o 05:00 hod. nad juhovýchodným
obzorom v súhvezdí Kozorožec. Jupiter sa po−
hybuje súhvezdím Hadonoš, pozorovateľný na
rannej oblohe.  Vychádza 3. 3. 2007 o 05:05 hod.
a 13. 3. 2007 o 01:27 hod.

Saturn je na oblohe celú noc v súhvezdí Leva.
Dňa 2. 3. 2007 o 04:00 hod. dôjde k zákrytu
Saturna s Mesiacom − veľmi pekný úkaz, ktorý
trvá cca 85 sek.

            F. Sejut − MO SZAA Sp. Nová Ves

Pozorujte s namiPozorujte s namiPozorujte s namiPozorujte s namiPozorujte s nami
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ZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASY
Sobota 3. 3. 1400 SNV − Trnava, hokej dorast
Sobota 3. 3. 1700 SNV − Slovan Bratislava, hokej juniori
Nedeľa 4. 3. 1000 SNV − Prievidza, hokej dorast
Sobota 10. 3. 1700 SNV − Žilina, hokej juniori
Pondel. 12. 3. 1400 SNV − Dubnica, hokej juniori
Sobota 17. 3. 1400 SNV − Martin, hokej dorast
Nedeľa 18. 3. 1000 SNV − Žilina, hokej dorast
TERMÍNY PLAY OFF
PODĽA ROZLOSOVANIA
O POSTUP DO EXTRALIGY
Nedeľa 11. 3.
Pondelok 12. 3.
Nedeľa 18. 3.
Štvrtok 22. 3.
Nedeľa 25. 3.
Pondelok 26. 3.

KORČUĽOVANIE −KORČUĽOVANIE −KORČUĽOVANIE −KORČUĽOVANIE −KORČUĽOVANIE −
VONKAJŠIAVONKAJŠIAVONKAJŠIAVONKAJŠIAVONKAJŠIA
MALÁ PLOCHAMALÁ PLOCHAMALÁ PLOCHAMALÁ PLOCHAMALÁ PLOCHA
Štvrtok 1. 3. 1700 − 1900

Sobota 3. 3. 1700 − 1900

Štvrtok 8. 3. 1700 − 1900

Sobota 10. 3. 1700 − 1900

Utorok 13. 2. 1700 − 1900

Sobota 17. 3. 1700 − 1900

Utorok 20. 3. 1700 − 1900

Sobota 24. 3. 1700 − 1900

Utorok 27. 3. 1700 − 1900

Štvrtok 29. 3. 1700 − 1900

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCHMESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCHMESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCHMESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCHMESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
HRÁČOV V KOLKOCH 2007HRÁČOV V KOLKOCH 2007HRÁČOV V KOLKOCH 2007HRÁČOV V KOLKOCH 2007HRÁČOV V KOLKOCH 2007
Pondelok 5. 3. 1700 Ndh ATYP−Mototip

1800 Vegacom − SVP PHaB
1900 MV nábytok − Železničiari

Utorok 6. 3. 1800 Old Stars − Parmas
1900 Chelsea − Oelto Stars

Pondelok 12. 3. 1700 Mototip − Oelto Stars
1800 Železničiari − Vegacom
1900 SVP PHaB − Chelsea

Utorok 13. 3. 1800 Ndh ATAP − Old Stars
1900 Parmas − MV nábytok

Pondelok 19. 3. 1700 Old Stars − Mototip
1800 Vegacom − Parmas
1900 MV nábytok − Ndh ATYP

Utorok 20. 3. 1800 Oelto − SVP PHaB
1900 Chelsea − Železničiari

Pondelok 26. 3. 1700 Mototip − SVP PHaB
1800 Ndh ATYP − Vegacom
1900 Parmas − Chelsea

Utorok 27. 3. 1800 Železničiari − Oelto Stars
1900 Old Stars − MV − nábytok

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:
sobota 17. 3. 1500    SNV − Vranov, II. liga dospelí
nedeľa 25. 3. 1000, 1200 SNV − Trebišov, I. liga SŽ a MŽ
sobota 31. 3. 1500    SNV − Turňa n/B., II. liga dospelí

 

POZVÁNKA NA STRETNUTIEPOZVÁNKA NA STRETNUTIEPOZVÁNKA NA STRETNUTIEPOZVÁNKA NA STRETNUTIEPOZVÁNKA NA STRETNUTIE
ZAMERANÉ NAZAMERANÉ NAZAMERANÉ NAZAMERANÉ NAZAMERANÉ NA PRACOVNÝ TRH PRACOVNÝ TRH PRACOVNÝ TRH PRACOVNÝ TRH PRACOVNÝ TRH
REGIÓNU SPIŠREGIÓNU SPIŠREGIÓNU SPIŠREGIÓNU SPIŠREGIÓNU SPIŠ

Dátum konania: 7. marec 2007 od 1400 hod.
Miesto konania: Zasadačka MsÚ, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
Účastníci: Pracovné stretnutie je určené všetkým riadiacim pracovníkom,

generálnym a personálnym riaditeľom firiem, riaditeľom stredných
škôl a stredných odborných učilíšť, majiteľom spoločností

Predmet stretnutia: PRACOVNÝ TRH REGIÓNU SPIŠPRACOVNÝ TRH REGIÓNU SPIŠPRACOVNÝ TRH REGIÓNU SPIŠPRACOVNÝ TRH REGIÓNU SPIŠPRACOVNÝ TRH REGIÓNU SPIŠ
Odborný garant: Za mesto Spišská Nová Ves: Ing. Katarína Prostejovská

Za SOPK: Ing. Daniela Kleinová
Cieľ stretnutia: Prepojenie potrieb zamestnávateľov regiónu na prípravu

kvalifikovanej pracovnej sily
Program:
1330 − 1400 Prezentácia účastníkov
1400 − 1415 Príhovor primátora mesta
1415 − 1530 Prezentácia vzdelávacieho produktu stredných škôl mesta Spišská Nová Ves

(cca 10 min. za školu)
1530 − 1545 Motivácia a stabilizácia kvalifikovaných pracovníkov
1545 Diskusia
Účasť je potrebné potvrdiť na e−mailovej adrese:
inter@sopk.sk, resp. tel./fax: 053/442 39 20, mobil: 0905 48 88 82

VEREJNÉ KORČUĽOVA−VEREJNÉ KORČUĽOVA−VEREJNÉ KORČUĽOVA−VEREJNÉ KORČUĽOVA−VEREJNÉ KORČUĽOVA−
NIE − HLAVNÁ PLOCHANIE − HLAVNÁ PLOCHANIE − HLAVNÁ PLOCHANIE − HLAVNÁ PLOCHANIE − HLAVNÁ PLOCHA
Utorok 6. 3. 1800  − 1930

Streda 14. 3. 1800  − 1930

Streda 28. 3. 1800  − 1930

Sobota 31. 3. 1800  − 1930
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Suverénne najlepším stredoškolákom v programo−
vaní je Peter Fulla, žiak 2. ročníka zo Strednej priemy−
selnej školy strojníckej v Spišskej Novej Vsi. Dokázal
to v 23. ročníku celoslovenskej súťaže Zenit v progra−
movaní, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného vzde−
lávania (ŠIOV). Umiestnil sa na 1. mieste s výslednými
396 bodmi, pričom od 2. miesta bol v popredí až o 117
bodov. Na celoslovenskú súťaž postúpil z krajského
kola, kde mal so svojím prvým miestom neskutočný
náskok 204 bodov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.
Peter bol zaradený do prvej kategórie pre prvý a druhý
ročník stredných škôl a gymnázií. Je pozoruhodné, že
porazil súperov z výborných gymnázií a stredných od−
borných škôl, ba dokonca i zo školy pre mimoriadne
nadané deti s veľmi vysokým náskokom. To, že je
Peter skutočne nadaný v programovaní, potvrdzuje i
jeho učiteľka informatiky, Mgr. Ľudmila Salanciová, ktorá
ho na súťaž pripravovala: „Pre učiteľa je to zážitok učiť
žiaka, ktorý predovšetkým ako samouk dokáže zís−
kavať takéto úspechy“, hovorí vyučujúca, ktorá si už
od začiatku všimla jeho húževnatosť.

Mgr. Monika Hodnická

Peter láme rekordy

Aj vo svojom voľnom čase si Peter cibrí pamäť
a logiku, napríklad aj pri šachu.

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VESMESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VESMESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VESMESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VESMESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
v zmysle zák. NR SR č. 138/1991 Zb. v platnom znení

ponúka na prenájom časť priestorovponúka na prenájom časť priestorovponúka na prenájom časť priestorovponúka na prenájom časť priestorovponúka na prenájom časť priestorov
NEBYTOVÉHO OBJEKTU

 MATERSKEJ ŠKOLY, S. TOMÁŠIKA č. 5MATERSKEJ ŠKOLY, S. TOMÁŠIKA č. 5MATERSKEJ ŠKOLY, S. TOMÁŠIKA č. 5MATERSKEJ ŠKOLY, S. TOMÁŠIKA č. 5MATERSKEJ ŠKOLY, S. TOMÁŠIKA č. 5
v Spišskej Novej Vsi

Objekt sa nachádza v lokalite Kozí vrch.
Budova MŠ S. Tomášika č. 5 je dvojpodlažnou budovou,

pričom na prenájom sa ponúkajú priestory 2. nadzemného podlažia
o podlahovej ploche 352 m2, kde sa nachádza:

9 kancelárií, 4 čakárne, 2 príručné sklady, 1 kuchynka, 2 WC s umývarkou.
Priestory budú prenajaté záujemcovi,Priestory budú prenajaté záujemcovi,Priestory budú prenajaté záujemcovi,Priestory budú prenajaté záujemcovi,Priestory budú prenajaté záujemcovi,

ktorý ponúkne najvýhodnejšíktorý ponúkne najvýhodnejšíktorý ponúkne najvýhodnejšíktorý ponúkne najvýhodnejšíktorý ponúkne najvýhodnejší
resp. najvhodnejší spôsob ich využitia.resp. najvhodnejší spôsob ich využitia.resp. najvhodnejší spôsob ich využitia.resp. najvhodnejší spôsob ich využitia.resp. najvhodnejší spôsob ich využitia.

V ponukách (návrhoch) je potrebné uviesť predovšetkým:
zámer, resp. spôsob využitia priestorov, predpokladanú dobu nájmu,

výšku ročného nájmu.

ZÁUJEMCOVIA O NÁJOM PRIESTOROV SVOJE NÁVRHY
DORUČIA DO PODATEĽNE

Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Sp. Nová Ves.
Termín podávania ponúk nie je časovo obmedzený.

Ukončenie prijímania ponúk bude oznámené prostredníctvom internetovej stránky mesta
www.mestosnv.sk.

Oznámenie o rozhodnutí o jednotlivých ponukách
záujemcovia o prenájom obdržia do 60 dní od podania ponuky.

INFORMÁCIE PODÁVA A OBHLIADKU PRIESTOROV
ZABEZPEČUJE RIADITEĽKA MŠ p. HELENA VALIGOVÁ, tel. č. 053/446 45 01

a Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie č. 1, Sp. Nová Ves, tel. č. 053/429 71 49.
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STEZ – správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
aktuálne informácie: www.stez.sk

MASÁŽE:MASÁŽE:MASÁŽE:MASÁŽE:MASÁŽE:
− klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž celého
tela, detoxikačná medová masáž.
Utorok − piatok 1400 − 2000 Sobota, nedeľa 900 − 2000

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na č. t. 0903/675380, 0905/954792, 0904/325343.

KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:
Pondelok SANITÁRNY DEŇ 1530 − 1830 verejnosť 1830 − 2030 Embraco
Utorok 800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Streda 800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Štvrtok 800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 1830 verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Piatok 800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 1830 verejnosť 1900 − 2030  SAD
Sobota 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Nedeľa 900 − 2030  verejnosť
Poskytujeme zľavy pre poistencov poisťovne Dôvera, každý deň počas prevádzkových
hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.     VŠzP každý pondelok 15VŠzP každý pondelok 15VŠzP každý pondelok 15VŠzP každý pondelok 15VŠzP každý pondelok 1500 00 00 00 00 − 18− 18− 18− 18− 180000000000.....

ŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALA
Sobota 3. 3. 1000 − 1400 LB − TU Košice, basketbal SŽ
Sobota 3. 3. 1500 LB − MBK Žilina, basketbal kadeti
Sobota 3. 3. 1800 LB − Levice, basketbal extraliga
Nedeľa 4. 3. 1000 LB − D. Kubín, basketbal kadeti
Sobota 10. 3. 0700 − 1500 Volejbalový turnaj TESKO
Sobota 10. 3. 1800 LB − Nitra, basketbal extraliga
Nedeľa 11. 3. 0930 − 1230 LB − Prešov, basketbal MŽ
Sobota 17. 3. 0800 − 1100 Beľušár, futbalový turnaj
Sobota 17. 3. 1200 LB − Prešov, basketbal kadeti
Sobota 17. 3. 1400 LB − P. Bystrica, basketbal juniori
Sobota 17. 3. 1800 LB − Handlová, basketbal extraliga
Nedeľa 18. 3. 0900 LB − BA Košice, basketbal kadeti
Nedeľa 18. 3. 1100 LB − BSC Bratislava, basketbal juniori
Piatok 23. 3. 1200 − 1800 MIX volejbal
Sobota 24. 3. 1000 − 1400 SNV − Podbrezová, volejbal ženy
Sobota 24. 3. 1500 − 1900 LB − Kežmarok, basketbal SŽ
Sobota 24. 3. 1900 LB − Pezinok, basketbal MM
Sobota 31. 3. SNV − Žiar nad Hronom, volejbal juniorky
Sobota 31. 3. 1300 LB − Prešov, basketbal juniori
Sobota 31. 3. 1500 LB − Inter Bratislava, basketbal kadeti

TERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFF
Streda 28. 3. Basketbal extraliga − podľa rozlosovania
Sobota 31. 3. Basketbal extraliga − podľa rozlosovania

PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − otvorená počas
prevádzky krytej plavárne pre verejnosť.
Pondelok 1430 − 2000

Utorok 1400 − 2000

Streda 1400 − 2000

Štvrtok 1400 − 1830

Piatok 1400 − 1930

Sobota 0900 − 1200 1330 − 1830

Nedeľa 0900 − 1200 1330 − 2000

SSSSSAUNAAUNAAUNAAUNAAUNA
Pondelok SANITÁRNY DEŇ
Utorok 1400 − 2030 MUŽI
Streda 1400 − 2030 ŽENY
Štvrtok 1400 − 2030 MUŽI
Piatok 1400 − 2030 ŽENY
Sobota 0730 − 1400 MUŽI

1500 − 2030 ŽENY
Nedeľa 0730 − 1400 MUŽI

1500 − 2030 ŽENY

KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:
Sobota 3. 3. 1000 Tatran − Jelšava, 1. liga muži východ
Nedeľa 4. 3. 1000 Tatran − Košice, dorastenecká liga skupiny východ
Sobota 17. 3. 1000 Tatran − Veľký Šariš, 1. liga muži východ
Sobota 24. 3. 1000 Tatran − Rimavská Sobota, 1. liga muži východ
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Základná umelecká škola s rozšírenou
estetickou výchovou v Spišskej Novej Vsi
pozýva všetkých priaznivcov ZUŠ REV
a milovníkov umenia na

Základná umelecká škola
v Spišskej Novej Vsi

pozýva rodičov
a širokú verejnosť na

Pozvánky na koncerty
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ilúziu svojej kariéry... OOOOO NNNNNAAAAABBBBB
ÍÍÍÍÍNNNNNIIIIIKKKKK KKKKK

1. − 4. 3. o 1900

HĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽHĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽHĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽHĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽHĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽ
Predstavte si, že muž miluje krásnu
ženu. A práve, keď sa jej konečne roz−
hodne povedať, že ju miluje, nastane
najtrápnejšia chvíľa jeho života... Ona
ho pokladá IBA za svojho najlepšieho
kamaráta a povie mu OSTAŇME IBA
PRIATEĽMI − tri slová, ktoré žiaden muž
nikdy nechce počuť. USA, 2005, MP
12, komédia/romantický, 96', vstupné:
59,− Sk.

5. − 6.  3. o 195. − 6.  3. o 195. − 6.  3. o 195. − 6.  3. o 195. − 6.  3. o 190000000000

ILUZIONISTAILUZIONISTAILUZIONISTAILUZIONISTAILUZIONISTA
Nadaný iluzionista Eisenheim (Edward
Norton) ohromuje stále viac a viac vie−
denské publikum. O jeho výnimočnosti
sa dozvie tiež korunný princ Leopold
(Rufus Sewell).Krutý následník trónu
sa rozhodne navštíviť Eisenheimovo
vystúpenie so svojou krásnou snúbe−
nicou Sofiou von Teschen (Jessica
Biel). Tá si okamžite uvedomí, že mága
pozná z detstva. Takmer zabudnutý
vzťah znovu ožíva. .. USA/Česká re−
publika, 2006, MP 15, dráma/fantasy/
mystery, 110', vstupné: 50,− Sk.

7. −  9. 3. o 197. −  9. 3. o 197. −  9. 3. o 197. −  9. 3. o 197. −  9. 3. o 190000000000

KRÁDEŽE A VLÁMANIAKRÁDEŽE A VLÁMANIAKRÁDEŽE A VLÁMANIAKRÁDEŽE A VLÁMANIAKRÁDEŽE A VLÁMANIA
Úspešnému a ženatému architektovi
opakovane vykradnú ateliér. Will sa
rozhodne nájsť páchateľa na vlastnú
päsť. Podarí sa mu vystopovať mladého
prisťahovalca až k nemu domov. S mat−
kou mladého zlodeja nadviaže vášni−
vý milostný vzťah. Pomôcť synovi svojej
milenky a prezradiť tak svoj vzťah, ale−
bo sa otočiť chrbtom a zachrániť svoje
manželstvo... USA/UK, 2006, MP 12,
dráma, 120', vstupné: 59,− Sk.

10. − 12. 3. o 1910. − 12. 3. o 1910. − 12. 3. o 1910. − 12. 3. o 1910. − 12. 3. o 190000000000

KRVAVÝ DIAMANTKRVAVÝ DIAMANTKRVAVÝ DIAMANTKRVAVÝ DIAMANTKRVAVÝ DIAMANT
Keď v Siera Leone zúrila neľútostná ob−
čianska vojna  pretínajú sa cesty dvoch
Afričanov, ktorí ako by nepochádzali z
tejto planéty: jedným z nich je juhoafric−
ký žoldnier Danny, ktorý sa živí pašo−
vaním a predajom krvavých diamantov,
druhým je domorodý rybár Solomon. A
práve títo dvaja sa za pomoci americkej
novinárky vydávajú vzbúreneckým
územím po stopách kameňa, ktorý môže
zachrániť Solomonovú rodinu a Danny−
mu dať šancu, v ktorú už ani nedúfal.
USA, 2006, MP 15, dráma/thriller, 143',
vstupné: 59,− Sk.

13. − 14. 3. o 1913. − 14. 3. o 1913. − 14. 3. o 1913. − 14. 3. o 1913. − 14. 3. o 190000000000

ZABIŤ ESOZABIŤ ESOZABIŤ ESOZABIŤ ESOZABIŤ ESO
Populárny lasvegaský varietný ume−
lec Buddy Israel (Jeremy Piven), kto−
rému k jeho skvelej kariére výrazne
dopomohla mafia, za čo sa jej hodlá
poďakovať tým, že bude na súde sved−
čiť proti jej špičkám. Za záchrannú brz−
du sa rozhodne zatiahnuť mafiánsky
boss Primo Sparazza, ktorý ponúkne
miliónovú odmenu tomu, kto Buddyho
odstráni. Všetci preslávení nájomní vra−
hovia sa v tú chvíľu vydávajú po jeho
stope, aby si vylepšili rozpočet. Na
Buddyho život by si v tú chvíľu vsadili
asi iba dvaja agenti FBI (Ryan Rey−
nolds a Ray Liotta), ktorí ho navzdory
presile nájomných ostreľovačov, agre−
sívnych magorov a rafinovaných zlo−
čincov v rukavičkách hodlajú živého a
zdravého dopraviť do rúk spravodli−
vosti. USA, 2006, MP 15, dráma/thriller,
108', vstupné: 59,− Sk

15. − 18. 3. o 1715. − 18. 3. o 1715. − 18. 3. o 1715. − 18. 3. o 1715. − 18. 3. o 170000000000

DÉJÉ VUDÉJÉ VUDÉJÉ VUDÉJÉ VUDÉJÉ VU
Odohráva sa v budúcnosti, keď sú ces−
ty časom tam i nazad bežnou záleži−
tosťou a využíva sa to aj pri
presadzovaní zákona. Agenti Doug
Carlin a Pryzwarra  cestujú do minu−
losti, aby zastavili fanatického teroris−
tu Oerstadta, ktorý plánuje vyhodiť do
vzduchu trajekt so stovkami ľudí. Car−
lin se počas misie zaľúbi do tajomnej
Claire a zistí, že aj ona má byť v budúc−
nosti medzi pasažiermi ohrozeného tra−
jektu. USA, 2006, MP 12, akčný thriller,
vstupné: 59,− Sk.

15. − 18. 3. o 1915. − 18. 3. o 1915. − 18. 3. o 1915. − 18. 3. o 1915. − 18. 3. o 190000000000

MOJA SUPER EXMOJA SUPER EXMOJA SUPER EXMOJA SUPER EXMOJA SUPER EX
V novej komédii si Matt Saunders ko−
nečne nájde ideálnu priateľku − krásnu
Jenny Johnson, ktorá je zhodou okol−
ností zároveň superhrdinkou G−Girl.
Keď však jeho zdanlivo perfektný ob−
jav začne byť príliš majetnícky, rozhod−
ne sa Matt zo vzťahu vycúvať. Lenže
ako sa rozídete s priateľkou, ktorá do−
káže lietať, zdvíhať autá a pohľadom
prepáliť oceľ? Len čo sa Jenny alias G−
Girl  dozvie, že jej kamarát nadviazal
nový romantický vzťah so svojou spo−
lupracovníčkou Hannah Lewis (Anna
Faris), rozpúta pomocou svojich super−
schopností peklo, na aké Matt len tak
ľahko nezabudne. Romantická sci−fi
komédia, 97 minút, vstupné: 59,− Sk.

19. − 21. 3. o 1919. − 21. 3. o 1919. − 21. 3. o 1919. − 21. 3. o 1919. − 21. 3. o 190000000000

ŠŤASTIE NA DOSAHŠŤASTIE NA DOSAHŠŤASTIE NA DOSAHŠŤASTIE NA DOSAHŠŤASTIE NA DOSAH
Chris je otcom trojčlennej rodiny.
Zúfalo sa snaží nájsť si takú prácu,
ktorou by dokázal uživiť seba a svo−
jich najbližších. Jeho manželka a
matka ich päťročného syna už nedo−
káže vzdorovať psychickému stresu
z permanentnej finančnej krízy a po
ťažkom rozhodovaní ich opustí. Chris,
teraz slobodný otec, sa aj naďalej
snaží všetkými možnými spôsobmi
byť milujúcim a starostlivým otcom
malého Christophera a zabezpečiť fi−
nančne dieťa a seba. Pomáha mu v tom
láska a dôvera, ktorú doňho Christo−
pher vkladá. Podarí sa mu vyhnúť ná−
strahám osudu? USA, 2006, MP 12,
komédia, 117', vstupné: 60,− Sk.

22. − 26. 3. o 1922. − 26. 3. o 1922. − 26. 3. o 1922. − 26. 3. o 1922. − 26. 3. o 190000000000

DOKONALÝ TRIKDOKONALÝ TRIKDOKONALÝ TRIKDOKONALÝ TRIKDOKONALÝ TRIK
Mysteriózny príbeh o dvoch kúzelní−
koch, ktorých priateľstvo sa zmenilo
na rivalitu a na boj plný posadnutosti,
podvodov a žiarlivosti so smrteľnými
dôsledkami...
USA/UK, 2006, MP 12, dráma/sci−fi/th−
riller, 130', vstupné: 59,− Sk.

27. −  31. 3. o 1927. −  31. 3. o 1927. −  31. 3. o 1927. −  31. 3. o 1927. −  31. 3. o 190000000000

APOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTO
Tento film rozpráva o starobylej ríši
Mayov a jej zániku. Pôvod tejto kultú−
ry, ktorej  odkaz siaha až do dnešných
dní a jej náhla deštrukcia je dodnes
opradená  mnohými tajomstvami. Ide
o vôbec prvé filmové spracovanie tej−
to neobjasnenej záhady. Pre zvýše−
nie autenticity sa vo filme hovorí
pôvodným mayským jazykom Yuca−
tec. USA, 2006, MP 12, dobrodružná
dráma, 96', vstupné: 65,− Sk.

PRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEME
NA APRÍL:NA APRÍL:NA APRÍL:NA APRÍL:NA APRÍL:
Extrémne svahy
SAW 3
Ghost raider
Dream girls
Smrtiaca nenávisť
Rozhovor s nepriateľom
Krajinu prílivu a Listy z Iwo Jima
V tieni Beethovena
RozprávkyRozprávkyRozprávkyRozprávkyRozprávky
Athur a Minimojovia,
Most do krajiny Terabithia.

Kam do materskej školy

CENTRUM MESTA:CENTRUM MESTA:CENTRUM MESTA:CENTRUM MESTA:CENTRUM MESTA:
MŠ Slovenská 14, tel.: 446 40 06, msslovenska@mail.t−com.sk
MŠ Gorazdova 6, tel.: 446 16 81, msgorazdova@mail.t−com.sk
MŠ Hviezdoslavova 33, tel.: 446 34 58, mshviezdoslav@mail.t−com.sk
MŠ Hanulova 6, tel.: 446 44 24, mshanulova@mail.t−com.sk
MŠ I. Krasku 3, tel.: 442 21 55, msikrasku@mail.t−com.sk
MŠ E. M. Šoltésovej 27, tel.: 446 28 67, mssoltesova@mail.t−com.sk
SÍDL. TARČA: SÍDL. TARČA: SÍDL. TARČA: SÍDL. TARČA: SÍDL. TARČA: MŠ Lipová 21, tel.: 446 52 58, mslipova@mail.t−com.sk
SÍDL. MIER:SÍDL. MIER:SÍDL. MIER:SÍDL. MIER:SÍDL. MIER:
MŠ Komenského 4, tel.: 446 57 49, mskomenskeho@mail.t−com.sk
MŠ Zd. Nejedlého 5, tel.: 446 20 60, msnejedleho@mail.t−com.sk
MŠ Jilemnického 2, tel.: 446 36 55, msjilemnickeho@mail.t−com.sk

SÍDL. ZÁPAD: SÍDL. ZÁPAD: SÍDL. ZÁPAD: SÍDL. ZÁPAD: SÍDL. ZÁPAD: MŠ Stolárska 2, tel.: 443 22 33, msstolarska@mail.t−com.sk
NOVOVESKÁ HUTA: NOVOVESKÁ HUTA: NOVOVESKÁ HUTA: NOVOVESKÁ HUTA: NOVOVESKÁ HUTA: MŠ Novoveská Huta 147, tel.: 441 31 28
VILČURŇA: VILČURŇA: VILČURŇA: VILČURŇA: VILČURŇA: MŠ Potočná 9, tel.: 446 18 98

Podrobnejšie informácie o jednotlivých materských školách môžu záujemcovia získať
u všetkých riaditeliek materských škôl alebo na internetovej stránke: http://ssz.snv.sk.

Výchova a vzdelávanie v
materských školách sa zame−
riava na deti od ranného veku –
spravidla od dvoch rokov až po
vstup do základnej školy.
Význam týchto predškolských
zariadení pre zdravý fyzický a
psychický osobnostný rozvoj
dieťaťa je vedecky dokázaný.
Pedagogické i psychologické
výskumy potvrdzujú, že deti,
ktoré navštevovali materskú
školu sú pre vzdelávanie v zá−
kladnej škole lepšie pripravené.

V súlade s platnou vyhláškou
č. 353/1994 Z. z. o predškol−
ských zariadeniach v znení
neskorších predpisov sa deti do
materskej školy prihlasujú na
nasledujúci školský rok v me−
siaci marec od 01. 03. 2007 do
31 03. 2007 podaním prihlášky,

pričom riaditeľka materskej ško−
ly vydá rozhodnutie o prijatí spra−
vidla do 30. apríla. Prihlásenie die−
ťaťa v inom termíne v priebehu
školského roka môže viesť
k tomu, že kapacita tried v ma−
terskej škole o ktorú sa rodič
uchádza už bude naplnená a ro−
dič bude musieť umiestniť svoje
dieťa v tom predškolskom zaria−
dení, kde ešte budú mať voľnú
kapacitu. Najvyššie možné poč−
ty deti v triedach sú taxatívne
určené legislatívou, pričom roz−
hodnutie o prijatí dieťaťa do pred−
školského zariadenia a určenie
príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu ná−
kladov za starostlivosť poskyto−
vanú dieťaťu v zariadení v súlade
so zákonom č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a škol−

skej samospráve v znení ne−
skorších predpisov patrí výhrad−
ne do kompetencie riaditeľky prí−
slušnej materskej školy. Prijaté
deti sú tie, ktorým riaditeľ pred−
školského zariadenia vystaví
písomné rozhodnutie  o prijatí
dieťaťa do materskej školy. Ro−
dičia, môžu prihlásiť dieťa do MŠ
aj na poldennú výchovnú sta−
rostlivosť. Do tried sa zaraďujú
spravidla deti rovnakého veku.
V materskej škole možno vycho−
vávať  spolu so zdravými deťmi
ľahko mentálne, zmyslovo ale−
bo telesne postihnuté deti, pri−
čom do triedy možno zaradiť
medzi zdravé deti najviac päť
postihnutých. Pre školský rok
2007/2008 môžu rodičia prihlá−
siť svoje deti do týchto predškol−
ských zariadení mesta:

SLÁVNOSTNÝSLÁVNOSTNÝSLÁVNOSTNÝSLÁVNOSTNÝSLÁVNOSTNÝ
KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT
pri príležitosti 15. výročia školy, ktorý sa
uskutoční v koncertnej sále Reduty
30. marca 2007 o 1830. marca 2007 o 1830. marca 2007 o 1830. marca 2007 o 1830. marca 2007 o 1800 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.

JARNÝ KONCERTJARNÝ KONCERTJARNÝ KONCERTJARNÝ KONCERTJARNÝ KONCERT
a VÝSTAVUa VÝSTAVUa VÝSTAVUa VÝSTAVUa VÝSTAVU     VÝTVARNÉHO ODBORU,VÝTVARNÉHO ODBORU,VÝTVARNÉHO ODBORU,VÝTVARNÉHO ODBORU,VÝTVARNÉHO ODBORU,

ktoré sa uskutočnia
 v koncertnej sále ZUŠ

21. marca 2007 o 1721. marca 2007 o 1721. marca 2007 o 1721. marca 2007 o 1721. marca 2007 o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
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PROGRAM Materského centra DIETKA
Domu Charitas Sv. Jozefa, sídlisko Mier , t. č. tel.: 444 01 23

7., 14., 28. 3. 20077., 14., 28. 3. 20077., 14., 28. 3. 20077., 14., 28. 3. 20077., 14., 28. 3. 2007 Cvičenie pre mamičky s deťmi
stredy o 16stredy o 16stredy o 16stredy o 16stredy o 163030303030 hod hod hod hod hod. pod vedením pani Zuzky Engelovej

7. 3. 20077. 3. 20077. 3. 20077. 3. 20077. 3. 2007 Tvorivá dielňa na tému: „Farby“
streda o 17streda o 17streda o 17streda o 17streda o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod. Pozývame tvorivých rodičov a ich šikovné detičky.

Budeme maľovať a vyrábať odtlačky pri počúvaní CD Farby.
Deťom doporučujeme doniesť veci, ktoré si môžu počas
maľovania zamazať.

14. 3. 200714. 3. 200714. 3. 200714. 3. 200714. 3. 2007 Burza detských kníh a kníh na tému tehotenstvo
aaaaa 19. 3. 2007 19. 3. 2007 19. 3. 2007 19. 3. 2007 19. 3. 2007 a rodičovstvo

Burza prebehne v stredu popoludní a v pondelok dopoludnia
počas otváracích hodín MC Dietka. Zber kníh sa uskutoční
5. 3., 7. 3. a 12. 3., výdaj peňazí a nepredaných kníh 26. 3.
a 28. 3. v rámci otváracích hodín. Tešíme sa na Vašu účasť.

21. 3. 200721. 3. 200721. 3. 200721. 3. 200721. 3. 2007 Prednáška na tému: „Nosenie detí“
streda 16streda 16streda 16streda 16streda 163030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Na prednášku pozývame „tehulky“ a mamičky batoliat, ktoré chcú

vedieť viac o nosení detí v babyšatkách a v babyvakoch.
Prednáška je spojená s praktickými ukážkami. V prípade záujmu
si budete môcť objednať a zakúpiť vybraný nosič. Prednášajúca:
pani Andrea Kundríková z Prešova (www.nosime.sk).

26. 3. 200726. 3. 200726. 3. 200726. 3. 200726. 3. 2007 o 10o 10o 10o 10o 100000000000 hod hod hod hod hod. Poradňa dojčenia na tému: „Ako správne dojčiť“
Na stretnutie pozývame „tehulky“ a dojčiace mamičky. Teší sa
na vás laktačná poradkyňa Hanka Ogurčáková. Informácie
a poradenstvo cez telefón: 053/441 10 76, od 1900 do 2000 hod.

Exkurzie:Exkurzie:Exkurzie:Exkurzie:Exkurzie:
8. 3. 2007 o 98. 3. 2007 o 98. 3. 2007 o 98. 3. 2007 o 98. 3. 2007 o 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Návšteva MŠ Jilemnického ul.
14. 3. 2007 o 914. 3. 2007 o 914. 3. 2007 o 914. 3. 2007 o 914. 3. 2007 o 90000000000 hod. hod. hod. hod. hod. Návšteva MŠ Zd. Nejedlého

Marec je obdobím zápisov detí do MŠ na ďalší školský rok. Na
návštevu materských škôl pozývame rodičov s deťmi, ktorí
plánujú zápis svojho dieťatka do MŠ a chceli by sa o jednotlivých
školách dozvedieť viac.
Stretnutie pred budovou konkrétnej materskej školy.

Pravidelný program:
Utorok o 16Utorok o 16Utorok o 16Utorok o 16Utorok o 163030303030 hod, streda o 16 hod, streda o 16 hod, streda o 16 hod, streda o 16 hod, streda o 160000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Jazyková škola batoliat Mum Dad and Me (Otec mama a ja) v jazykovej učebni MŠ Zd.
Nejedlého, organizovaná v spolupráci s ELC v Košiciach a MŠ Zd. Nejedlého.
Otváracie hodiny: Pondelok  830 − 1200 hod., streda 1530 − 1900 hod.
Doneste si so sebou prezúvky!
Vďaka projektu internetizácie materských centier podporeného firmou T−com môžu
rodičia v našom MC Dietka využívať internet zadarmo!

26. 2. − 4. 3. Bonus (detská poliklinika), Štefánikovo nám. 5, t. č. 44 647 67
5. 3. − 11. 3. Na Západe, Hutnícka 22, t. č. 44 321 00

12. 3. − 18. 3. Na Letnej, Letná 27, t. č. 44 251 32
19. 3. − 25. 3. Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, t. č. 44 659 37

26. 3. − 1. 4. Statim, Štefánikovo nám. 10, t. č. 44 282 77
2. 4. − 8. 4. Na Tarči, Agátová 12, t. č. 44 675 68

Pohotovostná služba je do 2200 hod.,
v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov od 800 do 2200 hod.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
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PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME: 5. 4., 8. 4., 9. 4. o 1700  NOC V MÚZEU − dobrodružná komédia
5. 4., 8. 4., 9. 4. o 1900 KRVAVÝ DIAMANT − dobrodružný film
APOKALYPTO, HUDBA A TEXT, MALÁ MISS SUNSINE, ARTHUR A MIMIJOVIA
Informácia a predpredaj vstupeniek 1 hod. pred začiatkom filmu.
Kino Mier, č. t.: 442 87 66, kinomier@stonline.sk. Zmena programu vyhradená!

3. − 4. 3. (sobota, nedeľa) o 1700

HAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEET
(ROZPRÁVKA)
Príbeh mladého tučniaka Mumbla na−
rodeného v ríši tučniakov cisárskych, prí−
slušníci ktorého si svojich životných
partnerov hľadajú piesňou. Kreslený mu−
zikál so slovenským dabingom, Austrá−
lia, USA, 2006,108 min., vstupné 40,− Sk.

3. − 4. 3. (sobota, nedeľa) o 1900

OBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOM
ANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽA
Dlho očakávané filmové spracovanie
románu Bohumila Hrabala. Scénar a ré−
žia: Jiří Menzel (Postřižiny, Vesničko má
středisková) Hrajú: I. Burne, M. Huba, O.
Kaiser,  M. Labuda, M. Lasica,  J. Lábus.
Dráma, ČR/SR/Nemecko/Maďarsko
2006, vstupné: 50,− Sk.

8. − 12. 3. o 1700

MOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINY
TERABITHIATERABITHIATERABITHIATERABITHIATERABITHIA
(ROZPRÁVKA)
Leslie rada rozpráva vymyslené príbe−
hy plné fantázie a čarov a Jess zase
rád maľuje. Leslie čoskoro predstaví
Jessovi nový svet plný predstavivosti
a fantázie a spoločne vytvoria tajné krá−
ľovstvo Terabithia, čarovné miesto, kde
sa dá dostať len na starom lane ponad
potok v lese blízko ich domovov. Tu
spoločne vládnu kráľovstvu a bojujú
proti Temnému pánovi a jeho tvorom...
Dobrodružný, rodinný film.
USA, 130 min., český dabing.
Vstupné 65,− Sk.
Pondelok zľava, vstupné: 45,− Sk.

2. 3. (piatok) o 1900

DVOJAKÝ ŽIVOTDVOJAKÝ ŽIVOTDVOJAKÝ ŽIVOTDVOJAKÝ ŽIVOTDVOJAKÝ ŽIVOT
VERONIKYVERONIKYVERONIKYVERONIKYVERONIKY
FILMOVÝ KLUB
V obnovenej premiére prichádza do kín
film režiséra K. Kieslowského, ktorý si
svojou tvorbou udržoval vysoký celo−
svetový kredit. Vo svete sa presadil prá−
ve týmto filmom, ktorý je príbehom dvoch
identických dievčat Krakovčanky a Pa−
rížanky − ich osudy sú prepojené, hoci
sa stretávajú iba na krátky čas... Reprí−
za pre záujem divákov. Franc., Nórsko,
Poľsko, 1991, 98 min., titulky, MP 15, vst.:
člen.: 40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk.

9. 3. (piatok) o 1900

STRATENÉ MESTOSTRATENÉ MESTOSTRATENÉ MESTOSTRATENÉ MESTOSTRATENÉ MESTO
FILMOVÝ KLUB
Andy Garcia vzdáva vo svojom celo−
večernom režijnom debute hold rodnej
Kube. Radikálne revolučné zmeny spo−
jené s osobnosťou Fidela Castra, zna−
menajú pre hlavného hrdinu, majiteľa
hudobného klubu, Fica Fella drastickú
zmenu. Muž spätý so životným štýlom
svojej bohatej rodiny a spoločenskej
triedy sa len bolestivo lúči s predsta−
vou, že možno navždy zaniká elegant−
ný svet, v ktorom vyrastal a ktorý pre
neho symbolizuje hudba...
Hrajú: Dustin  Hoffman, Bill Murray, Inés
Sastre. Dráma, USA, 148 min., české
titulky, 2005,  MP 15, vst.: člen.: 40,− Sk,
nečlen.: 60,− Sk.

16. 3. (piatok) o 1900

KRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVU
FILMOVÝ KLUB
Trinásť rokov po úspešnom filme Kráľ  rybár
sa Jeff Bridges a Terry Gilliam znovu zišli
pri spoločnom projekte.
Tideland trochu pripomína Alenku v ríši
divov, ale je modernejší. Príbeh o malom
dievčatku, ktorého rodičia sú narkomani.
Keď matka zomrie na predávkovanie,
vydá sa s otcom do Texasu. A práve tam
sa začnú diať záhady. Podobne ako v
Alenke, je film založený predovšetkým
na fantázii hlavnej hrdinky, ktorej pred−
stavy pôsobia bizarne až znepokojujú−
co. Podobne ako Alenka , aj ona pretvára
svoje okolie na svet kúziel...
Dráma/fantasy, Kanada/VB, 2007,
122 min., české titulky, MP 15, vst.: člen.:
40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk.

18. 3. (nedeľa) o 1700

ŽELEZIARŽELEZIARŽELEZIARŽELEZIARŽELEZIAR
Koncert  popredného folklórneho
súboru z Košíc s programom „Rus−
nacka maňira“. Vstupné: 99,− Sk.

23. 3. (piatok) o 1900

MALÉ  DETIMALÉ  DETIMALÉ  DETIMALÉ  DETIMALÉ  DETI
FILMOVÝ KLUB
Jeden z najlepších amerických filmov
tohto roku. Bolestný, nádherný, provo−
katívny a podmanivý. Film bol nakrúte−
ný podľa literárnej predlohy Toma
Perrotta. V centre príbehu stoja dva mla−
dé manželské páry, ktoré sa stretáva−
jú na detských ihriskách, na plavárni a
na uliciach ich malej komunity. Ich ži−
voty sa pretínajú často prekvapivým až
potenciálne nebezpečným spôso−
bom... Romantická dráma, USA, 2007,
137 min., slovenské titulky, MP 15, vst.:
člen.: 40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk.

30. 3. (piatok) o 1900

LUKLUKLUKLUKLUK
FILMOVÝ KLUB
Dvanásty Kim Ki  − dukov vynikajúci film
rozpráva poetický príbeh šesťdesiatroč−
ného muža a pôvabnej šestnásťročnej
dievčiny, ktorú našiel ešte ako dieťa,
vychoval ju a neskôr sa do nej zaľúbil.
Trpezlivo ráta dni s blížiacim sa dátumom
jej sedemnástich narodenín, kedy chys−
tá svadbu. Luk je pre neho symbolom
mužnosti, sily  i mužstva, ale slúži mu i na
veštenie... Južná Korea, Japonsko,
2005, 90 min., titulky, MP 15, vst.: člen.:
40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk.

30. 3. (piatok) o 1700

31. 3. − 1. 4. (sobota, nedeľa) o 1900

SAW III
Spoločne so svojou novou učnicou
Amandou sa Jigsawovi, stojacim za
brutálnymi a komplikovanými hrami,
ktoré vystrašili celú komunitu, zasa raz
podarilo uniknúť a zmiznúť. Zatiaľ čo sa
ho miestni detektívi snažia nájsť, lekár−
ka Lynn Denlon a Jeff si uvedomujú,
že sa stali najnovšími pešiakmi na jeho
krutej šachovnici. Najintenzívnejšia a
najznepokojujúcejšia kapitola v tejto
hororovej sérii... Horor, USA, 103
min.,slovenské titulky, 2007, MP,
vstupné: 59,− Sk.

17. 3. (sobota) o 1900

18. 3. (nedeľa) o 1930

PARFUM:PARFUM:PARFUM:PARFUM:PARFUM:
PRÍBEH VRAHAPRÍBEH VRAHAPRÍBEH VRAHAPRÍBEH VRAHAPRÍBEH VRAHA
Film natočený podľa  svetoznámeho
bestselleru. Žil, aby našiel krásu. Zabí−
jal, aby ju mohol vlastniť. Thriller, Nem./
Fran./Špan., 147 min., české titulky ,
2006, Vstupné: 55,− Sk.

24. − 25. 3. (sobota, nedeľa) o 1900

MY DVAJA A MAGORMY DVAJA A MAGORMY DVAJA A MAGORMY DVAJA A MAGORMY DVAJA A MAGOR
Boli by ideálny pár, keby neboli traja..
Komédia, USA, 2006, 109 min., české
titulky,  MP 12, vstupné: 59,− Sk.
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Veľkokapacitné kontajnery pre lokality staré mesto − juh
a staré mesto − východ budú umiestnené následne:

Jarné upratovanie

MsV č. 6
staré mesto − juh
30. 3. Ul. Fándlyho
30. 3. − 2. 4. Kozí vrch
30. 3. Ul. E. M. Šoltésovej
31. 3. − 1. 4. Ul. Hurbanova
2. 4. Zimný štadión
30. 3. Tehelná ul.
31. 3. − 1. 4. Za Hornádom
31. 3. − 1. 4. Medza

2. 4. Letecká ul.
2. 4. Gorkého ul.

MsV č. 7
staré mesto − východ
26. 3. Ul. Fr. Kráľa
28. 3. − 29. 3. križovatka ulíc
Hanulova a Škultétyho
28. 3. − 29. 3. Pod Tepličkou
26. 3. − 27. 3. Rázusova ul.
27. 3. Drevárska ulica
28. 3. − 29. 3. Zábojského ul.
26. 3. − 27. 3. Zvonárska

Kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu.
Občania sú v zmysle VZN č. 5/2006 povinní odovzdať drobný
stavebný odpad vznikajúci pri udržiavacích prácach na Zbernom
dvore na Sadovej ulici.
Termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov pre ostatné
mestské výbory budú uverejnené v nasledujúcom Informátore.

                                                                        MsÚ − OKS

Pobočka Národopisné
múzeum v Smižanoch

VYNÁLEZYVYNÁLEZYVYNÁLEZYVYNÁLEZYVYNÁLEZY,
HLAVOLAMYHLAVOLAMYHLAVOLAMYHLAVOLAMYHLAVOLAMY,
SPOLOČENSKÉSPOLOČENSKÉSPOLOČENSKÉSPOLOČENSKÉSPOLOČENSKÉ
HRYHRYHRYHRYHRY,
HRAČKYHRAČKYHRAČKYHRAČKYHRAČKY

 Kolektívne návštevy žiakov
treba vopred ohlásiť na t. č.:
053/44 312 91.

MÚZEUMMÚZEUMMÚZEUMMÚZEUMMÚZEUM
SPIŠASPIŠASPIŠASPIŠASPIŠA

Výstavné priestory
Letná 50, Sp. N. Ves

STROMY A DREVOSTROMY A DREVOSTROMY A DREVOSTROMY A DREVOSTROMY A DREVO

31. 1. − 31. 3. 2007

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GALÉRIAGALÉRIAGALÉRIAGALÉRIAGALÉRIA
UMELCOVUMELCOVUMELCOVUMELCOVUMELCOV
SPIŠASPIŠASPIŠASPIŠASPIŠA

Zimná 46
Spišská Nová Ves

Stále expozície:
Jozef Hanula Kresba/maľba
Umelci Spiša
Záhrada umenia

Výstavy:

SPIŠSKÝ SALÓNSPIŠSKÝ SALÓNSPIŠSKÝ SALÓNSPIŠSKÝ SALÓNSPIŠSKÝ SALÓN
VÝTVARNEJVÝTVARNEJVÝTVARNEJVÝTVARNEJVÝTVARNEJ
FOTOGRAFIEFOTOGRAFIEFOTOGRAFIEFOTOGRAFIEFOTOGRAFIE
Otvorený salón 24
fotografov zo Slovenska
1. 3. − 31. 3. 2007

Amálka − ĽudmilaAmálka − ĽudmilaAmálka − ĽudmilaAmálka − ĽudmilaAmálka − Ľudmila
ValenčíkováValenčíkováValenčíkováValenčíkováValenčíková
VNÚTORNÉVNÚTORNÉVNÚTORNÉVNÚTORNÉVNÚTORNÉ
PRIESTORYPRIESTORYPRIESTORYPRIESTORYPRIESTORY
Výstava spišskonovoveskej
rodáčky, absolventky
Fakulty umení v Košiciach.

8. 3. − 15. 4. 2007

� � Zmena sídla OO ÚŽSZmena sídla OO ÚŽSZmena sídla OO ÚŽSZmena sídla OO ÚŽSZmena sídla OO ÚŽS

Oznamy a pozvánky

19

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. 3. (piatok) o 192. 3. (piatok) o 192. 3. (piatok) o 192. 3. (piatok) o 192. 3. (piatok) o 190000000000 h h h h h
Ján Chalupka
KOCÚRKOVOKOCÚRKOVOKOCÚRKOVOKOCÚRKOVOKOCÚRKOVO
Komédia so žartovnými pesničkami.
Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa
vieme pechoriť. Vstupné: 100,− Sk.

4. 3. (nedeľa) o 194. 3. (nedeľa) o 194. 3. (nedeľa) o 194. 3. (nedeľa) o 194. 3. (nedeľa) o 190000000000 h h h h h
Štefan Kasandra
MARTINKO KINKÁŠMARTINKO KINKÁŠMARTINKO KINKÁŠMARTINKO KINKÁŠMARTINKO KINKÁŠ
Rozprávka.
Dramatizácia známeho rozprávkového príbehu
škriatka Martinka. Vstupné: 50,− Sk.

Divadlo Jonáša Záborského z Prešova
predstavuje:
7. 3. (streda) o 1900 h
Bengt Ahlfors
POSLEDNÁ CIGARAPOSLEDNÁ CIGARAPOSLEDNÁ CIGARAPOSLEDNÁ CIGARAPOSLEDNÁ CIGARA
Bláznivá komédia.
Najlepšia komédia roku 2004! Hra o láske, nádeji,
tajných hrách ako sen, o spomienkach na mla−
dosť, sklamaniach i pravde starých priateľov.
Vstupné: 150,− Sk.

11. 3. (nedeľa) o 1500 h
Ján Beňo − Miro Košický
O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOMO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOMO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOMO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOMO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM
NA SVETENA SVETENA SVETENA SVETENA SVETE
Rozprávka plná vtipu, výmyslov, pesničiek,
veselia... Vstupné: 50,− Sk

16. 3. (piatok) o 1916. 3. (piatok) o 1916. 3. (piatok) o 1916. 3. (piatok) o 1916. 3. (piatok) o 190000000000 h h h h h
William SHAKESPEARE
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJSEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJSEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJSEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJSEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ
PO 400 ROKOCHPO 400 ROKOCHPO 400 ROKOCHPO 400 ROKOCHPO 400 ROKOCH
Svetoznáma komédia najväčšieho divadelného
génia, poňatá mladou hereckou generáciou.
Vstupné: 100,− Sk.

18. 3. (nedeľa) o 1500 h
Lukáš Harmaňoš
POLÁRNA  ROZPRÁVKAPOLÁRNA  ROZPRÁVKAPOLÁRNA  ROZPRÁVKAPOLÁRNA  ROZPRÁVKAPOLÁRNA  ROZPRÁVKA
Poetická rozprávka s pesničkami.
Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému
nenarástli parohy. Vstupné: 50,− Sk.

23. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 190000000000 h h h h h
Ivan Stodola
ČAJ U PÁNA SENÁTORAČAJ U PÁNA SENÁTORAČAJ U PÁNA SENÁTORAČAJ U PÁNA SENÁTORAČAJ U PÁNA SENÁTORA
Satirická komédia.
Hra odhaľuje pozadie príprav na úspešnú politic−
kú kariéru i samotnú voľbu senátora na čaji u pani
ministrovej... Vstupné: 100,− Sk.

23. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 1923. 3. (piatok) o 190000000000 h h h h h
Willy  Russell
VZDELÁVANIE RITYVZDELÁVANIE RITYVZDELÁVANIE RITYVZDELÁVANIE RITYVZDELÁVANIE RITY
Špičková komédia s duchaplným humorom,
postavená na konfrontácii rôznych sociálnych
prostredí. Vstupné: 100,− Sk.

Zmena programu vyhradená. Program obsahuje iba predstavenia a programy organizované Spišským divadlom, nie sú
v ňom zahrnuté informácie o programoch a iných akciách konaných v priestoroch Spišského divadla. Predpredaj
vstupeniek v pracovných dňoch (800 − 1800) na vrátnici SD alebo hodinu pred predstavením v pokladni SD. Skupinové
objednávky alebo rezervácie na t. č. 053/417 32 75, 417 32 71, www.spisskedivadlo.sk.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sídlo Okresnej organizácie Únie žien Slovenska sa nachá−
dza na novej adrese: CVČ Adam − prízemie budovy, č. dv. 10,
Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves, kontakt: 0915 939 328.

� � Prechádzka prírodouPrechádzka prírodouPrechádzka prírodouPrechádzka prírodouPrechádzka prírodou

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Sp. Nová Ves pozýva 7. 3. 2007 na prechádzku prírodou.
Odchod autobusom MHD č. 3, smer Novoveská Huta o 856 h
zo zastávky Radnica.

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia bombardovania
mesta hortyovskými letcami sa uskutoční dňa 23. 3. 2007
o 1400 hod. pri Martýriu na mestskom cintoríne.

Organizátormi sú: Ministerstvo obrany SR, Dom Matice
slovenskej Spišská Nová Ves a Mesto Spišská Nová Ves.

� � Cirkevné gymnáziumCirkevné gymnáziumCirkevné gymnáziumCirkevné gymnáziumCirkevné gymnázium

Riaditeľstvo cirkevného gymnázia oznamuje rodičom a
žiakom 9. ročníkov, že v školskom roku 2007/2008 otvára dve
triedy 1. ročníka s počtom študentov 60. Študijný odbor: 7902 5 00
gymnázium, učebné osnovy schválené MŠ SR pre formu gym−
naziálneho štúdia. Kontakt: tel.: 0915 930 494, 0907 102 951,
4173702, gymsnv@kapitula.sk, www.cgymmisikasnv.edu.sk

� � MALÁ VOJNA MALÁ VOJNA MALÁ VOJNA MALÁ VOJNA MALÁ VOJNA − spomienková slávnosť− spomienková slávnosť− spomienková slávnosť− spomienková slávnosť− spomienková slávnosť

12. ročník Valentínskej kvapky krvi

Už tradične niekoľko rokov sa Územný spolok
zapája do rôznych náborových akcií, ktoré sú za−
merané na získavanie nových bezpríspevkových
darcov krvi (BDK), hlavne z radov mladých ľudí.

Od 1. do 14. februára vyhlásil SČK 12. ročník
Valentínskej kvapky. Môžeme konštatovať, že
svoju krv odovzdalo 205 BDK, z toho 30 prvodar−
cov. V našom regióne mohli BDK odovzdať krv na

HTO pri NsP v Levoči a Spišskej Novej Vsi.
Za svoj čin ľudskosti všetci BDK dostali i sym−

bolický darček − „Valentínsku pohľadnicu“, ktorá
sa nedala a nedá kúpiť nikde inde. Jediným krité−
riom pre jej získanie bolo v termíne trvania akcie
darovať krv. Vďaka patrí všetkým, ktorí darovali
svoju krv a šíria myšlienku darcovstva.

       Kvetoslava Maniaková, riaditeľka ÚS SČK
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PRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETI
Andrianna Varigová:
Rozprávky do postieľky
53 rozprávok pre sladké sníčky.
Zavedú vás za zvieratkami do
kúzelného lesa, stretnete princov,
rytierov a prežijete s nimi mnoho
úžasných dobrodružstiev.
Nám patrí svet alebo krehkosť
dospievania
V knihe nájdete východiská ako
si poradiť v problematických
situáciách.
Lodné vraky
Tajomstvá sveta lodných vrakov,
ako boli objavené a zachované.

Novinky Spišskej knižnice
PRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCH
− BELETRIA− BELETRIA− BELETRIA− BELETRIA− BELETRIA
Jarmila Repovská:
Do roka a do dňa
Príbeh ženy, ktorá prežíva váž−
nu životnú krízu. Podarí sa jej
získať manželovu lásku späť do
roka a do dňa?
Danielle Steel: Dom
Príbeh mladej právničky, ktorá
nájde pri prehliadke domu foto−
grafiu krásnej ženy, ktorá utiekla
do Francúzska.
Daniel Silva: Majster vrah
Špionážny román z prostredia
medzinárodného zločinu a
tajných služieb.

PRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCH
NÁUČNÁ LITERATÚRANÁUČNÁ LITERATÚRANÁUČNÁ LITERATÚRANÁUČNÁ LITERATÚRANÁUČNÁ LITERATÚRA
Sabine Dullinová:
Stalinovi diplomaté v Evropě
1930 − 1939
Zahraničná politika Sovietskeho
zväzu a medzinárodné vzťahy
v Európe z nového uhla pohľadu
Pete Earley: CIA versus KGB
odhalení špiona Amese
Literatúra faktu o agentovi KGB
Aldrichovi Hazenovi Amesovi.
Peasovci A. a B.: Prečo muži
klamú a ženy plačú
Vtipné populárno−náučné výklady
partnerských vzťahov.

VÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBA     POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:
Od pondelka − do piatku od 800 do 1800 hod.,
v stredu vždy zatvorené, v sobotu od 900 do 1145 hod.
Telefónne číslo: 053/44 647 57, e−mail: sksnv@ke.telecom.sk

Z činnosti MO MS
Dom Matice slovenskej 5. 2. 2007 zaplnilo viac

ako 70 študentov, matičiarov, učiteľov, členov Klubu
dôchodcov Komenský a členov JDS, ktorí sa prišli
zoznámiť s ukážkami prác PaedDr. Š. Šimku, vypo−
čuť si jeho rozprávanie o tvorbe a spoznať tohto
skromného a talentovaného autora. Vďaka Mgr. D.
Juráškovej a jej študentov z Gymnázia, Školská ul.,
J. Sabanošovej, L. Skupekovej, Š. Demočkovi, Ing.
P. Königovi z DS Hviezdoslav a divadelnému štúdiu pri
Dome MS pod vedením I. Liptákovej, prezentujúcich
ukážky z diela, vznikla na podujatí krásna atmosféra.

Bc. T. Stašíková a Spišská knižnica priblížili tvorbu
Ľ. Fullu pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia.

Pozvánky:
20. 3. 2007 o 930 a 1100 hod.
Koncertná sála ZUŠ REV
HUDOBNO−SLOVNÉ PÁSMOHUDOBNO−SLOVNÉ PÁSMOHUDOBNO−SLOVNÉ PÁSMOHUDOBNO−SLOVNÉ PÁSMOHUDOBNO−SLOVNÉ PÁSMO
− život a dielo jubilujúcich slovenských autorov.
Garant programu: Mgr. D. Kotradyová
Program je pripravený pre žiakov 8. − 9. ročníka
ZŠ a študentov gymnázia.

28. 3. 2007 o 1000 hod.
Spišská knižnica
SLNIEČKO NA MOTÚZESLNIEČKO NA MOTÚZESLNIEČKO NA MOTÚZESLNIEČKO NA MOTÚZESLNIEČKO NA MOTÚZE
− literárne pásmo  pre žiakov 4. ročníka.

Členské príspevky za rok 2007 môžu členovia
vyrovnať v Dome Matice slovenskej.

MÁTE ŠIKOVNÉ DETI
A CHCETE,
ABY SA ICH TALENT
ROZVINUL NAPLNO?

Riaditeľstvo  Základnej  umeleckej  školy
Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva všetky šikovné deti,
ktoré majú zmysel pre krásu,
hudbu a pohyb na

TALENTOVÉ SKÚŠKYTALENTOVÉ SKÚŠKYTALENTOVÉ SKÚŠKYTALENTOVÉ SKÚŠKYTALENTOVÉ SKÚŠKY,
ktoré sa uskutočnia
26. a 27. marca 2007 od 1300 do 1700 h
v priestoroch školy − 1. poschodie
Odbory:Odbory:Odbory:Odbory:Odbory:
klasický balet, moderný a ľudový tanec,
kresba, maľba, grafika, modelovanie
umelecký prednes, práca v divadelnom
súbore, práca pred kamerou, klavír,
husle, akordeón, keyboard, organ,
zobc. flauta, priečna flauta, klarinet,
lesný roh, trúbka, gitara, cimbal,
kontrabas.
Možnosť účinkovania:Možnosť účinkovania:Možnosť účinkovania:Možnosť účinkovania:Možnosť účinkovania:
· v ľudovom súbore Špjevanka,
· v tanečnej skupine Rubikon,
· v tanečnej skupine Hands,
· v divadelnom súbore Amos,
· v detskom speváckom zbore,
· v rôznych komorných telesách 
a zúčastňovania sa celoslovenských
a medzinárodných súťaží a festivalov.
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Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/44 257 59, fax: 053/4297 205

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/44221 20
e−mail: skola@cvcsnv.edu.sk; www.cvc.snv.sk

 

NOVOVESKÁ ŠUPKA
16. 3. od 1400 h
Artclub − Letná 51
Súťaž jednotlivcov (žiaci ZŠ, študenti
SŠ a dospelí) v orezávaní jablka
o najdlhšiu nepretrhnutú šupku.
Zápis do Spišskej knihy rekordov.
Info: Mgr. Hennelová, p. Tekáčová

NAJVAČŠIA KRASLICA
30. 3. od 1400 h
CVČ Adam, Levočská 14
Súťaž jednotlivcov (deti MŠ, žiaci
ZŠ a študenti SŠ) o najväčšiu
veľkonočnú kraslicu.
Zápis do Spišskej knihy rekordov.
Info: Mgr. Hennelová, p. Tekáčová

MODELÁRSKA VÝSTAVA
19. − 23. 3. od 1000 − 1700 h
CVČ, Levočská 14
Výstava prác detí, ktoré navštevujú
modelárske záujmové útvary CVČ.

JAMBO
Cvičenia pre deti na molitanových
kockách, MŠ Stolárska a MŠ
Ružová v dohodnutých termínoch.
Info: p. Kožušková, p. Vaňová

ROZPRÁVKA O PAMPÚŠIKOVI
Rozprávkové cvičenia pre deti
na overbaloch v dohodnutých
termínoch. Info: p. Kožušková,
p. Vaňová

VYHODNOTENIE
PREHADZOVANEJ
23. 3. o 1000 h
CVČ, Levočská 14
Vyhodnotenie turnaja MŠ.

Ospravedlňujeme sa našim či−
tateľom za omyl, ktorý vznikol pri
uverejnení fotografie z turnaja
O zlatú loptičku v Informátore
z minulého mesiaca.

PREDSTAVUJEME CVČ ADAM, STREDISKO DOMČEK
Stredisko CVČ Adam, nazývané familiárne Domček sa nachádza
v rodinnom dome na Hviezdoslavovej ul. 48.
Jeho poslaním je poskytovať možnosti využitia voľného času pre staršie
deti, stredoškolskú mládež i ostatných mladých ľudí. V našich priesto−
roch Vám môžeme poskytnúť tieto možnosti, ako využiť voľný čas:

AEROBIK A STEP
utorok 1600 − 1700

štvrtok  1630 − 1730

Info: Z. Košová

TAE–BO
Každé poobede hodinové cvičenia
s prvkami kopov a úderov
Info: A. Rowderová

STROJOPIS na klávesnici PC
streda 1300 − 1500

Info: A. Rowderová

HIP−HOP
Stretnutia mladých pesničkárov.
Štvrtok a piatok 1315 − 1500

Info: A. Rowderová

KURZY HRY NA GITARU
Gitara pre začiatočníkov,
pokročilých a elektrická gitara.
Utorok a piatok poobede.
Info: R. Sedlák

MINIHERŇA
Chceš si posedieť v príjemnom
prostredí bez dymu, alkoholu
a hluku? Chceš si v kľude prečítať
noviny, knihu, napísať úlohu?
Potrebuješ vyplniť čas do odchodu
vlaku, autobusu, či iného čakania?
Chceš si pokecať s priateľkou, či
priateľom?
Miniherňa je ideálnym miestom
vašich stretnutí. Navyše tu nájdete
možnosti hier: biliard, šípky, stolný
hokej a futbal, šachy, karty, stolný
tenis a pod.



Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 2007Informátor − marec 200716 17

5. 3. 20075. 3. 20075. 3. 20075. 3. 20075. 3. 2007
o 815, 930 a 1045 hod.
Kino Mier
Vstupné: 25 Sk

O MARHUĽKEO MARHUĽKEO MARHUĽKEO MARHUĽKEO MARHUĽKE
A VĹČKOVI JABĹČKOVIA VĹČKOVI JABĹČKOVIA VĹČKOVI JABĹČKOVIA VĹČKOVI JABĹČKOVIA VĹČKOVI JABĹČKOVI

    Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ. Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ. Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ. Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ. Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ.
Organizované podujatie s Hudobným centrom Bratislava.Organizované podujatie s Hudobným centrom Bratislava.Organizované podujatie s Hudobným centrom Bratislava.Organizované podujatie s Hudobným centrom Bratislava.Organizované podujatie s Hudobným centrom Bratislava.

JOZEFOVSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVAJOZEFOVSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVAJOZEFOVSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVAJOZEFOVSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVAJOZEFOVSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVA
23. 3. 200723. 3. 200723. 3. 200723. 3. 200723. 3. 2007
o 1900 hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné: 130 Sk

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM MKC MKC MKC MKC MKC MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

18. 3. 200718. 3. 200718. 3. 200718. 3. 200718. 3. 2007
o 1700 hod.
Kino Mier
Vstupné: 99 Sk

Folklórny súbor

ŽELEZIARŽELEZIARŽELEZIARŽELEZIARŽELEZIAR
Program:

„RUSNÁCKA MAŇIRA“„RUSNÁCKA MAŇIRA“„RUSNÁCKA MAŇIRA“„RUSNÁCKA MAŇIRA“„RUSNÁCKA MAŇIRA“

Najnovší program popredného folklórneho súboru Železiar z Košíc.Najnovší program popredného folklórneho súboru Železiar z Košíc.Najnovší program popredného folklórneho súboru Železiar z Košíc.Najnovší program popredného folklórneho súboru Železiar z Košíc.Najnovší program popredného folklórneho súboru Železiar z Košíc.
Pestrý program je zostavený z rusnáckych piesní, tancov a hudbyPestrý program je zostavený z rusnáckych piesní, tancov a hudbyPestrý program je zostavený z rusnáckych piesní, tancov a hudbyPestrý program je zostavený z rusnáckych piesní, tancov a hudbyPestrý program je zostavený z rusnáckych piesní, tancov a hudby
zo Šariša, Zemplína a Spiša.zo Šariša, Zemplína a Spiša.zo Šariša, Zemplína a Spiša.zo Šariša, Zemplína a Spiša.zo Šariša, Zemplína a Spiša.

„Dobryj deň vam ľude“ − je
úvodná pieseň programu,
ktorý pokračuje tancami z

Kamienky, Šarišského Jastrabia,
Kyjova, Zakarpatia a mnohými

ďalšími piesňami a tancami.
Spolu na záver si budete

môcť s účinkujúcimi zaspievať
pieseň „Zaspivajme sobi...“
alebo „Čorny oči jak teren“.

PRIPRAVUJEME::::: MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

Predpredaj vstupeniek a informácie:
MKC − Reduta, tel.: 053/44 632 49, 42 99 251;
MKC − KD Mier, tel.: 44 287 66; TIC, Letná 49 (pri Levočskej bráne), tel.: 053/44 282 92, 053/186;
CK SpeedTour (v budove Reduty), tel.: 053/44 671 70

21. 4. 200721. 4. 200721. 4. 200721. 4. 200721. 4. 2007
sobota o 16sobota o 16sobota o 16sobota o 16sobota o 163030303030 hod. hod. hod. hod. hod.
Kino Mier
Vstupné: 50 Sk

ELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOP
         Divadelné predstavenie pre deti.

20. 4. 200720. 4. 200720. 4. 200720. 4. 200720. 4. 2007
piatok
o 1000 hod. pre MŠ
o 1400 hod. pre Školské
kluby
Kino Mier, vstupné: 35 Sk

ELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOP
         Divadelné predstavenie pre deti, známe z televíznej

obrazovky s predstavením Pipi.

16. 4. 200716. 4. 200716. 4. 200716. 4. 200716. 4. 2007
Kino Mier
Vstupné: 25 Sk

                   DIVADLO, SPEV, TANECDIVADLO, SPEV, TANECDIVADLO, SPEV, TANECDIVADLO, SPEV, TANECDIVADLO, SPEV, TANEC
Výchovný program pre II. stupeň ZŠ.

Organizované v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava.

KATAPULTKATAPULTKATAPULTKATAPULTKATAPULT
                           Koncert legendárnej českej skupiny

13. 4. 200713. 4. 200713. 4. 200713. 4. 200713. 4. 2007
Kino Mier

DIVERTIMENTO MUSICALEDIVERTIMENTO MUSICALEDIVERTIMENTO MUSICALEDIVERTIMENTO MUSICALEDIVERTIMENTO MUSICALE
Súťažné kolo celoštátneho festivalu

komornej a symfonickej hudby Košického
a Prešovského kraja.

21. 4. 200721. 4. 200721. 4. 200721. 4. 200721. 4. 2007
sobota o 16sobota o 16sobota o 16sobota o 16sobota o 163030303030 hod. hod. hod. hod. hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstup voľný

SEMAFOR CLUB, Odborárov 47, Spišská Nová Ves
Vás pozýva

na SKA−PUNKOVÝ KONCERTSKA−PUNKOVÝ KONCERTSKA−PUNKOVÝ KONCERTSKA−PUNKOVÝ KONCERTSKA−PUNKOVÝ KONCERT
dňa 22. 3. 2007 o 1900 hod.

Kapiely HT, KARAVANA, PUNKREAS

28. 4. 200728. 4. 200728. 4. 200728. 4. 200728. 4. 2007
sobotasobotasobotasobotasobota
Kino Mier
Vstup voľný

STRUNOBRANIESTRUNOBRANIESTRUNOBRANIESTRUNOBRANIESTRUNOBRANIE
FOLKFÓRUM 2007FOLKFÓRUM 2007FOLKFÓRUM 2007FOLKFÓRUM 2007FOLKFÓRUM 2007

Krajské výberové kolo
celoštátnej súťažnej prehliadky.

Hrajú: Hudobná skupina TIPHrajú: Hudobná skupina TIPHrajú: Hudobná skupina TIPHrajú: Hudobná skupina TIPHrajú: Hudobná skupina TIP
J. Valkoššák a O. SakmárJ. Valkoššák a O. SakmárJ. Valkoššák a O. SakmárJ. Valkoššák a O. SakmárJ. Valkoššák a O. Sakmár

Ľudová hudba Romana BarabasaĽudová hudba Romana BarabasaĽudová hudba Romana BarabasaĽudová hudba Romana BarabasaĽudová hudba Romana Barabasa
Program: tombola,Program: tombola,Program: tombola,Program: tombola,Program: tombola,

čaša vína (v cene vstupného)čaša vína (v cene vstupného)čaša vína (v cene vstupného)čaša vína (v cene vstupného)čaša vína (v cene vstupného)


