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Aleluja! Pokoj Vám! Šalom!Aleluja! Pokoj Vám! Šalom!Aleluja! Pokoj Vám! Šalom!Aleluja! Pokoj Vám! Šalom!Aleluja! Pokoj Vám! Šalom!
Veľká noc, sviatok radosti nad novým

životom. Bohoslužobné hymny a spevy
nadmieru oslavujú tento deň dní. Iste,
potrebujeme také sviatočné dni bez
„keď“ a „ale“, lebo každodenné správy
zo svetového diania by z nás postupne
vytvorili patologických pesimistov. Aj
keď sa život skladá nielen z utrpenia,
ohrozenia a hrôzy, aj keď zostáva dosť
čierneho a stiesňujúceho. A preto potre−
bujeme sviatky, počas ktorých smieme
zabudnúť na to čierne a stiesňujúce, či iným po−
hľadom sa na tieto udalosti pozerať. Sviatky sú
pre nás zárukou začínajúceho vyplnenia našej
túžby a nádeje a presvedčujú nás, že s človekom
sa ráta, že láska je silnejšia ako nenávisť a život
mocnejší ako smrť. A tak k Veľkej noci patrí svia−
točnosť: aj slnko, stromy v kvete, pestré šaty,
usmievavé tváre, sviatočné jedlo, tance a piesne.

Mnohí si kladú otázku, či sa snáď pozajtra bude
dať prežívať náš život krajšie, keď je tu hlboký
sviatok Veľkej noci? Alebo ostane všetko po sta−
rom? Kto má také otázky a chce na ne odpoveď,
ten sa musí dôraznejšie zahľadieť do tajomstva
Veľkej noci a neostať len pri vonkajšej sviatoč−
nosti.

Viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie patrí k
základnej pravde kresťanstva. V evanjeliách
máme v literárnej forme mnoho rozprávaní a
rôzne spôsoby toho jedného, avšak rozhodujú−
ceho svedectva o Veľkej noci: Ježiš, ukrižovaný,
žije a ukázal sa svojim učeníkom ako živý...

Zhrňme krátko, čo dosvedčujú veľkonočné
evanjeliá. Pán skutočne vstal z mŕtvych. Ukrižo−
vaný žije. Tí, ktorí zažili Veľký piatok, najskôr  neboli
ochotní tomu veriť. Našli cestu k viere až pomo−
cou Vzkrieseného, silou jeho Ducha Svätého.
Neohraničené, jednoznačné a naplnené stretnutie

so Vzkrieseným trvá iba krátko. Pán
naproti tomu posiela svojich učeníkov
k druhým, ku všetkým ľuďom. Boh sám
vstúpil, v tomto Ježišovi Nazaretskom,
v jeho živote, smrti a vzkriesení, s koneč−
nou platnosťou do dejín sveta. A odvtedy
môžu mať dejiny sveta už len dobrú
budúcnosť, odvtedy budúcnosť pre kaž−
dého človeka, ktorý hľadá a nechá sa
Bohom nájsť, znamená život − život cez
smrť v hojnosti.

Kto vie objaviť seba a svoj život vo veľkonoč−
ných udalostiach, ten môže napriek každoden−
ným, nie vždy priaznivým skúsenostiam, sláviť
Veľkú noc opravdivo, ten sa môže celkom oddať
radosti.

Príbeh rozpráva o bohatom panovníkovi, ktorý
každé ráno prijímal dary. Tak to totiž nariadil. Ráno
prichádzal aj mlčanlivý žobrák, ktorý vždy prinie−
sol jedno jablko a potom bez slova odišiel. Sultán
bol zvyknutý prijímať veľké dary, a preto s opo−
vrhnutím prijímal jablko. Žobrák nič nedal na sebe
poznať. Tak prichádzal znova a znova s tým
istým darom, jablkom, ktoré panovník bezducho,
bez slova poďakovania prijal a položil do koša
vedľa trónu. Raz panovníkova opica zobrala
jedno jablko a zahryzla doň a potom ho hodila
panovníkovi k nohám. Ten zistil, že v jablku je
perla. Hneď dal jablká rozkrájať a zistil, že v kaž−
dom jablku je jedna perla. Celý udivený dal si
zavolať žobráka. „Priniesol som ti tieto jablká, pán
môj“, povedal žobrák „aby som ti ukázal, že život ti
každé ráno ponúka veľký dar, ktorý ty odkladáš,
pretože si obklopený veľkým bohatstvom“.

My dostávame cez veľkonočnú radosť a nádej
rok čo rok perlu v jablku.

          ThLic. Anton Mišek, dekan
                              rímskokatolícky farský úrad
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ndh ATYP, s. r. o.
Drevárska  2

Spišská  Nová  Ves
výrobca  dyhovaného nábytku

a zariaďovania atypických interiérov v rámci
rozširovania svojich služieb zákazníkom

PONÚKA
DÝHY − základných  typov  drevín − buk,
dub, jelša, čerešňa, smrek, borovica,
javor, orech, atď.
ZOSADENKY − z uvedených dýh,
resp. dodaných sortimentov
LISOVANIE − vyrobených,
resp. dodaných zosadeniek
vrátane egalizácie a brúsenia

Kontakt:
0905 640  055
0905 640  056

Areál Priemyselného parku Nový Domov
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Cena mesta udelená za záchranu ľudských životovCena mesta udelená za záchranu ľudských životovCena mesta udelená za záchranu ľudských životovCena mesta udelená za záchranu ľudských životovCena mesta udelená za záchranu ľudských životov

Nrtm. Vladimír Krajňák − záchranár Okresného riadi−
teľstva Hasičského záchranného zboru v SNV.  Ako hasič
záchranár pri výkone svojej služby dňa 17. 8. 2005,
sa s  nasadením vlastného života zaslúžil o záchranu dvoch
ľudských životov na rieke Hnilec. Svojím činom preukázal
mimoriadnu odvahu a statočnosť.

V meste Gelnica sa v priestore pod haťou dostal do
vodného víru nafukovací čln s dvoma maloletnými oso−
bami. Bez cudzej pomoci sa nemohli dostať z nebezpeč−
ného miesta. V člne sa nachádzal 12−ročný chlapec a
cez okraj držal vo vode pod pažami staršieho 16−ročné−
ho chlapca, ktorý bol zjavne vyčerpaný a v šoku. Hrozilo,
že chlapec staršieho neudrží z dôvodu vyčerpanosti,  alebo

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2006 bola
udelená v kategórii jednotlivcov nrtm. Vladimírovi
Krajňákovi a dpt. Jurajovi Vyšnému. V kategórii
kolektív Občianskému združeniu Pomoc všetkým.

že sa čln prevráti a obaja sa utopia. Ďalším
rizikom bolo, že zvýšená hladina rieky Hni−
lec doplaví väčšie bremeno, ktoré by dopa−
dlo priamo na ohrozené osoby. Nrtm V. Kraj−
ňák preplával v záchrannej veste a s lanom
proti silnému prúdu 8 až 10 m. Zachytil čln a
pomocou lana ho hasiči pritiahli k brehu. Po−
čas presunu 12−ročný chlapec v dôsledku
únavy staršieho neudržal nad vodou. Nrtm.
Krajňák ho včas zachytil a dopravil na breh.
Svojím činom preukázal mimoriadnu odvahu
a statočnosť, za čo mu právom patrí uznanie.

Dpt. Juraj Vyšný − pracovník firmy Baťa,
hlavný účtovník a vedúci investičnej výstavby
v n. p. Nový domov SNV. Osobne sa zaslúžil
o zavádzanie nových technológií, ako dlhoroč−
ný riaditeľ Komunálnych služieb v SNV sa  pri−
činil o najlepšie hodnotenie organizácie
v rezorte miestneho hospodárstva. Ako zakla−
dajúci člen TJ Tatran SNV významne prispel
k rozvoju telesnej výchovy, športu a turistiky.
Patrí k zakladajúcim  členom HS − Slovenský
raj, v ktorej sa mimoriadne zaslúžil o rast a roz−
voj tejto organizácie aj na republikovej úrovni.

Občianske združenie Pomoc všetkým sa
zaoberá otázkami prevencie závislosti, ochra−
ny ľudských práv a slobôd, spolupracuje s
menšinami a mimovládnymi organizáciami.
Združenie oslávilo v roku 2006 svoje 10.
výročie vzniku.
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����� Nesledujte tanečné hviezdy iba v TV, staňte sa
hviezdou aj Vy! TANEČNÁ ŠKOLA − kurzy pre deti
od 4 rokov až po seniorov, každý piatok od 16.45
hod. v budove Geologického prieskumu, Marku−
šovská cesta č. 1, 1. poschodie. T.: 0905 635 792
����� Kúpim 2−izbový byt, Ul. E. Šoltésovej, Za Horná−

dom, Banícka alebo sídl. Východ. T.: 0907 664 099
����� Oznamujeme cteným zákazníčkam, že pre−

dajňa Bižutéria DÚHA sa presťahovalaBižutéria DÚHA sa presťahovalaBižutéria DÚHA sa presťahovalaBižutéria DÚHA sa presťahovalaBižutéria DÚHA sa presťahovala do
salónu Beauty na Levočskej ul. č. 1 (pod Levoč−
skou bránou). Spony, sponky, náramky, náhr−
delníky, prstene, gumičky do vlasov, náušnice,
riasenky, očné tiene, kabelky, opasky, príčesky
a mnoho ďalšieho tovaru u nás za najnižšie ceny!
Tešíme sa na Vašu návštevu.
����� Predám detský horský bicykel ADMIRAL − 1 500

Sk, dámsky cestný bicykel FORCTION, 18 prevod. −
2 500 Sk, elekt. varhany YAMAHA PSR−275,
5−oktávové − 6 500 Sk, B−trúbku − 3 000 Sk.
T.: 0902 162 378, 053/446 29 31 − volať po 1800 hod.
����� NECHTOVÝ DIZAJN EXPA − novootvorené

nechtové štúdio, príďte a sami sa presvedčte o kva−
lite našich služieb. Akcia: gélové nechty 420 Sk,
živicové nechty 400 Sk, vytvrdenie prírodných nech−
tov 350 Sk, manikúry, zdobenie rôznymi technikami,
3D. Otvárame 15. 4. 2007 a nájdete nás na Ul. odbo−
rárov 37. SNV (smer žel. stanica, vo dvore v kozme−
tickom salóne). Objednávky t. č.: 0915 640 072
�����  Zamestnám šikovných!!! murárov. Práce

v okolí Spišskej Novej Vsi. T.: 0918 495 107
����� Predám rodinný dom so záhradou blízko SNV.

T.: 0910 976 696, 0910 960 319

����� Radi tancujete? Zavolajte od 20 − 60 rokov.
T.: 0905 209 347
����� Kúpim plechovú búdu na stavbu v dobrom stave.

Ponúknite. Cena dohodou. T.: 0907 195 717
����� Predám nový stojan na biolampu so zľavou, novú

automatickú práčku zn. GORENJE − na 6 kg prádla,
pôvodná cena 12 990 Sk − teraz 9 500 Sk, rozťahova−
ciu pohovku modro−sivú, pôvodná cena 9 900 Sk −
teraz 6 000 Sk. T.: 0911 254 879
����� Osterreichische Hauskrankenpflege Verein

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

elc
Zimná 68, Spišská Nová Ves

(Dom Matice slovenskej)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS
Pozývame všetkých záujemcov na intenzívny

kurz anglického jazyka.kurz anglického jazyka.kurz anglického jazyka.kurz anglického jazyka.kurz anglického jazyka.
Zapísať sa môžete telefonicky na čísle

0903 601 5820903 601 5820903 601 5820903 601 5820903 601 582 alebo osobne
10. apríla 200710. apríla 200710. apríla 200710. apríla 200710. apríla 2007

od 1500 do 1700 hod.
(Zimná 68, SNV)

Začiatok kurzu: apríl 2007.
Polointenzívny kurz pre začiatočníkov,Polointenzívny kurz pre začiatočníkov,Polointenzívny kurz pre začiatočníkov,Polointenzívny kurz pre začiatočníkov,Polointenzívny kurz pre začiatočníkov,

kurz pre deti, firemné kurzy.kurz pre deti, firemné kurzy.kurz pre deti, firemné kurzy.kurz pre deti, firemné kurzy.kurz pre deti, firemné kurzy.
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTANAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTANAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTANAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTANAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2006SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2006SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2006SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2006SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2006

V kategórii JEDNOTLIVCI
− DOSPELÍ sa umiestnili:

1. Martin BARTALSKÝ,
Klub vodného lyžovania −
dosiahnuté výsledky:

1. miesto v skokoch a v kom−
binácii na majstrovstvách SR
dospelých, víťazstvo v Sloven−
skom pohári a trojnásobné pre−
konanie slovenského rekordu,
5. miesto v skokoch a 8. miesto
vo figurálnej jazde na Majstrov−
stvách Európy do 21 r., 2. miesto
v skokoch a 3. miesto v kombi−
nácii na Majstrovstvách sveta
juniorov.

2. Mgr. Dávid DEMEČKO,
basketbalista BK 04 AC LB Sp.

Nová Ves, kapitán družstva
v sezóne 2005/2006, najlepší
obranca basketbalovej extraligy,
člen širšieho kádra reprezentá−
cie SR.

3. Igor PEŠTA, BK 04 AC
LB Spišská Nová Ves za
4. miesto v basketbalovej extra−
lige mužov 2005/2006 a za
1. miesto v Slovenskom pohári
v basketbale.

Na 4. − 5. mieste sa s rovna−
kým počtom bodov umiestnili:

Peter SLIVOVSKÝ, COMPACT
Skydive Spišská Nová Ves za
3. miesto na Majstrovstvách SR,
2. miesto v konečnom poradí Slo−
venskej ligy pristátia, 7. miesto

Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve
Spišská Nová Ves a Valné zhromaždenie Združenia špor−
tových klubov STEZ Spišská Nová Ves stanovili poradie
pre udelenie ocenenia Najlepší športovci mesta Spišská
Nová Ves. Poradie umiestnenia potvrdila i Mestská rada
v Spišskej Novej Vsi na svojom 2. riadnom zasadnutí.
Slávnostný akt odovzdania ocenení sa uskutočnil 2. marca
2007 v koncertnej sále Reduty Spišská Nová Ves.

vo Svetovom pohári družstiev,
reprezentant SR.

Matúš UŽÁK, Športový klub
STEZ, oddiel Short track Sp.
Nová Ves za 22. miesto na Maj−
strovstvách Európy v Poľsku, 19.
miesto na Majstrovstvách sveta
v USA, 24. miesto na Olympij−
ských hrách v Taliansku.

V kategórii JEDNOTLIV−
CI − MLÁDEŽ do 18 rokov
sa umiestnili:

1. Ján BENKO, Športovo−
strelecký klub RD Spišská
Nová Ves, majster SR v doras−
te, majster SR juniorov, 1. miesto
v extralige, reprezentant SR
juniorov, dvakrát prekonal
slovenský rekord.

2. Miroslav ČMEĽ, Klub
plávania Spišská Nová Ves,
dvojnásobný majster SR v plá−
vaní, dvojnásobné umiestnenie
na 2. mieste na majstrovstvách
SR v plávaní, víťaz medzinárod−
ných pretekov „Cena Matadoru
Púchov“.

3. Dominik LOPUCH, Atle−
tický športový klub Slávia Sp.
Nová Ves, majster SR juniorov
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����� Salón Beauty − KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO
Vám ponúka služby strihania, fúkania, farbenia, me−
lírovania, trvalej ondulácie, regeneráciu vlasov a
poradenstva. Otvorené Po−Pia od 900 − 1700 hod., So
− objednávky. Tešíme sa na Vašu návštevu. Hľa−
dáme kozmetičku so ŽL a predáme starší sušič
vlasov (helmu) vo výbornom stave za 1 000 Sk.
Levočská 1, T.: 0911 225 555
����� Prijmem 2 ľudí do Štúdia zdravia a krásy. Ihneď.

T.: 0915 380 054
����� AUTOSERVICE−GARAGE AUTOSERVICE−GARAGE AUTOSERVICE−GARAGE AUTOSERVICE−GARAGE AUTOSERVICE−GARAGE, Brezová 23, SNV

(pri Požiarnej zbrojnici) ponúka: dovoz os. automo−
bilov a motocyklov z EÚ podľa Vašich požiadaviek,
všetky druhy opráv motorových vozidiel, obhliad−
ka technického stavu, poradenstvo, absolvovanie
STK a EK, dovoz náhradných dielov a diskov (no−
vých aj použitých). T.: 0903 600 596, 0915 383
701, 053/442 10 29, e−mail: robonigarage@post.sk
����� Ponúkam do prenájmu garáž za Židovským cin−

torínom. T.: 446 19 34 − volať večer
����� Schudnite do plaviek! Centrum zdravia, vitality.

T.: 0904 970 828
����� Kúpim 1−izbový byt, okrem 1. poschodia. Platba

v hotovosti. T.: 0905 375 478
����� Ponúkam na predaj 1−izbový byt v Levoči na sídlis−

ku Pod vinicou. T.: 053/446 22 84, 0902 436 364
����� Zberateľ kúpi obrazy od podtatranských malia−

rov Kantona, Nandor, K. Šovanka, Viktora Kissa a
iné. Platba ihneď. T.: 0905 319 162
����� Predám 3 šteniatka, 3−mesačné, fenky, nemecký

špic biely. Lacno. T.: 0907 962 754 − volať po 1800 h.
����� VÝROBA KĽÚČOVVÝROBA KĽÚČOVVÝROBA KĽÚČOVVÝROBA KĽÚČOVVÝROBA KĽÚČOV, Zimná 94 (pri trhovisku

v budove v. d. Združena) ponúka predaj visiacich,
zadlabovacích zámkov, FAB vložiek, bezpečnost−
ných kovaní, závesov atď. Ponúkame tiež prestav−
bu FAB vložiek na 1 kľúč, opravu FAB vložiek a
dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc, šájb a sekier.
T.: 0940 255 209
����� Schudnúť do leta bez diéty! Poradím na základe

vlastného výsledku. Treba začať už teraz!
T.: 0915 380 054
����� Predám rodinný dom v Spišských Vlachoch. Cena

dohodou. T.: 0902 064 980
����� VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBERCE,

SEDACIE SÚPRAVY, AUTOSEDAČKY, KRYŠ−
TÁLOVÉ LUSTRE? Čistiaca technológia − jediná v
okrese SNV, vhodná najmä na silne znečistené
koberce vo firmách. Odvoz a dovoz kobercov
zdarma, do 24 hodín. T.: 446 26 84, 0904 865 262
����� Dám do podnájmu 1−izbový slnečný byt s dvomi

balkónmi na sídl. Tarča, Javorová ul. T.: 0915 901 918
����� Preklady úradnéPreklady úradnéPreklady úradnéPreklady úradnéPreklady úradné, obyčajné, expresné − ang−

lický jazyk, španielsky jazyk. Mgr. Jarmila Compe−
lová, Wolkerova 26/13, SNV. T.: 0903 946 003
�����  Vezmem do podnájmu garáž na sídl. Tarča.

T.: 0915 901 918
����� Kúpim pozemok na chatu v okolí SNV. Aj väčší.

Ponúknite. T.: 0908 852 525
����� Predám cibuľky veľkokvetých gladiolov rôznych

farieb, obvod cibule od 13 cm − lacno. T.: 451 42 87,
0902 349 100
����� Dopĺňam pracovný tím o 2 ľudí. T.: 0907 613 375

����� DOVOLENKA V ŠTÚROVEDOVOLENKA V ŠTÚROVEDOVOLENKA V ŠTÚROVEDOVOLENKA V ŠTÚROVEDOVOLENKA V ŠTÚROVE od 16. 6. − 15. 9.
2007. Lacné ubytovanie v blízkosti termálneho kú−
paliska (250 m, voda 32 oC). 7−dňový pobyt v chat−
ke pre rodinu: 2 dosp. + 1 dieťa − 4 500 Sk, 2 dosp.
+ 2 a viac detí − 5 600 Sk, príp. 4 dosp. osoby − 6 000
Sk. V mesiaci jún a september 15 % zľava. Kontakt:
0915 986 600, 0903 600 975, 053/446 76 00
����� Predám Citröen Berlingo, rok výroby 2003, prvý

majiteľ, cena 265 000 Sk. Dohoda možná.
T.: 0904 255 209
����� Predám skrinkový šijací stroj „LUCZNIK“, veľmi

málo používaný. Cena: 3 000 Sk. T.: 0905 852 254
����� NECHTOVÝ DIZAJN LADY“ − novinka − dia−

mantový gél so skleným vláknom (maximálna pev−
nosť a priľnavosť medzi gélmi) teraz len za uvá−
dzaciu cenu 400 Sk. Akcia ďalej pokračuje na
gélové nechty − 420 Sk, živicové nechty − 400 Sk a
vytvrdenie prírodných nechtov len za 350 Sk. Po−
núkame aj klasickú manikúru, zdobenie nechtov
rôznymi technikami, 3D... . Len u nás nájdete kva−
litu − pracujeme s najkvalitnejším materiálom na
trhu. Adresa: Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4,
SNV. T.: 0902 891 534
����� Práca pre dvoch šikovných. Ihneď! Nie manuál−

na, dílerstvo! cca 12 000 Sk. T.: 0911 626 863
����� PIESKOVANIE:PIESKOVANIE:PIESKOVANIE:PIESKOVANIE:PIESKOVANIE: špecializujeme sa na pies−

kovanie dreveníc a ich renováciu. Ponúkame aj
pieskovanie automobilov, ich podvozkov a diskov,
betónu chodníkov a iných konštrukcií.
www.euro3b.sk, T.: 0908 850 380, 0911 363 474
����� Výhodne predám trojdielnu zasúvaciu skriňu sv.

buk, dvojdverovú zasúvaciu skriňu, koberec 2 x 3 m,
béžovo−čierny a rozkladacie čalúnené kreslo.
T.: 0907 337 258
����� PONÚKAME PRESTAVBY BYT. JADIER −

vybúranie jadra s odvozom, vymurovanie z Ytong
tvárnic, omietky so sieťkou, vodo−elektro rozvo−
dy, obklady a dlažby podľa výberu zákazníka,
dodávame komplet materiál a sanitu, upratanie
po stav. prácach, bonus − umývadlo zdarma. Celá
prestavba 8−9 dní a záruka na prácu. T.: 443 20 21,
0905 282 678
����� KOZMETICKÝ SALÓN FRESCO a NECH−

TOVÝ DESIGN Vás pozýva na Zimnú 45 (pri Ga−
lérii umelcov Spiša a zastávke MHD). Otváracie
hodiny: pondelok − piatok 90 − 1230 hod., 1330 − 1730

hod. Sobota − objednávky. T.: 0905 853 170,
0911 853 170. Ste srdečne vítaní!
����� Predám motocykel značky Suzuki GS 500 E, r.

v. 1996, najazdených 32 tis. km, pneu − 90 %, farba
modrobiela, veľmi zachovalý. Cena 75 000 Sk.
T.: 0905 852 069
�����  Predám garáž pri Židovskom cintoríne. Cena

dohodou. T.: 053/441 07 34, volať po 1900 hod.
�����  Predám jednopodlažný podpivničený rodinný

dom v OV v mestskej časti Ferčekovce. V dome sú
4 izby, kuchyňa, kúpeľňa a 2 WC. Súčasťou domu
je garáž, IS − voda, elektrina, plyn, kanalizácia.
Zastavaná plocha − 177 m2, záhrada − 130 m2.
T.: 0908 267 372, 0908 517 094, 446 16 46
����� Ponúkam prácu pre komunikatívnych ľudí − ča−

sová a platová neobmedzenosť. T.: 0911 254 879
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v skoku do výšky, 2. miesto
„Olympijské nádeje“ Budapešť −
výkon 207 cm v skoku do výšky,
reprezentant SR v kategórii ju−
niorov, je zaradený do Centra
talentovanej mládeže.

V kategórii DRUŽSTVO boli
ocenenia odovzdané:

1. Basketbalovému klubu
04 AC LB Spišská Nová Ves
za 4. miesto v basketbalovej
extralige mužov a víťazstvo
v Slovenskom pohári;

2. Futbalovému klubu Spiš−
ská Nová Ves za  postup do
2. futbalovej ligy mužov a postup
do 3. kola v Slovenskom pohári
mužov;

3. Jazdeckému klubu Slá−
via Spišská Nová Ves za
3. miesto na majstrovstvách
SR kolektívov juniorov a 7.
miesto na GRAND PRIX klubov
vo Viedni.

Súčasťou ak tu  bo lo  a j
odovzdanie ďakovných listov
pre jubilujúcich činovníkov
na úseku práce s mládežou:
PaedDr. Dušanovi Slivovi, Mgr.
Jozefovi Brezovskému, Štefanovi
Tkáčovi.

8. marca 2007 bol na Radnici
primátorom mesta J. Volným pri−
jatý klub hokejistiek − HC Spišská
Nová Ves. Prijatie sa uskutočnilo
pri príležitosti úspešnej reprezen−
tácie mesta získaním bronzových
medailí za 3. miesto v prvej lige

ženského hokeja SR.
Bronzový kov hreje o to viac,

že ho v tejto hokejovej sezóne
získali v silnej konkurencii medzi
takými družstvami ako sú Mar−
tin, či Poprad. Po minuloročnej
sezóne, keď družstvo skončilo

Hokejistky HC Spišská Nová Ves na RadnicHokejistky HC Spišská Nová Ves na RadnicHokejistky HC Spišská Nová Ves na RadnicHokejistky HC Spišská Nová Ves na RadnicHokejistky HC Spišská Nová Ves na Radniciiiii

Mesto Spišská Nová Ves
STEZ − Správa telovýchovných zariadení

Plavecký seniorsky klub
pozývajú na

SSSSSENIORSKÉENIORSKÉENIORSKÉENIORSKÉENIORSKÉ     MAJSTROVSTVÁMAJSTROVSTVÁMAJSTROVSTVÁMAJSTROVSTVÁMAJSTROVSTVÁ
MESTAMESTAMESTAMESTAMESTA     VVVVV     PLÁVANÍPLÁVANÍPLÁVANÍPLÁVANÍPLÁVANÍ,

ktoré sa uskutočnia 21. apríla 2007 (sobota)
na Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi

KATEGÓRIE
muži a ženy podľa rokov

A − od 30 do 39 rokov (ročník nar. 1968 − 1977)
B − od 40 do 49 rokov (ročník nar. 1958 − 1967)
C − od 50 do 59 rokov (ročník nar. 1948 − 1957)
D − od 60 rokov (ročník nar. 1947 a skôr)

DISCIPLÍNY:
50 m voľný spôsob (muži a ženy)
100 m prsia (muži a ženy)
200 m voľný spôsob (muži)

PROGRAM:
800 − 900  prezentácia a rozplávanie
900 − 1100 preteky podľa disciplín
1100  vyhodnotenie

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

v lige predposledné, sa teraz
ukázala práca trénera i ďalších
funkcionárov, ale i práca všetkých
dievčat, ako správna a osožná.

V mladom a perspektívnom
kolektíve hráčiek je široký
vekový rozsah − od veku zrelej
ženy po mladučké, 13−ročné
dievčatá. Káder tvorí aj 8 diev−
čat, ktoré sú v reprezentácii SR
do 18 rokov a 2 hráčky, ktoré
patria do širšej reprezentácie
žien SR. Dôležitý je pri tom fakt,
že káder tvoria domáce hráč−
ky, ktoré vyrastali na domácej
pôde a vyšli z domácej liahne.

A možno úspech pritiahne do
skvelého kolektívu ďalšie poten−
cionálne hokejistky, ktoré prídu na
chuť tomuto náročnému športu.

Hokejový úspech klubu bol
ocenený zápisom do Pamätnej
knihy mesta a ďakovným
listom.

Dievčatám srdečne blahože−
láme.            

redakcia
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Drobná inzercia

�����      RUNNER PONÚKA: autodopravaRUNNER PONÚKA: autodopravaRUNNER PONÚKA: autodopravaRUNNER PONÚKA: autodopravaRUNNER PONÚKA: autodoprava −
dodávka + vozík, ozvučenie, osvetlenie akcií,
nahrávacie štúdio, hud. produkcia − diskdžokej ale−
bo živá kapela (svadby, plesy). T.: 0903 630 089
����� Predám záhradku s chatkou, pivnicou a spoloč−

nou studňou, za Markušovskou rampou. Cena
dohodou. T.: 053/446 14 75
����� Ponúkam spracovanie jednoduchéhoPonúkam spracovanie jednoduchéhoPonúkam spracovanie jednoduchéhoPonúkam spracovanie jednoduchéhoPonúkam spracovanie jednoduchého

účtovníctvaúčtovníctvaúčtovníctvaúčtovníctvaúčtovníctva živnostníkom, spracovanie miezd,
výkazov, DPH a vypracovanie daňových prizna−
ní. T.: 0908 264 400
�����  Kúpim starožitné nástenné alebo podlahové

hodiny so závažím, aj poškodené a nefunkčné, aj
kukučky. Platba v hotovosti. T.: 0907 378 794
����� REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač)REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, SNV,

vo dvore na posch.: nízkonákladová tlač, reklam−
né tabule, samolepky, polep áut, grafické návr−
hy, predaj samolepiacich fólií a papierov, dosko−
vých materiálov (PVC), laminovanie za studena,
reklamné predmety, výroba tabla, pečiatky,
gravírované štítky... Maľovanie bytov za zmluvné
ceny. T.: 0918 140 801, remix@demax.com
����� Prijmeme vodiča s vodičským oprávnením skupi−

ny „C“ na liate asfalty. Nástup možný ihneď. Výhodné
platové podmienky. T.: 0903 904 871
�����  Skúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorkaSkúsená kanadská lektorka vyučuje

anglický jazyk s dôrazom na konverzáciu − (jed−
notlivo alebo v malých skupinách). Témy učeb−
nej látky môžu byť prispôsobené špecifickým po−
trebám a požiadavkám klienta. Preklady z/do
anglického jazyka, www.katarinaceslova.com,
e−mail: katarina@katarinaceslova.com.
T.: 0904 147 892.
����� Máte záujem o kvalitnú výučbu anglického jazy−

ka? Doučujem jednotlivo aj v skupinách s profesio−
nálnym prístupom po kvalitnom dlhoročnom štúdiu v
zahraničí. Ponúkam aj tlmočníctvo a prekladateľské
služby. T.: 0910 625 277
����� ÚVERY, PÔŽIČKY − hypotekárne, hotovostné,

podnikateľské. U nás má každý šancu! Oddĺžime
Váš dlh a poskytneme nový úver. T.: 0903 630 089
����� Predám vozidlo Škoda 120 L, bielej farby, r. v.

1985 (vymenená karoséria, pneumatiky ako nové,
nový lepený koberec na podlahe, poťahy, autorádio
+ anténa, opierky), STK do r. 2008. T.: 0908 644 261
����� Predám slnečnú záhradu 400 m2 na sídl. Tarča.

Voda z potoka samospádom, ovocné stromy a kríky.
Zateplená, podpivničená chatka 16 m2 s balkónom.
Cena dohodou. T.: 0907 924 382
�����  Kúpim zachovalú detskú postieľku. Výhodne.

Ponúknite. T.: 0905 738 396
����� Vezmem do prenájmu garáž na sídl. Západ I.

T.: 0907 407 653
����� Predám jazdecké minichaps zn. KENTAUR, veľ−

kosť XS, čierne, veľmi zachovalé, málo používané.
Cena dohodou. T.: 0902 112 037
����� Pomôžem trom ľuďom schudnúť natrvalo! Pora−

dím na základe vlastného výsledku. Schudla som 10
kg! T.: 0908 828 558

PREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVO, Levočská 1, SNV,
t. č.: 442 10 06. AKCIA 10 − 20 %. Predaj
kožených búnd, kožuchov, golierov, čiapok,
ovčích dekorácií, doplnkov. Šitie, príjem
opráv. VÝKUP KOŽIEK (králičinykráličinykráličinykráličinykráličiny aj letné),
Info: 0905 350 531

����� Dopĺňam 2 dámy do poradenského centra zdravia
a krásy. T.: 0905 890 388
����� Vymením slnečný 2−izbový byt na Novej Tarči (vy−

výšené prízemie, murované jadro − zväčšená kuchyňa,
veľká chodba) za 3−izbový byt s balkónom na Novej
Tarči. Rozdiel doplatím. T.: 446 11 58, 0905 139 244
����� Predám rodinný dom v Spišských Vlachoch. Cena

dohodou. T.: 0902 064 980
����� PÔŽIČKYPÔŽIČKYPÔŽIČKYPÔŽIČKYPÔŽIČKY − bez ručiteľa, bankový produkt,

nebankové podmienky, úrok od 7 % ročne, pre
zamestnaných, dôchodcov a SZČO, splatíme Vaše
dlhy. Kontakt: Odborárov 12, SNV. T.: 0915 960 273,
0904 254 779
����� Predám málo používanú trafozváračku „Einhell“

140, W. Germany. Použitie elektród: priemer 1,6 mm
− 3,15 mm. Napätie 230 V/50 Hz. Nízka cena.
T.: 053/446 47 82, 0904 663 062
�����  Ponuka voľných pracovných miest v oblasti

finančného poradenstva na trvalý aj externý
pracovný pomer. Pohovor si dohodnite na tel. č.:
0904 590 023
����� Najrýchlejšie peniaze v hotovosti od 3 000 −

100 000 Sk. Bez ručenia, na akýkoľvek účel, pre
zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov. Peniaze
do 24 hod., resp. v deň požiadania. T.: 0904 231 630
����� Absolventi pozor! Práca vo firme so zahranič−

ným partnerom, súrne! T.: 0910 994 498
����� Stavebná firma prijme murárov a obkladačov

na stavebné práce v Prahe. Ubytovanie je zaiste−
né na náklady firmy. Seriózne jednanie, pravidel−
né týždenné zálohy a mesačná výplata. Nástup
možný ihneď. T.: 00420 724 836 408
����� Predám pozemok o rozlohe 1 790 m2 v Hari−

chovciach v oblasti Kanadskej uličky. Cena 450 Sk/
m2. T.: 0903 944 884, 053/442 30 53
����� Dám do dlhodobého prenájmu záhradku na sídl.

Tarča. Podpivničená chatka + chatka na náradie.
Ovocné stromy a kríky. T.: 0904 147 892
����� NECHTOVÝ DIZAJN NECHTOVÝ DIZAJN NECHTOVÝ DIZAJN NECHTOVÝ DIZAJN NECHTOVÝ DIZAJN − obľúbená tekutá ži−

vica teraz v akcii za 300 Sk! Mimoriadne vhodná
na spevnenie vlastných nechtov, ktoré sú ultra−
tenké a extra pevné. U nás aj nechty akrygélové a
gélové za 550 Sk, príležitostné za 220 Sk, manikú−
ra klasická, japonská a voňavá CUCCIO. Zdobe−
nie a maľovanie nechtov za bezkonkurenčné ceny.
Salón Beauty, Levočská 1, SNV. T.: 0903 623 585
����� Predám stavebný pozemok v obci Lieskovany.

T.: 0905 590 478
�����  Doučím matematiku ZŠ. T.: 053/446 58 43,

0908 843 824
����� Dám do prenájmu firme alebo súkromnej osobe

nezariadený 3−izbový byt na sídlisku Západ I,
5. poschodie. T.: 0910 381 991
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Mesto Spišská Nová Ves odovzdalo rodine RingošovcovMesto Spišská Nová Ves odovzdalo rodine RingošovcovMesto Spišská Nová Ves odovzdalo rodine RingošovcovMesto Spišská Nová Ves odovzdalo rodine RingošovcovMesto Spišská Nová Ves odovzdalo rodine Ringošovcov
z Krompách finančný dar v hodnote 100 tisíc korúnz Krompách finančný dar v hodnote 100 tisíc korúnz Krompách finančný dar v hodnote 100 tisíc korúnz Krompách finančný dar v hodnote 100 tisíc korúnz Krompách finančný dar v hodnote 100 tisíc korún

6. marca 2007 odovzdal symbolický šek pánovi
Emilovi Ringošovi spišskonovoveský primátor Ján Volný.

Finančné prostriedky boli odoslané v rámci verejnej
zbierky „Jakubko“, ktorú vyhlásilo Mesto Krompachy na
pomoc po tragickej udalosti zo dňa 2. 2. 2007.

Poslanci mestského zastupiteľstva a teda aj občania
mesta sa takto pridali k ďalším desiatkam ľudí z celého
Slovenska a dokonca aj z Českej republiky, ktorých krom−
pašská tragédia, pri ktorej po výbuchu plynu
v dome zahynula matka rodiny Monika a jej 5−ročná dcéra
Lenka, nenechala bez odozvy.

     Mgr. Ivana Ratkovská

Mesto Spišská Nová Ves
prostredníctvom Mestského
úradu, odd. výstavby a dopravy
začalo v októbri 2006 s výstav−
bou prvej okružnej križovatky v
našom meste. Je v tom aj určitá
symbolika, že presne pred sto
rokmi bola vo Francúzsku vybu−
dovaná prvá kruhová križovatka
vo svete.

Projektovú dokumentáciu dalo
mesto vypracovať v roku 2004.
Svojimi parametrami zodpovedá
malej okružnej križovatke
(MOK). Súčasťou MOK okrem
nových asfaltových kobercov sú
aj chodníky pre peších a pre cyk−
listov s ich vodorovným a zvis−
lým dopravným značením. V
stredovom kruhu bude osadený
kamerový systém napojený na
centrálny pult mestskej polície.

Dodávateľom prác je staveb−
ná firma Milanko, s. r. o., Spišská
Nová Ves. Termín úplného ukon−

V meste pribudne okrem novéhoV meste pribudne okrem novéhoV meste pribudne okrem novéhoV meste pribudne okrem novéhoV meste pribudne okrem nového
parkoviska i malá okružnáparkoviska i malá okružnáparkoviska i malá okružnáparkoviska i malá okružnáparkoviska i malá okružná
križovatka pri cintorínekrižovatka pri cintorínekrižovatka pri cintorínekrižovatka pri cintorínekrižovatka pri cintoríne

čenia križovatky s odovzdaním
do trvalej prevádzky je 30. jún
2007. Rozpočet na túto stavbu
predstavuje čiastku 6,6 mil. Sk.

Upozorňujeme na zmenu
pôvodného dopravného
značenia, tak počas výstav−
by, ako aj po jej ukončení.
Zrealizovaním tejto investičnej
akcie by malo dôjsť k plynulej−
šiemu a bezpečnejšiemu
prejazdu cez túto križovatku.

Ďalšou významnejšou stav−
bou v oblasti dopravy v tomto
roku bude výstavba nového
parkoviska medzi Detskou
poliklinikou a Mestským úra−
dom na Štefánikovom námestí
s obojsmerným sprejazdnením
spojovacej cesty medzi Štefá−
nikovým námestím a Hviezdo−
slavovou ulicou.

   Ing. Štefan Sanetrik
     odd. výstavby a dopravy

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom
poslednom zasadnutí schválili pre rodinu Ringo−
šovcov, po medializovanej krompašskej tragédii,
finančný dar 100 tisíc korún.

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves oznamuje vlastníkom a
nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré
spravuje firma Polytop, s. r. o., že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje
cez soboty, nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 7320905 215 7320905 215 7320905 215 7320905 215 732.

Základná škola
Ul. Ing. Kožucha 11
Spišská Nová Ves

pokračuje v tradíciách a
v školskom roku 2007/2008
otvára matematicotvára matematicotvára matematicotvára matematicotvára matematickékékékéké
a jazykové triedya jazykové triedya jazykové triedya jazykové triedya jazykové triedy.

Keď máte záujem, aby Váš
syn/dcéra navštevoval/a
matematickú alebo
jazykovú triedu v školskom
roku 2007/2008 od piateho
ročníka, môže sa dostaviť
na prijímacie pohovory.
V prípade splnenia
stanovených kritérií,
budú do týchto tried
zaradení.

Prijímacie pohovory sa
uskutočnia:
− do matematickej triedy
17. 4. 2007 o 817. 4. 2007 o 817. 4. 2007 o 817. 4. 2007 o 817. 4. 2007 o 80000000000 hod. hod. hod. hod. hod.

− do jazykovej triedy
18. 4. 2007 o 818. 4. 2007 o 818. 4. 2007 o 818. 4. 2007 o 818. 4. 2007 o 80000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
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Dňa 11. 4. 2007 uplynie rok, keď
nás navždy opustil môj manžel,
starostlivý otec Michal KEŠEĽÁK.

S láskou a úctou spomína manželka,
dcéry Iveta a Jana, syn Tomáš
a ostatná smútiaca rodina.

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

Dňa 12. 4. 2007 uplynie 5. výročie
úmrtia môjho milovaného manžela,
otca, syna, brata, švagra a zaťa
Dušana FRANKOVIČA.

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

S úctou a láskou spomína manželka Katarína,
synovia Dušan, Radoslav a ostatná smútiaca
rodina.

Odišiel si nám, už sa nevrátiš. Len ten, kto s
Tebou žil, vie, čo stratil. Zhasli láskavé oči,
dotĺklo zlaté srdce, prestali sa ústa smiať. Čas
plynie a bolesť trápi, Teba nám už nik nevráti.

Dňa 14. 4. 2007 uplynú dva roky,
odkedy nás navždy opustil manžel,
otec, syn, brat švagor a ujo

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

spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra

Radka, syn Matej, rodičia, súrodenci a ostatná
smútiaca rodina.

Navždy ostaneš v našich srdciach.

Mal si rád život, mal si rád smiech, veril si
v dobro a miloval svet. Nestihol sa s nami
ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21
rokov nezodpovedný človek.

Dňa 14. 4. 2007 si v smútku a s
bolesťou v srdci pripomíname desať
rokov od smrti nášho milovaného

syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri doprav−
nej nehode. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.

                                            rodičia a súrodenci

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

Dňa 15. 4. 2007 uplynie 1 rok,
odkedy od nás odišla moja drahá
manželka, naša mamka, babka, prí−
buzná a známa Milada ŠMELKOVÁ.

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

S láskou na ňu spomínajú manžel Jozef, dcéra
Žaneta a syn Jozef s rodinami, dcéra Anička
a syn Tomáš.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svo−
jom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.

Dňa 15. 4. 2007 uplynie 7 rokov,
čo nás tragicky opustil náš milovaný
syn Róbert ČAJA.

Jeho život vyhasol vo veku nedoži−
tých 22 rokov. Vyhasol vinou človeka,

ktorý vie, že je za tento čin zodpovedný.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu

spolu s nami tichú spomienku.
                     rodičia, sestra Edita a brat Marcel

Prešli už roky, čo nie ste medzi nami, v našich
srdciach žijete spomienkami.

Dňa 20. 4. 2007 uplynie 10 rokov
od smrti nášho otca, dedka, svokra,
syna, brata a švagra Jozefa
SALITRIKA z Novoveskej Huty.

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

S úctou spomínajú synovia Jozef, Roman
a Miroslav s manželkou, vnúčatá a mama.

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srd−
ciach nás, ktorí sme ho milovali.

Dňa 15. 4. 2007 uplynie smutný rok,
kedy sa navždy zavrela kniha života
nášho drahého Jána RAŠKA.

S úctou a láskou spomína smútiaca
rodina.

Dňa 17. 4. 2007 uplynie rok od úmr−
tia našej drahej mamičky, babičky a
prababičky Márie OCVIRKOVEJ.

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

S láskou a úctou spomínajú dcéry
Mária a Zdenka s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

Dňa 22. 4. 2007 uplynie rok, odkedy
nás navždy opustila naša drahá
mamka, babka, stará a prastará
mamka Katarína STEINEROVÁ.

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

S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

Dňa 23. 4. 2007 uplynie 5 rokov, odkedy nás
opustil milovaný manžel, starý a prastarý otec
Andrej HAMBOR.

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

                           manželka, synovia s rodinami

CENNÍK
za uverejnenie

spomienok a poďakovaní
Text do 10 riadkov + fotografia 200,− Sk

Text bez fotografie 150,− Sk
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Pribudne v meste supermarket?Pribudne v meste supermarket?Pribudne v meste supermarket?Pribudne v meste supermarket?Pribudne v meste supermarket?

Investičná spoločnosť opäť po dvoch rokoch požiadala
mesto o schválenie lokality na výstavbu supermarketu
LIDL.

Po tom, čo pred dvomi rokmi
poslanci zámer neschválili, už v
poradí druhú požiadavku na
odobrenie lokality pre výstavbu
supermarketu LIDL obdržalo
v týchto dňoch mesto Spišská
Nová Ves.  Vytypovaná lokalita
je pred ubytovňou Panoráma v
smere zo sídliska Mier do centra
mesta. Spomínané pozemky sú
vlastníctvom súkromnej osoby.

V prípade, že sa investor s
mestom dohodne, je pripravený
v rámci projektu výstavby dobu−
dovať zelené zóny v okolí, vybu−
dovať cyklistický chodník  pozdĺž
Hornádu, ponúknuť kompletné
dopravné riešenie lokality a zre−
konštruovať most v smere na
sídlisko Mier, ktorý je momentál−
ne v zanedbanom stave. „Na
jednej strane by to bolo prí−
nosom pre mesto, na strane
druhej si uvedomujeme, že
v lokalite dôjde k zvýšeniu

hluku. Aj preto celý proces
nechceme unáhliť. Dáme
priestor najmä občanom, aby
sa k prípadnej výstavbe
vyjadrili. Až následne budú

o prípadnom povolení vý−
stavby supermarketu roz−
hodovať poslanci mestské−
ho zastupiteľstva“, povedal
k rozhodovaciemu procesu
primátor mesta, Ján Volný.
Ako ďalej dodal, v dôsledku
spomínaných skutočností by sa
s prípadnou  výstavbou nemalo
začať skôr ako v priebehu
budúceho roka.
               Mgr. Ivana Ratkovská

Vedenie mesta chce získať do majetku opustenéVedenie mesta chce získať do majetku opustenéVedenie mesta chce získať do majetku opustenéVedenie mesta chce získať do majetku opustenéVedenie mesta chce získať do majetku opustené
kasárne Železničného vojska v centre mestakasárne Železničného vojska v centre mestakasárne Železničného vojska v centre mestakasárne Železničného vojska v centre mestakasárne Železničného vojska v centre mesta

„Ide o areál s rozlohou viac
ako 71 tisíc metrov štvorcových
na mimoriadne výhodnom mies−
te v centre mesta s mnohostran−
ným využitím“. Takto reagoval
primátor Spišskej Novej Vsi, Ján
Volný, po tom, čo si mal možnosť
areál pozrieť osobne. Ako dodal,
na rokovaní na ministerstve do−
pravy dostalo vedenie mesta od
ministra Ľubomíra Vážneho pred−
bežný prísľub, že by mesto
mohlo kasárne získať do svojho
majetku. „Je to dôležité z toho
hľadiska, že iba vysporiada−
nie majetku dáva predpokla−

dy k tomu, aby sme sa mohli
uchádzať o európske fondy.
No a keďže kasárne boli po−
stavené v 40−tych rokoch mi−
nulého storočia, 12 nevyuži−
tých budov i areál budú
potrebovať miliónové investí−
cie, ktoré je mesto priprave−
né získať prostredníctvom
európskych projektov. Vízia
je taká, že by tu mohli vyrásť
byty vyššieho štandardu,
areál na rekreačné účely a
ďalšie projekty. Fámy o tom,
že by v areáli kasární mali
byť situované sociálne byty

alebo by sa do priestorov mali
presťahovať neprispôsobiví
občania, radikálne vylučujem“,
dodal primátor Ján Volný.

Pripomeňme, že kasárne v
centre mesta Spišská Nová Ves,
opustilo železničné vojsko v ja−
nuári 2003 po reorganizácii. Od
toho času sú priestory s celko−
vou kapacitou 400 vojakov ne−
využité. Údržba areálu, 12 prázd−
nych budov a skladov,  je naďalej
realizovaná prostredníctvom
Technickej ochrany a obnovy
železníc. Prevodu majetku kasár−
ní na mesto bude predchádzať
viacero administratívnych kro−
kov, ktoré by mali vyvrcholiť
prijatím uznesenia vlády SR.

  Mgr. Ivana Ratkovská

Areál kasární je opustený od roku 2003. Vedenie mesta má
záujem získať ho do majetku. Pomocou prostriedkov
z európskych fondov plánuje vybudovať byty vyššieho
štandardu a rekreačný areál.
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Čas rýchlo plynie, no nám v srdci ostáva veľ−
ká rana, v očiach slzy. Musel si navždy odísť
i keď túžil si žiť, lebo si mal rád život, mal si rád
smiech, veril si v dobro, miloval si svet. Nič
zlé si nikomu neurobil, ale Tebe bol vzatý mla−
dý život. Musel si opustiť bez rozlúčky tých,
ktorých si mal rád. Človek, ktorý je zodpoved−
ný za tento čin a ktorý nám spôsobil takú veľ−

kú bolesť, za svoj čin nepyká a ani nechce pykať. Rôznym
spôsobom sa snaží zbaviť viny. Jeho svedomie mu to dovolí.

Dňa 27. 3. 2007 uplynuli 3 roky od smrti nášho
syna, brata, strýka Vladimíra HARČÁRA. I keď
si odišiel, v našich srdciach navždy ostaneš.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste
ho poznali a nezabudli.

S láskou spomínajú rodičia, bratia, synovci a
ostatná rodina.

Dňa 2. 4. 2007 uplynie rok, keď nás
navždy opustil náš otec, svokor
a dedko Michal KIŠÁK.

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

      syn Vladimír s rodinou

Nezomrel ten, kto žije v srdciach svojich
blízkych.

Dňa 2. 4. 2007 uplynie rok, čo nás
navždy opustil môj milovaný manžel
a otec Milan ŠIŠKA.

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

S láskou a úctou manželka, syn Milan s rodinou
a dcéra Aťka.

Dňa 7. 4. 2007 uplynie rok, čo nás
navždy opustil môj manžel, dedko a
pradedko Jozef ŠUPOL z Novoves−
kej Huty.

Po krátkych cestách chodili sme spolu.
Na dlhú cestu odišiel si sám, márne Ťa
moje oči hľadajú, slzy po tvári stekajú.

Otec náš, ktorý si nás mal tak rád, to jediné srdce, ktoré
nás vedelo milovať, odišlo navždy spať.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia

Ján, Peter a Jozef s rodinami.

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

Dňa 7. 4. 2007 si pripomenieme
prvé výročie úmrtia našej drahej mamičky
Kataríny TOMAJKOVEJ.

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

S úctou a láskou spomínajú syn a dcéry
s rodinami.

Dňa 7. 4. 2007 uplynie 14 rokov
od smrti nášho otca, dedka, svokra
Tomáša BENDÍKA.

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

syn Tomáš s manželkou a vnúčatá

Dňa 8. apríla 2007 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš brat,
švagor a ujo Miloš MIKOLAJ.

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

      bratia Rudo a Peter s rodinami

Dňa 8. 4. 2007 uplynie rok, čo nám
naposledy zakývala a potom navždy
zatvorila oči naša drahá mamka,
babka, prababka Cilka SROKOVÁ.

Veľmi nám chýba a náš zrak stále zablúdi
k oknu, z ktorého nám stále zakývala. Teraz
nám neostáva už iné, iba kytičku na hrob

položiť a sviečku zapáliť.
Tí, ktorí ste ju poznali a vážili ste si ju, venujte jej

spolu s nami tichú spomienku.
            dcéra Janka a syn Miroslav s rodinami

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré denne spomíname.
Márne ho naše oči všade hľadajú, márne
po tvári slzy stekajú. Nezabudli sme, len sme
sa naučili žiť s tým, že už nie si s nami.

Dňa 12. 4. 2007 uplynie 5 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš

drahý syn Marek KATRIŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami

tichú spomienku.
                                       rodičia a sestra Lenka

Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal.
Rýchlo, bez rozlúčky, to nik nečakal.
Už prestali pre neho hviezdy svietiť,
už prestalo ho slnce hriať, ale my,
čo sme nášho Danka milovali,
stále neprestávame na neho spomínať.

Dňa 13. 4. 2007 uplynú 2 roky od
smrti nášho drahého syna Daniela NOVOTNÉHO.
Jeho odchod bol nečakaný, do sĺz a žiaľu zahalený.

S láskou spomínajú rodičia, brat, starí rodičia,
priateľka.

Zároveň si 9. 4. 2007 pripomíname 12. výročia
úmrtia našej starostlivej mamky, manželky a babky
Márie NOVOTNEJ. Venujte jej s nami tichú
spomienku.

               manžel, syn a dcéra s rodinami

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten,
kto Ťa mal rád, nezabúda.

Dňa 13. 4. 2007 uplynie 20 rokov
od smrti mojej manželky Heleny
MAČUGOVEJ, rod. Jasečkovej.

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

               manžel, dcéry a syn s rodinami
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Mestské zastupiteľsto v Spišskej Novej Vsi na svojom 4. riadnom zasadnutí, konanom dňa
15. 2. 2007, schválilo uznesením č. 44 delegovanie zástupcov mesta do orgánov obchodných
spoločností s účasťou mesta v tomto zložení:

Delegovanie zástupcov mesta do orgánovDelegovanie zástupcov mesta do orgánovDelegovanie zástupcov mesta do orgánovDelegovanie zástupcov mesta do orgánovDelegovanie zástupcov mesta do orgánov
obchodných spoločností s účasťou mestaobchodných spoločností s účasťou mestaobchodných spoločností s účasťou mestaobchodných spoločností s účasťou mestaobchodných spoločností s účasťou mesta

EMKOBEL, a. s.
(100% účasť mesta)
Valné zhromaždenie:
Mgr. Ján Volný
Predstavenstvo:
Ing. Marián Bubeník
Ing. Peter Petko
Ing. Ernest Jakubčo
RSDr. Juraj Beňa
PhDr. Miroslav Semeš
Dozorná rada:
Jaroslav Ogurčák
Ing. Ondrej Majerník
Pavol Šefčík

LESY MESTA, s. r. o.
(98,6% účasť mesta)
Valné zhromaždenie:
Ing. Viktor Weiser
Ing. Peter Petko
Mgr. Ján Volný
Jaroslav Ogurčák
Dozorná rada:
Mgr. Michal Demečko
Ing. Ladislav Piga
JUDr. Michal Komara, PhD.

HOTEL METROPOL, a. s.
(41,12% účasť mesta)
Valné zhromaždenie:
Mgr. Ján Volný
Predstavenstvo:
Ing. Alfonz Satmár
Dozorná rada:
Ing. Ladislav Piga

ŠPORT, s. r. o.
(81,32% účasť mesta)
Predstavenstvo:
Ľudmila Dutková
Ing. Marián Bubeník
Jozef Para
Dozorná rada:
Mgr. Štefan Demečko
Mgr. Patrik Dluhoš
Ing. Jozef Vernarský

PODTATRANSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČ−
NOSŤ, a. s. Poprad
Valné zhromaždenie:
Mgr. Ján Volný

BIC, s. r. o.
(100% účasť mesta)
Valné zhromaždenie:
Bc. Ing. Janka Brziaková
Ing. Peter Petko
JUDr. Jozef Bíroš
Dozorná rada:
Ing. Ernest Jakubčo
Jaroslav Ogurčák
RSDr. Juraj Beňa

SVT, s. r. o.
(41% účasť mesta)
Valné zhromaždenie:
Mgr. Jolana Prochotská
Dozorná rada:
Eduard Markovič

NOVA BRANTNER, a. s.
(8% účasť mesta)
Valné zhromaždenie:
Mgr. Ján Volný

Mesto Spišská Nová Ves pripravuje radikálnu zmenuMesto Spišská Nová Ves pripravuje radikálnu zmenuMesto Spišská Nová Ves pripravuje radikálnu zmenuMesto Spišská Nová Ves pripravuje radikálnu zmenuMesto Spišská Nová Ves pripravuje radikálnu zmenu
v prístupe občanov mesta k aktuálnym informáciámv prístupe občanov mesta k aktuálnym informáciámv prístupe občanov mesta k aktuálnym informáciámv prístupe občanov mesta k aktuálnym informáciámv prístupe občanov mesta k aktuálnym informáciám

Magistrát  Spišskej Novej Vsi
sa rozhodol výrazne zlepšiť
možnosti získavania informácií
o dianí v meste a okolí. Aj preto
sa pripravuje spustenie novej
podoby internetového portálu
www.mestosnv.sk.

Odborný tím pracuje na vytvo−
rení interaktívnej stránky s pruž−
ným softvérom, ktorý sprístupní
množstvo užitočných informácií
a aktualít dotýkajúcich sa života
v Spišskej  Novej Vsi. Výhodou
nového softvéru, ktorý bude do−
sahovať vysoké európske štan−
dardy, bude aj možnosť spätnej
reakcie od občanov. Bude za−
chytávať a reagovať na návrhy,
či postrehy Spišiakov. Vysoká
úroveň stránky umožní prijateľ−

ný prístup aj pre zrakovo postih−
nutých občanov.

„Jedným z našich cieľov je
aj to, aby boli občania mesta
informovaní na vysokej úrov−
ni. Pristupujeme k renovácii
internetovej stránky v zmys−
le najmodernejších technoló−
gií. Dúfam preto, že čoskoro
si všetci tí, ktorí bažia po no−
vinkách, budú mať možnosť
o metropole Spiša nájsť všet−
ko, čo ich zaujíma pohroma−
de, prehľadne a najmä rých−
lo. Prekvapením bude aj úplne
nová tvár Informátora v dru−
hej polovici roka, zatiaľ však
viac neprezradím,“ dodal na
margo pripravovaného projektu
primátor, Ján Volný.

Novinkou je zároveň nová
internetová stránka mestskej
televízie Reduta, kde si už teraz
môžu návštevníci nájsť najaktuál−
nejšie informácie o dianí v mes−
te, on line vysielanie aktualít
televízie Reduta, archív so star−
šími premiérami spravodajstva,
spotrebné informácie, ktoré sa
týkajú pohotovostných služieb,
kultúry či možnosti využitia
športových centier. Na novom
internetovom portáli www.snv.sk
je sprístupnená zároveň fotoga−
léria historicko−kultúrnych pa−
miatok mesta a tlačové a agen−
túrne správy, ktoré sa dotýkajú
diania  v meste alebo občanov
žijúcich na Spiši.

  Mgr. Ivana Ratkovská
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Pracovité ruky nás už nepohladia, nepritúlia,
pohľad sa nestretne, telefón nezazvoní a
slovíčko čakám vás, už nezaznie. Ostali nám
len spomienky a veľký žiaľ.

31. 1. 2007, tak tíško ako žil, nás
opustil otec, svokor, dedko, brat a
švagor Ján BUČKO.

Naše úprimné poďakovanie patrí Vám všetkým,
ktorí ste sa oň starali a prišli sa rozlúčiť a odpreva−
diť ho tam, odkiaľ niet návratu.

   dcéra Božena, zať Róbert a vnuk Jean−Pierre

Touto cestou sa chceme poďako−
vať všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa 15.
februára 2007 prišli rozlúčiť s naším
drahým ockom, dedkom a pradedkom
Mikulášom PARIMUCHOM.

Za dôstojnú a precítenú rozlúčku
ďakujeme p. Findurovej z MsÚ v Spišskej Novej
Vsi. Naša vďaka patrí aj MUDr. Zimovej z ODCH
za starostlivosť, láskavý a ľudský prístup
v posledných dňoch jeho života.

                                dcéry a synovia s rodinami

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád, nezabúda...

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, spolupracovní−
kom, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 20. 2. 2007 s
mojím manželom, starostlivým otcom,

bratom, švagrom, krstným otcom Valentínom
TANCOŠOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 58
rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ. Úprimne ďakujeme p. Ing. V. Muchovi, ktorý
ukončil naše trápenie, naše úprimné poďakova−
nie patrí aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili pri
pátraní.

manželka, dcéry Marcelka a Danka s manže−
lom, synovia Marek a Ivan s manželkou a ostatná
smútiaca rodina

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

S hlbokým žiaľom v srdci ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
2. 3. 2007 s mojím manželom, ockom,

dedkom, synom, svokrom, bratom a príbuzným
Petrom KORDOVANÍKOM.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kveti−
nové dary. Naše poďakovanie patrí tiež kolektívu
spoločnosti Uranpress za teplé slová a dôstojnú
rozlúčku.

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

S úctou a láskou manželka, dcéry s rodinami,
vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Tvoj odchod bol nečakaný, do sĺz a smútku
zahalený. Navždy budeme na Teba spomínať.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom a zná−
mym, ktorí sa prišli dňa 15. 3. 2007
rozlúčiť s naším drahým bratom
Jaroslavom KATRENIČOM, ktorý

nás náhle opustil vo veku 52 rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú roz−
lúčku ďakujeme ZPOZ, p. Kučinskému a p. Lap−
šanskému a taktiež ďakujeme Pohrebným služ−
bám S. Badzíková za citlivo poskytované služby.

sestra Vierka s deťmi, bratia Milan a Ivan
s rodinami

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal,
ostali len spomienky, v srdci žiaľ.

Dňa 1. marca 2007 uplynulo 25
rokov, odkedy nás navždy opustila
naša drahá milovaná mamička
Mária FEDORČÁKOVÁ, rod. Mania−
ková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte

jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Viera

a Božena s rodinami.

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

S bolesťou v srdci si spomíname na
našu mamičku, manželku a babku
Irenu REPASKÚ, ktorá nás pred 13
rokmi náhle opustila. Ani čas nikdy ne−

vymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju
milovali. S láskou smútiaca rodina.

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich
srdciach žije spomienkami.

Dňa 24. 3. 2007 uplynul rok od
smrti našej drahej mamky Anny
BARILLOVEJ. S úctou a láskou
spomína manžel Ladislav, synovia
Pavol, Milan, Marián s rodinami,

dcéry Mária, Anna, Vierka, Katka s rodinami.Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten kto Ťa mal rád, nezabudol.

Dňa 26. 3. 2007 uplynie 30 rokov,
čo nás opustil náš syn, manžel, otec,
brat a švagor Eduard TEKELY.

Spomínajú manželka Hanka, syn
Edko s rodinou, otec, sestra a brat

s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Odišiel človek dobrého srdca
a pracovitých rúk.

Dňa 31. 3. 2007 sme si pripomenuli
1. výročie smrti nášho milovaného
manžela, otca, dedka, brata, švagra
a priateľa Pavla KLEŠČA.

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

  smútiaca rodina
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Mikroregión Slovenský raj − sever
a Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú na
OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY

27. 4. 2007 − piatok, Spišská Nová Ves − Letná ul.
1010101010oooooooooo Základná škola Levočská ul.Základná škola Levočská ul.Základná škola Levočská ul.Základná škola Levočská ul.Základná škola Levočská ul.
1111111111oooooooooo Hudobná skupina AKCENTHudobná skupina AKCENTHudobná skupina AKCENTHudobná skupina AKCENTHudobná skupina AKCENT
1212121212oooooooooo ZUŠ  SNVZUŠ  SNVZUŠ  SNVZUŠ  SNVZUŠ  SNV
1313131313oooooooooo Centrum voľného času Adam SNVCentrum voľného času Adam SNVCentrum voľného času Adam SNVCentrum voľného času Adam SNVCentrum voľného času Adam SNV
1414141414oooooooooo COPYRINGHTCOPYRINGHTCOPYRINGHTCOPYRINGHTCOPYRINGHT

− − − − − hudobná skupina OWNhudobná skupina OWNhudobná skupina OWNhudobná skupina OWNhudobná skupina OWN     ROCKROCKROCKROCKROCK
1515151515oooooooooo ZUŠ REV SNVZUŠ REV SNVZUŠ REV SNVZUŠ REV SNVZUŠ REV SNV
1616161616oooooooooo OTVORENIEOTVORENIEOTVORENIEOTVORENIEOTVORENIE

Ukážky z histórie mestaUkážky z histórie mestaUkážky z histórie mestaUkážky z histórie mestaUkážky z histórie mesta
Hosť programu:Hosť programu:Hosť programu:Hosť programu:Hosť programu:
Hudobná skupina P. S.Hudobná skupina P. S.Hudobná skupina P. S.Hudobná skupina P. S.Hudobná skupina P. S.

1717171717oooooooooo Folklórny súbor ČAČINA pri MKC SNVFolklórny súbor ČAČINA pri MKC SNVFolklórny súbor ČAČINA pri MKC SNVFolklórny súbor ČAČINA pri MKC SNVFolklórny súbor ČAČINA pri MKC SNV
1818181818oooooooooo KARAVANA − reggae bandKARAVANA − reggae bandKARAVANA − reggae bandKARAVANA − reggae bandKARAVANA − reggae band

Súčasťou podujatia bude i prezentácia regiónu a poskytovateľov služieb
v CR, ukážky osadenia stúpačiek, záchrannej akcie Horskej služby,

ryžovanie zlata, prezentácie remesiel, súťaž v rezaní pňa, bezplatný vstup
do kultúrnych zariadení a výstup na vežu rím.−katol. kostola.

28. 4. 2007 − sobota, Dedinky − Futbalové ihrisko
1500 Hudobná skupina ŠčambaHudobná skupina ŠčambaHudobná skupina ŠčambaHudobná skupina ŠčambaHudobná skupina Ščamba

Ľudové folkórne súboryĽudové folkórne súboryĽudové folkórne súboryĽudové folkórne súboryĽudové folkórne súbory
Čistenie dolín Národného parku Slovenský raj

29. 4. 2007 − nedeľa29. 4. 2007 − nedeľa29. 4. 2007 − nedeľa29. 4. 2007 − nedeľa29. 4. 2007 − nedeľa
Podlesok − HrabušicePodlesok − HrabušicePodlesok − HrabušicePodlesok − HrabušicePodlesok − Hrabušice

999993030303030 Otvorenie letnej turistickej sezónyOtvorenie letnej turistickej sezónyOtvorenie letnej turistickej sezónyOtvorenie letnej turistickej sezónyOtvorenie letnej turistickej sezóny
Ukážky let. záchrannej služby ATC PopradUkážky let. záchrannej služby ATC PopradUkážky let. záchrannej služby ATC PopradUkážky let. záchrannej služby ATC PopradUkážky let. záchrannej služby ATC Poprad
Hudobná skupina ŠčambaHudobná skupina ŠčambaHudobná skupina ŠčambaHudobná skupina ŠčambaHudobná skupina Ščamba
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Vo februári nás navždy opustili:

Vo februári významné životné jubileum oslávili:

Žofia Bukšárová, r. nar. 1920
Gizela Krásniková, 1922
František Kundrát, 1922
Helena Jurčová, 1929
Cecília Ondrušeková, 1930
Ladislav Tóth, 1937

Spomienky a  poďakovania
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.

Badzíková za poskytnuté služby.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti

a teplé ľudské slová v našom žiali.
manželka Paula, synovia Ľuboš a František,

dcéry Monika a Eva s rodinami, synovia Vladimír,
Milan a Marián s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

Nie, neodišiel, iba ho nestretáme.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie

všetkým príbuzným, známym, pria−
teľom, spolupracovníkom, ktorí sa
prišli rozlúčiť 10. februára 2007 s
Ing. Miroslavom STANISLAVOM,
ktorý tragicky zahynul vo veku 50

rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a za teplé
ľudské slová.
                                                  smútiaca rodina
Života kniha zavrela sa. Písaná srdcom, krvou žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré denne spomíname.

Dňa 29. 4. 2007 uplynie 10 rokov
od smrti môjho milovaného manžela

Františka KLEINA.
S úctou a láskou spomínajú man−

želka, dcéry, zaťovia, vnúčatá a ostat−
ná smútiaca rodina.

 Ak ste ho poznali, spomínajte s nami.

Drahá naša mamička, už nič Ti nemôžeme
dať, len kytičku kvetov na hrob položiť, chvíľu
postáť a ticho spomínať, sviečku zapáliť, slzu
vyroniť a pošepkať Ti, ako veľmi nám chýbaš.

Dňa 30. 4. 2007 si pripomenieme 5.
výročie úmrtia manželky a mamičky
Marty SPIŠÁKOVEJ, rod. Hanáko−

vej. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.

  manžel Vincent a deti s rodinami

70 rokov
Eva Barčovská
Rudolf  Klein
Svetlana Mišíková
Justína Jakubcová
Anton Hanzely
Valéria Horváthová
Ondrej Šoltis
Ladislav Hronský
Mária Chalupecká
Ján Majerský
Magda Toporcerová
Hedviga Zahurancová
Anton Ivanko
Jozef Dzurojurko
Milan Jasečko
Mária Kluknavská
Ctibor Polom

80 rokov
Valentín Peták
Mária Filipová
Valent Knutelský
Regina Lalinská
Mikuláš Kiššák
Magdaléna Koňaková
Katarína Lorencová
Irena Rehánková
Anna Oravcová
František Papaj
Anna Janisková
Valent Varga
Františka Fedorčáková
Ján Melioris

75 rokov
Mária Pribulová
Jozef Čopian
MUDr. Cyril Macejko
Mária Smižanská
Justina Wagnerová
Anna Kapušanská
Štefan Školníček
Ing. Jozef Smik
Jolana Blahovská
Mária Hagovská
Mária Sobinovská
Ján Pavlík
Mária Šimčáková
JUDr. Matej Vojtáš
Marta Loyová
Žofia Durdiaková
Matilda Akurátna
Helena Rigelská
Mária Kohútová
Rudolf Fabian
Emília Gondová
Viktor Lenárt

85 rokov
Mária Lenarčičová
Ondrej Kaščák
Mária Vojčíková
Matilda Servátková
Alžbeta Kopčárová
Anna Friňáková
Anna Lučivjanská
Anna Loyová
Rozália Dudeková

91 rokov
Anna Pekarčíková

93 rokov
Anna Hlopková

94 rokov
Ján Ujházi

Lýdia Puchomírska, 1940
Jozef Kinčák, 1940
Milan Belej, 1945
Terézia Smolková, 1948
Mária Brodová, 1949
Mária Gregová, 1953

Peter Kordovaník, 1954
Ing. Pavol Sukeník, 1958
Peter Škop, 1991
Petronela Rišianová, 2001

Čingov − parkovisko pri LesniciČingov − parkovisko pri LesniciČingov − parkovisko pri LesniciČingov − parkovisko pri LesniciČingov − parkovisko pri Lesnici
1100 Country hudbaCountry hudbaCountry hudbaCountry hudbaCountry hudba

Sp. Tomášovce − futbalové ihriskoSp. Tomášovce − futbalové ihriskoSp. Tomášovce − futbalové ihriskoSp. Tomášovce − futbalové ihriskoSp. Tomášovce − futbalové ihrisko
1300 Športové aktivityŠportové aktivityŠportové aktivityŠportové aktivityŠportové aktivity

Ubytovňa Hornád − Ľudová hudbaUbytovňa Hornád − Ľudová hudbaUbytovňa Hornád − Ľudová hudbaUbytovňa Hornád − Ľudová hudbaUbytovňa Hornád − Ľudová hudba
KláštoriskoKláštoriskoKláštoriskoKláštoriskoKláštorisko − otvorenie expozície kláštora
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Preventívne požiarne kontrolyPreventívne požiarne kontrolyPreventívne požiarne kontrolyPreventívne požiarne kontrolyPreventívne požiarne kontroly

Preventívne protipožiarne
kontroly budú od apríla
vykonané:

a) v rodinných domoch a
obytných domoch okrem by−
tov, a v iných stavbách vo vlast−
níctve, alebo užívaní fyzických
osôb na uliciach: Sládkovičo−
va, J. Hollého, Bernolákova,
Hviezdoslavova, J. I. Bajzu,
Krížová, Filinského cesta,
Školská, Kuzmányho, B. Něm−
covej, Kmeťova, Levočská,
Radlinského, J. C. Hronské−
ho, J. Jánskeho, Ing. Straku,
Harichovský chodník, Tolsté−
ho, Ľaliová, Jesenského, As−
trová, Mišíkova, Narcisová,
Vajanského, Nezábudková, J.
Fabiniho, Púpavová, Orlia.

b) v objektoch právnic−
kých osôb a fyzických osôb
− podnikateľov sídliacich na
sídl. Západ a na uliciach: Krížo−
vá, Duklianska, J. Fabiniho, Pri
vyšnej hati, Odborárov, Chrap−
čiakova, Štefánikovo nám.,
Sládkovičova, Ing. Straku,
Orlia, Námestie SNP, Vajanské−
ho, Medza, Starosaská, Hviez−
doslavova, Odborárov, Nad
medzou, Chrapčiakova.

Preventívne protipožiarne
kontroly budú vykonávať členo−
via Dobrovoľnej požiarnej ochra−

ny mesta (Dobrovoľný hasičský
zbor), ktorí sa na požiadanie
pred vykonaním kontroly preu−
kážu poverením a platným opráv−
nením mesta spolu s občianskym
preukazom.

Preventívnou protipožiarnou
kontrolou sa preveruje dodržia−
vanie predpisov na úseku ochra−
ny pred požiarmi, a to najmä:

a) v domoch:
− skladovanie horľavých látok
(drevo a tuhé palivá, horľavé
kvapaliny a plyny, seno a slama);
− stav prístupových ciest k roz−
vodným zariadeniam el. energie,
plynu a vody a stav únikových
ciest (značenie bezpečnostnými
symbolmi);
− vybavenie objektov hasiacimi
prístrojmi a inými vecnými
prostriedkami požiarnej ochrany
(zabezpečovanie pravidelnej
kontroly);
− čistenie, kontrola a preskúša−
nie komínov, umiestnenie a inšta−
lácia tepelných, elektrických,
plynových a iných spotrebičov
(umiestnenie a inštalácia do
vhodného prostredia, bezpečné
vzdialenosti od horľavých kon−
štrukcií, doklady o vykonávaní
kontroly a čistení komínov);
− a iné úlohy uvedené v § 14
zákona č. 314/2001 Z. z.;

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi určil
povinnosť obciam vo veciach zvereného výkonu štátnej
správy vykonávať preventívne protipožiarne kontroly.

b) v subjektoch výrobnej a
nevýrobnej podnikateľskej
sféry − ako vyššie a naviac:
− zabezpečovanie úloh ochrany
pred požiarmi technikom PO
(zriadenie funkcie technika PO);
− dokumentácia ochrany pred
požiarmi (jej vypracovanie,
vedenie a udržiavanie v súlade
so skutočným stavom);
− vykonávanie školenia zamest−
nancov (obsahová náplň, lehoty
školenia, overenie vedomostí);
− zriadenie protipožiarnych hlia−
dok a ich odborná príprava (do−
držiavanie lehôt odb. prípravy);
− vykonávanie cvičného požiar−
neho poplachu;
− oboznamovanie vlastníka objek−
tu, správcu, užívateľa s požiadav−
kami na ochranu pred požiarmi
a poskytovanie odborných rád;
− a iné (§ 4 a 5 cit. zákona).

Členovia kontrolných skupín
sú pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol oprávne−
ní:
− vstupovať do objektov
a zariadení,
− vykonávať potrebné zisťovania
a úkony,
− nazerať do príslušnej dokumen−
tácie,
− požadovať potrebné údaje a
vysvetlenia a potrebnú súčinnosť
od vedúcich a iných zamest−
nancov právnickej osoby, fyzic−
kej osoby − podnikateľa a od
fyzických osôb (občanov),
− požadovať odstránenie
zistených nedostatkov bez
zbytočného odkladu.

Prosíme občanov a prí−
slušných zamestnancov
právnických osôb a fy−
zické osoby − podnikate−
ľov, aby aj vo vlastnom
záujme umožnili vstup
a výkon týchto protipo−
žiarnych kontrol. Tieto
pomôžu zistiť a odhaliť
požiarne nedostatky, a
tak predchádzať vzniku
požiarov a škôd na zdra−
ví, živote i majetku.

Ďaku jeme Vám za
pochopenie.

                   Peter Klein
          referát PO

Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej

Miestny odbor Matice slovenskej

pozýva

študentov, matičiarov, obyvateľov mesta

na stretnutie

s laureátom Literárneho Zvolena,

držiteľom ceny Ivana Krasku

za najlepšiu rozprávkovú knihu,

členom Spišského literárneho klubu

PhDr. Petrom Karpinským

PhDr. Petrom Karpinským

PhDr. Petrom Karpinským

PhDr. Petrom Karpinským

PhDr. Petrom Karpinským

dňa 16. 4. 2007 o 14

dňa 16. 4. 2007 o 14

dňa 16. 4. 2007 o 14

dňa 16. 4. 2007 o 14

dňa 16. 4. 2007 o 140000000000  hod. hod. hod. hod. hod.

v Dome Matice slovenskej
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VEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHA
Streda   4. 4. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Piatok   6. 4. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Nedeľa   8. 4. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie

KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:
Sobota 21. 4. 1000 Tatran−Plešivec, 1. liga muži východ
MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH − ROČNÍK 2007
Pondelok   2. 4. 1700 Vegacom − Old Stars

1800 MV nábytok − Mototip
1900 Chelsea − Ndh Atyp

Utorok   3. 4. 1800 SVP PHaB − Železničiari
1900 Oelto − Parmas

Pondelok 16. 4. 1700 Mototip − Železničiari
1800 Parmas − SVP PHaB
1900 MV nábytok − Vegacom

Utorok 17. 4. 1800 Ndh Atyp − Oelto
1900 Old Stars − Chelsea

Pondelok 23. 4. 1700 Vegacom − Mototip
1800 Oelto − Old Stars
1900 Chelsea − MV nábytok

Utorok 24. 4. 1800 SVP PHaB − Ndh Atyp
1900 Železničiari − Parmas

Pondelok 30. 4. 1700 Mototip − Parmas
1800 Ndh Atyp − Železničiari
1900 Vegacom − Chelsea

Utorok   1. 5. 1800 Old Stars − SVP PHaB
1900 MV nábytok − Oelto

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:
Štvrtok   5. 4. 1400 a 1600 SNV − Stará Ľubovňa − 1. liga, ST/MŽ
Sobota   7. 4. 1530 SNV − Stará Ľubovňa − 2. liga, dospelí
Sobota 14. 4. 1000 a 1200 SNV − Rožňava − 2. liga, ST/MŽ
Sobota 21. 4. 1600 SNV − Stropkov − 2. liga, dospelí
Nedeľa 22. 4. 1100 a 1300 SNV − Giraltovce − 3. liga, ST/MD
Sobota 28. 4. 1000 a 1200 SNV − Prakovce − 2. liga, ST/MŽ
Nedeľa 29. 4. 1000 a 1200 SNV − Michalovce − 1. liga, ST/MŽ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitajte medzi nami:

ZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASY
TERMÍNY PLAY OFF O POSTUP DO EXTRALIGY
Nedeľa   1. 4. PLAY OFF, podľa rozlosovania
Štvrtok   5. 4. PLAY OFF, podľa rozlosovania

Alexander Čonka
Alexandra Hlebová
Anežka Horváthová
Anežka Žigová
Damián Škop
Estera  Pokutová
Júlia  Vietorisová
Juraj Kotrík
Karolína Mária Štubňová
Laura Geletková
Lenka Nováková

Lukáš Hrib
Matej Baniak
Matej  Rehák
Natália  Polláková
Paula  Slebodníková
Samuel Žiga
Sára  Holubová
Tomáš Fabíny
Veronika Paveleková
Zlatica Giňová
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Ochrana lesov pred požiarmiOchrana lesov pred požiarmiOchrana lesov pred požiarmiOchrana lesov pred požiarmiOchrana lesov pred požiarmi
Najčastejšími príčinami vzniku

požiarov za posledných päť
rokov bolo zakladanie ohňov
v prírode, vypaľovanie suchej
trávy a suchých porastov. Upo−
zorňujeme spoluobčanov, že
tieto činnosti sú v zmysle záko−
na č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi zakázané.

Za porušenie ustanovení
zákona je možné fyzickej oso−
be uložiť pokarhanie alebo
pokutu až do výšky 10 000 Sk.

Touto cestou upozorňujeme na
povinnosť dodržiavať základné
pravidlá nielen v jarnom období,

ale aj v období dlhotrvajúceho ho−
rúceho a suchého počasia:

Nezakladať oheň na miestach,
kde by sa mohol rozšíriť.

Na založenie ohňa využívať
bezpečné miesta, ako sú
napr. udržiavané ohniská.

Nezahadzovať neuhasené
ohorky z cigariet.

Nepovoľovať deťom hry so
zápalkami.

Rešpektovať príkazy a dodr−
žiavať zákazy umiestnené na
verejných miestach, najmä pri
vstupoch do lesa (zákaz klade−
nia ohňa, zákaz používania

Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE

� � Krádež benzínu z motorových vozidiel

� � Napriek ponúknutej pomoci zomrel
bezdomovec

4. marca krátko po polnoci v okolí Kauflandu
našla hliadka na lavičke spiaceho J. J., dočasne
ubytovaného v Dome nádeje na Tehelnej ulici.
Uvedenému hrozilo podchladenie a iné nebez−
pečenstvá, preto bol prebudený.  Po prebudení
javil známky opitosti. Ponúknutý prevoz do miesta
terajšieho ubytovania na Tehelnú ulicu odmietol
s tým, že si na mieste oddýchne. Menovaný ne−
javil žiadne vonkajšie známky poranenia. Pred
šiestou hodinou ráno pri opakovanej kontrole
uvedenej lokality, hliadka spozorovala, že vyš−
šie menovaný J. J. opäť leží na lavičke. Kontro−
lou životných funkcií hliadka zistila, že nejaví
známky života. Okamžite bolo zabezpečené
miesto a blízke okolie a privolanie RZP. Udalosť
bola bezodkladne oznámená všetkým kompe−
tentným zložkám.

6. marca krátko pred treťou hodinou ráno hliadka
MsP na sídl. Mier kontrolovala parkovisko na Štú−
rovom nábreží so zameraním na pohybujúcu sa
podozrivú osobu. Po príchode na miesto bolo cítiť
výpary benzínu. Podozrivá osoba sa na parkovis−
ku už nenáchadzala.

Po postupnom preverovaní ulíc bolo na Krčméry−
ho ul. zistené vozidlo zn. Škoda, z ktorého pomaly
vytekal benzín. Hliadka zadržala podozrivého B.
M. zo Sp. Tomášoviec, ktorý mal pri sebe lievik,
kľúč na otváranie nádrží a vedro so zbytkami od−
cudzeného benzínu.

  Šetrením bolo menovanému preukázané odcu−
dzenie benzínu z troch osobných motorových
vozidiel a vedenie motorového vozidla bez vodič−
ského oprávnenia.

zabezpečí organizáciu stravo−
vania.

Na jedno teplé jedlo denne
bude mať nárok vyhradená sku−
pina obyvateľov mesta buď pria−
mo v charite alebo prostredníc−
tvom priameho rozvozu do
domovov. Aby občania mohli
spomínanú službu využívať,
potrebujú potvrdenie mesta
o splnení kritérií. Mesto takto

poskytne na stravovanie obča−
nov s nepriaznivým zdravotným
stavom ročne 360 tisíc korún.

Ako povedal primátor Ján Vol−
ný „Máme na zreteli svoju
základnú povinnosť, postarať
sa o starších ľudí a ťažko
zdravotne postihnutých ob−
čanov. Dohoda medzi mes−
tom a Charitou znie na 26 ti−
síc obedov ročne. Dúfam, že
takto aspoň z časti uľahčíme
život našim nevládnym a 
chorým spoluobčanom.“

  Mgr. Ivana Ratkovská

otvoreného ohňa a pod.).
V prípade spozorovania po−

žiaru privolať okamžite hasičskú
jednotku (č. tel. 150), resp. po−
žiar ohlásiť na najbližšiu ohlasov−
ňu požiarov, či už v obci, alebo
správcovi lesa.

Chrániť lesy neprislúcha len
hasičom, ale všetkým, pretože
všetci nachádzame v lese po−
koj, balzam na vypäté nervy
z každodenných stresových si−
tuácii, čerstvý vzduch, oddych,
rekreáciu a preto by sme mali
spoločne urobiť všetko preto,
aby lesy boli aj naďalej neodde−
liteľnou súčasťou nášho života.

referát požiarnej ochrany MsÚ

Vedenie mesta Spišská Nová
Ves uzavrelo dohodu so Spiš−
skou katolíckou charitou, na zá−
klade ktorej bude v meste za−
bezpečené stravovanie pre
nevládnych dôchodcov a oby−
vateľov s ťažkým zdravotným
postihnutím. Mesto bude na stra−
vovanie približne 70−tich obyva−
teľov denne prispievať finančne
a Spišská katolícka charita

Mesto Spišská Nová Ves a Spišská katolícka charita sa
dohodli na pomoci starým a nevládnym obyvateľom mesta.

26 tisíc obedov ročne pre dôchodcov26 tisíc obedov ročne pre dôchodcov26 tisíc obedov ročne pre dôchodcov26 tisíc obedov ročne pre dôchodcov26 tisíc obedov ročne pre dôchodcov
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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 hod.  Sobota, nedeľa: 900 − 2000 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na č. t. 0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343

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

ŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALA
Nedeľa   1. 4. 0900 LB − Levice, basketbal kadeti
Nedeľa  1. 4. 1130 LB − BSH D. Kubín, basketbal juniori
Sobota 14. 4. 0930 − 1230 LB − Svit, basketbal Ž 93
Sobota 14. 4. 1230 − 1600 LB − Junior Košice, basketbal MŽ
Nedeľa 15. 4. 0700 − 1500 EMBRACO, basketbalový turnaj
Sobota 21. 4. 0800 − 1200 RTVŠ, gymnastika
Sobota 21. 4. 1300 LB − Žiar nad Hronom, basketbal kadeti
Sobota 21. 4. 1500 LB − Levice, basketbal juniori
Nedeľa 22. 4. 1100 LB − Handlová, basketbal kadeti
Nedeľa 22. 4. 0830 LB − Inter Bratislava, basketbal juniori
Sobota 28. 4. 0800 − 1500 polícia, futbal
TERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFFTERMÍNY PLAY OFF
Streda 11. 4. LB − Nitra, PLAY OFF
Sobota 14. 4. PLAY OFF, podľa umiestnenia
Streda 18. 4. PLAY OFF, podľa umiestnenia
Sobota 21. 4. PLAY OFF, podľa umiestnenia
Streda 25. 4. PLAY OFF, podľa umiestnenia
Sobota 28. 4. PLAY OFF, podľa umiestnenia

Poskytujeme zľavy pre poistencov poisťovne DÔVERA, každý deň počas prevádzko−
vých hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.hodín pre verejnosť.
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

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV:
Štvrtok 5. 4. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Piatok 6. 4. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030  SAD
Sobota 7. 4. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Nedeľa 8. 4. 900 − 2030  verejnosť
Pondelok 9. 4. ZATVORENÉ
Utorok            10. 4. 900 − 2030  verejnosť

Parná sauna v dňoch 5. − 10. 4. 2007 otvorená od 900 do 1200 hod. a od 1330 do 2000 hod. počas
prevádzkových hodín Krytej plavárne.
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XV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolkuXV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolkuXV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolkuXV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolkuXV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku
Dňa 10. 3. 2007 sa v Redute

uskutočnilo XV. valné zhromaž−
denie Spišského dejepisného
spolku (SDS). Podujatia sa zú−
častnil i primátor mesta Ján Vol−
ný. Vo svojom príhovore ocenil
prácu tohto občianskeho zdru−
ženia  i jeho veľký prínos pri ob−
jasňovaní a propagácii minulosti
Spiša. V závere svojho vstupu
poblahoželal doc. PhDr. Ivanovi
Chalupeckému, predsedovi
Spišského dejepisného spolku,
k jeho životnému jubileu. Blaho−
želaním zdôraznil, že jubilant sa
pred 75. rokmi narodil práve
v našom meste.

Odborná časť valného zhro−
maždenia bola venovaná hu−
dobnému skladateľovi J. Móry−
mu, jeho životu i dielu. V závere
sme si vypočuli i ukážky z jeho
tvorby. Pamätná doska veno−
vaná tejto osobnosti je na Zim−
nej ulici č. 55 v Spišskej Novej
Vsi, kde skladateľ pôsobil. Val−
né zhromaždenie pokračovalo
programom vyplývajúcim z jeho
úloh.

        Mgr. Jolana Prochotská
            predsedníčka Komisie

         pre rozvoj kultúry pri MsZ

� � VII. ročník výstup na Dreveník

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
v Bratislave, v školskom roku 2007/2008, otvára
1. ročník magisterského, externého štúdia,
v odbore sociálna práca. Prihlášky, prosím,
zasielať na detašované pracovisko v Spišskej
Novej Vsi, Zimná č. 48. Info na t. č. 0903 263 372.

                        PhDr. Martina Kokavcová, PhD.

� � Prihlášky na VŠ
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na

Slovensku Spišská Nová Ves pozýva
na VII. ročník výstupu na Dreveník, spojený
s prehliadkou kostolíka v Žehre.

Odchod účastníkov je 18. 4. 2007 o 800 hod.
autobusom SAD z autobususovej stanice v Spiš−
skej Novej Vsi, nástupište č. 11.

Centrum psychosociálnej pre−
vencie na Spiši − Humanitná spo−
ločnosť Prijatie; Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o., Bratislava;
Katedra charitatívnej práce a
dobrovoľníctva FZ a SP Trnav−
skej univerzity; Slovenská zdra−
votnícka univerzita v Bratislave;
Fakulta zdravotníctva SZU v
Banskej Bystrici; Ústav zdravot−
nických studií Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem;
Zdravotně−sociální fakulta JU
České Budějovice a Právnická
fakulta UPJŠ v Košiciach inicio−

vali usporiadanie III. medziná−
rodnej konferencie na Spiši.

Podujatie sa uskutoční
27. − 28. 4. 2007 v Spišskej
Novej Vsi v kongesovej sále
hotela Metropol. Záštitu nad pod−
ujatím prevzali  Ministestvo prá−
ce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo vnútra SR, predse−
da Košického samosprávneho
kraja Zdenko Trebuľa, primátor
Spišskej Novej Vsi Ján Volný,
rektor VŠ zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety,
n. o., Bratislava, prof. MUDr.

Medzinárodná konferencia na SpišiMedzinárodná konferencia na SpišiMedzinárodná konferencia na SpišiMedzinárodná konferencia na SpišiMedzinárodná konferencia na Spiši
27. − 28. apríla 2007 sa v kongresovej sále hotela Metropol
uskutoční III. medzinárodná konferencia na Spiši. Témou
konferencie bude DIEŤA AKO OBEŤ NÁSILIA.

Ladislav Šoltés, DrSc, Dr. h. c.
Plánovaný je cyklus konferen−

cií s polročnou peridodicitou na
Spiši. Dotknúť sa má rôznych
aspektov kritických oblastí soci−
álneho života − násilie na deťoch,
ženách, senioroch, invalidizova−
ných občanov a i.

Cieľom konferencií je osloviť čo
najširší okruh zainteresovaných
pracovníkov v odbornej a terén−
nej praxi, samosprávy, ako aj
dobrovoľníkov a  širokú verejnosť.

Pozvaní sú domáci a zahranič−
ní odborníci z oblastí medicíny,
práva, psychológie, pedagogiky,
sociálnych vied, vrátane súdnych
znalcov, aktivistov dobrovoľníc−
kych organizácií a médií.

Kontakt na organizátora:
Centrum psychosociálnej prevencie Humanitná spoločnosť Prijatie
Zdravotné stredisko, Šafárikovo nám. č. 3, 052 05 Spišská Nová Ves
h.doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., tel. 053/44 40 888, 0905 615 965, 0910 291 333
Mgr. Renáta Raffajová − sociálny poradca, tel. 053/44 40 888, 0907 333 098
e−mail: gaziova.psychol@zoznam.sk, hsp@post.sk
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1. 4. o 1900

APOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTO
Film o starobylej ríši Mayov a jej záni−
ku. Ide o prvé filmové spracovanie tej−
to neobjasnenej záhady. Pre zvýšenie
autenticity sa vo filme hovorí pôvod−
ným mayským jazykom Yucatec.
USA, 2006, MP 12, dobrodružná
dráma, 96 min., vstupné: 65,− Sk

2. −  3. 4. o 1900

SAW IIISAW IIISAW IIISAW IIISAW III
Jigsawovi, stojacim za brutálnymi a
komplikovanými hrami, sa zasa raz
podarilo uniknúť a zmiznúť. Lekárka
Lynn Denlon a Jeff si uvedomujú, že
sa stali najnovšími pešiakmi na jeho
krutej šachovnici. Horor, USA, 103
min., slovenské titulky, 2007,  MP 15,
vstupné: 59,− Sk

4. − 5. 4. o 1900

KRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVUKRAJINA PRÍLIVU
Príbeh o malom dievčatku, ktorého rodi−
čia sú narkomani. Keď matka zomrie na
predávkovanie, vydá sa s otcom do Te−
xasu. A práve tam sa začnú diať záhady.
Podobne ako v Alenke, je film založený
predovšetkým na fantázii hlavnej hrdin−
ky, ktorej predstavy pôsobia bizarne až
znepokojujúco. Dráma/ fantasy, Kana−
da/VB, 2007, 122 min., české titulky, MP
15, vstupné: 55,− Sk

6. − 10. 4. o 1700

MOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINYMOST DO KRAJINY
TERABITHIATERABITHIATERABITHIATERABITHIATERABITHIA
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.
10. 4. vstupné: 49,− Sk

6. − 9. 4. o 1900

GHOST RIDERGHOST RIDERGHOST RIDERGHOST RIDERGHOST RIDER
Cez deň zostáva Johnny špičkovým
kaskadérom, ale po zotmení se mení na
Ghost Ridera, ktorý loví rebelujúcich dé−
monov. Aj napriek tomu, že je nútený
bezvýhradne plniť diablove rozkazy,
rozhodne sa so svojim osudom bojovať
a využiť svoje prekliatie s nanovo nado−
budnutou silou k tomu, aby ochraňoval
nevinných. USA, 2007, MP 12, akčný/
dobrodružný film, vstupné: 65,− Sk

11. − 12. 4. o 1900

DREAMGIRLSDREAMGIRLSDREAMGIRLSDREAMGIRLSDREAMGIRLS
Príbeh muzikálu zachytáva trnistú ces−
tu za slávou v podaní dievčenského tria.
Nebude cena, ktorú všetky tri dievčatá
zaplatia za vrchol na výstup príliš vyso−
ká... USA, 2006, MP 15, dráma/hudobný,
131 min., vstupné: 59,− Sk

13. − 16. 4. o 1900

ODSÚDENÍ ZOMRIEŤODSÚDENÍ ZOMRIEŤODSÚDENÍ ZOMRIEŤODSÚDENÍ ZOMRIEŤODSÚDENÍ ZOMRIEŤ
Víkendový výlet na luxusnej jachte sa
mení na desivú plavbu. Vládne pohoda
a chuť zaplávať si. V zápale nadšenia
sa všetci vrhnú do chladivej a priezrač−
nej vody. Čo však začalo ako dobrá zá−
bava, sa ukáže ako osudová chyba.
Nikto totiž nespustil rebrík. Paluba je
priamo nad ich hlavami, takmer na do−
sah, ale trup lode je príliš vysoký a klz−
ký. A v kajute lode navyše zostalo dieťa.
Thriller, Nemecko, 2006, ČT, 2006, 95
min., MN 15, SPI, vstupné: 59,− Sk
16. 4. vstupné: 49,− Sk.

17. − 18. 4. o 1900

V TIENI BEETHOVENAV TIENI BEETHOVENAV TIENI BEETHOVENAV TIENI BEETHOVENAV TIENI BEETHOVENA
Beethoven práve dokončuje Deviatu
symfóniu. Je hluchý, chorý, v častých
zlých náladách, často opitý a úplne sám.
Vzťah, najskôr neohrabaný až trápny,
sa čoskoro zmení v naozajstné priateľ−
stvo a vzájomne prospešné hudobné
partnerstvo. Partnerstvo, ktoré umožnilo
premiéru Deviatej symfónie a dalo v po−
sledných chvíľach Beethovenovi mno−
ho šťastia a pokoja... Nemecko, 2007, MP
12, dráma, 104 min., vstupné: 59,− Sk

19. − 20. 4. o 1900

EXTRÉMNE SVAHYEXTRÉMNE SVAHYEXTRÉMNE SVAHYEXTRÉMNE SVAHYEXTRÉMNE SVAHY
Päť najlepších snowboardistov sveta
prichádza na Aljašku, kde sa koná
extrémny závod v snowboardingu.
Svoje sily si zmerajú v najneprístupnej−
šom teréne. USA, 2005, dokumentárny,
akčný, 110', vstupné: 59,− Sk

21. − 23. 4. o 1900

LISTY Z IWO JIMALISTY Z IWO JIMALISTY Z IWO JIMALISTY Z IWO JIMALISTY Z IWO JIMA
V sopečnej pôde sú pochované stovky
neobjavených listov. Dávajú mužom,
ktorí tu bojovali a generálovi, ktorý ich
viedol, tváre a hlas.
Na ostrove Iwo Jima prišlo o život
takmer 7 000 amerických vojakov a viac
ako 20 000 japonských. Čierne piesky
Iwo Jima sú nasiaknuté ich krvou, ale
ich obete, snaha, ich odvaha a súcit žijú
v listoch, ktoré posielali domov.
Vojnová dráma, USA, 2006, MN 15,
141 min., vstupné: 59,− Sk

24. − 26. 4. o 1700

ARTHUR A MINIMOJOVIAARTHUR A MINIMOJOVIAARTHUR A MINIMOJOVIAARTHUR A MINIMOJOVIAARTHUR A MINIMOJOVIA
Desaťročný Artur žije s babkou v ma−
lom dome na dedine. Idylické časy
skončia v okamihu, kedy im hrozí za−
bavenie domu. Jedinou šancou je ded−
kov poklad, ktorý je údajne ukrytý
kdesi na záhrade, v Ríši Minimojov, roz−
tomilých malých škriatkov. Malý Artur
sa rozhodne odvrátiť hroziace nebez−
pečenstvo a vydá sa hľadať pomoc
práve do ríše Mimimojov ... Arturova
cesta je dôkazom, že niekedy i tí naj−
menší môžu dokázať veľké veci.
USA/France, 2006, komédia, český
dabing, MP 12, vstupné: 59,− Sk

24. − 26. 4. o 1900

ROZHOVOR S NEPRIATEĽOMROZHOVOR S NEPRIATEĽOMROZHOVOR S NEPRIATEĽOMROZHOVOR S NEPRIATEĽOMROZHOVOR S NEPRIATEĽOM
Dej sa odohráva počas jedného dňa
na konci druhej svetovej vojny
v drsnej zasneženej krajine, cez ktorú
nemecký vojak vedie svojho zajatca
na smrť. Dejovú líniu tvoria spomienky
postavy vojaka partizána, vypočúva−
ného ruským komisárom a rozpráva
príbeh o svojom zajatí. Slovensko,
2007, MP 15, vojnový thriller, 120 min.,
vstupné: 59,− Sk

27. − 30. 4. o 1900

SMRTIACA NENÁVISŤ 2SMRTIACA NENÁVISŤ 2SMRTIACA NENÁVISŤ 2SMRTIACA NENÁVISŤ 2SMRTIACA NENÁVISŤ 2
Keď niekto zomrie v záchvate intenzív−
nej zlosti, ostáva po ňom prízrak, ktorý
sa postupne šíri na ďalšie obete a
„nedá im spávať“, až kým ich nedože−
rie k šialenstvu alebo k samovražde...
Dokáže niekto zastaviť kliatbu?
Tamblyn sa dostane pod tú istú kliatbu,
aká postihla je sestru Gellar. Nadpriro−
dzené sily, napĺňajúce človeka zlobou
a nenávisťou, spájajú navzájom
predtým neznámych ľudí, ktorí sa
snažia odhaliť tajomstvo a zachrániť
si tým život. USA, 2006, MP 15,
hororová dráma, vstupné: 59,− Sk,
30. 4. vstupné: 49,− Sk

PRIPRAVUJEME NA MÁJ:PRIPRAVUJEME NA MÁJ:PRIPRAVUJEME NA MÁJ:PRIPRAVUJEME NA MÁJ:PRIPRAVUJEME NA MÁJ:

    1. − 3. Schnizel paradise − komédia
    4. − 6. Americká kliatba − horor
  7. − 10. Zástavy naších otcov−vojnový
11. − 14. Mladý hanibal − horor
15. −17. 300 − historický
18. − 21. Goyové prízraky − historický
22. − 24. Norbit − komédia
25. − 28. Taxi − komédia

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký,
predseda Spišského dejepisného
spolku
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Mesto Spišská Nová Ves sa
rozhodlo vstúpiť do projektu na
vydanie knihy o Teodorovi Mi−
chalovi Kosztkovi−Czontvarym.
Ide o svetovo uznávaného
maliara, sabinovského rodáka,
ktorý tri učňovské roky strávil
v Prešove a desať rokov pre−
vádzkoval lekáreň v Spišskej
Novej Vsi. Napriek tomu, že ide
o u nás pomerne málo známeho
umelca, pred 50−timi rokmi zís−
kal cenu Grand Prix na brusel−
skej svetovej výstave „Moderné−
ho umenia“ vedľa diel Gauguine,
Cezanna, Van Gogha či Picas−
sa. Sám Pablo Picasso o tomto
slovenskom maliarovi povedal,
že Teodor Kosztka − Csontváry
je jedným z najväčších umelcov
„centénia“.

Publikácia má priblížiť dielo slo−
venského maliara, ktorý je vo
svete preslávený svojimi veľko−
plošnými obrazmi s veľkosťou
od 12 do 40 metrov štvorcových,
plných čudesnej fantázie. Náme−
ty pre svoje maľby čerpal doma,
ale zaujala ho aj exotika Stredo−
zemného mora, Ázie a Afriky.

Medzinárodne známym a uzná−
vaným svetovými odborníkmi bol
jeho obraz „Jazdci na koňoch
po morskom pobreží“, vybraný
ako pilotná maľba z pomedzi diel
Piccasa, Van Gogha a ďalších
svetoznámych maliarov.

„Keď nás oslovilo mesto
Sabinov, vôbec som nezavá−
hal. Projektom vydania knihy
o tomto, u nás pomerne málo
známom, ale vo svete mimo−
riadne uznávanom umelcovi,
by sme chceli spoločne
s ďalšími mestami, ktoré sa
s jeho životom spájajú, spla−
tiť akýsi pomyselný dlh Slo−
vákov. Spoločne s magistrá−
tom v Sabinove a ďalšími tak
chceme získať prostriedky
z eurofondov a knihu vydať
na budúci rok pri príležitosti
145. výročia jeho narodenia“,
povedal primátor mesta Spišská
Nová Ves, Ján Volný. Mesto
zároveň uvažuje o vydaní pamät−
nej známky k významnému
jubileu maliara.

  Mgr. Ivana Ratkovská

Mesto Spišská Nová Ves sa pripájaMesto Spišská Nová Ves sa pripájaMesto Spišská Nová Ves sa pripájaMesto Spišská Nová Ves sa pripájaMesto Spišská Nová Ves sa pripája
k zviditeľneniu slovenského maliara,k zviditeľneniu slovenského maliara,k zviditeľneniu slovenského maliara,k zviditeľneniu slovenského maliara,k zviditeľneniu slovenského maliara,
ktorý patril k velikánom svetového umeniaktorý patril k velikánom svetového umeniaktorý patril k velikánom svetového umeniaktorý patril k velikánom svetového umeniaktorý patril k velikánom svetového umenia
a dostal ocenenie Grand prix vedľa diela dostal ocenenie Grand prix vedľa diela dostal ocenenie Grand prix vedľa diela dostal ocenenie Grand prix vedľa diela dostal ocenenie Grand prix vedľa diel
Gauguine, Cezanna, Van Gogha a PicassaGauguine, Cezanna, Van Gogha a PicassaGauguine, Cezanna, Van Gogha a PicassaGauguine, Cezanna, Van Gogha a PicassaGauguine, Cezanna, Van Gogha a Picassa

PredstavujemePredstavujemePredstavujemePredstavujemePredstavujeme
študentskúštudentskúštudentskúštudentskúštudentskú
spoločnosťspoločnosťspoločnosťspoločnosťspoločnosť

TisTeenager, ktorú založili štu−
denti 3. ročníka odboru technic−
ké a informatické služby Stred−
nej priemyselnej školy drevárskej
v Sp. Novej Vsi, dňa 30. 11. 2006
v rámci aplikovanej ekonómie.

Študentská spoločnosť sa
venuje verejno−prospešnej čin−
nosti a to tým, že počas celého
školského roka sa raz za
mesiac podieľa na skladaní
kultúrno−spoločenského me−
sačníka Informátor.

Okrem toho študenti prezen−
tujú svoju spoločnosť v rámci
vlastných aktivít. Zhotovujú vý−
robky a drobnosti k rôznym prí−
ležitostiam, napr. mikulášska
nádielka, vianočné perníky,
ozdoby, pozdravy, valentínske
drobnosti − srdiečka, lízanky,
sviečky.

Študenti si do budúcnosti plá−
nujú sortiment svojich výrobkov
spestriť novými nápadmi a chcú
ho ponúknuť širšej verejnosti.
Členovia spoločnosti pevne ve−
ria, že sa im v blízkej budúc−
nosti podarí preraziť v rámci
aplikovanej ekonómie a svojimi
nápadmi i výrobkami urobia nie−
len dobré meno spoločnosti, ale
aj radosť jej klientom.

študenti 3. ročníka SPŠD v SNV
ŠIKOVNÉ DETI, BEŽTE RÝCHLO K NÁM!

U nás sa naučíte tancovať, maľovať, hrať na akomkoľvek
hudobnom nástroji, modelovať, fotografovať, spievať,

recitovať i hrať divadlo.
Najviac v odbore, ktorý si vyberiete
a zo všetkého ostatného po kúsku.
Takto rozvinieme všetkých vašich

7 inteligencií bez navýšenia školného.
Stačí iba prísť na ZUŠ s rozšírenou estetickou výchovou,

Fabiniho 1 − PRÍZEMIE
17. − 19. apríla 2007 od 1400 do 1730 hod.

a odborníci vám na
TALENTOVÝCH SKÚŠKACH

povedia, ako svoj talent rozvinúť ďalej.
VŠETKY DETI SÚ U NÁS  VÍTANÉ.

Informácie na tel. č. 053/446 27 17

Klub
dôchodcov
Komenský

pozýva všetkých
pedagogických dôchodcov
na stretnutie,
ktoré sa uskutoční
16. 4. 2007 o 1000 hod.
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.
Stretnutie bude venované
150. výročiu narodenia
T. Vansovej − priekopníčke
ženského románu.
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PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME: GRBAVICA , ZVÁDZANIE NEZNÁMEHO, TAJOMSTVO ROBINSONOVCOV, GHOST RIDER,
ARTHUR A MINIMOJOVIA, TAJOMSTVO SLOV, MRS. BEAN,SMRTIACA NENÁVISŤ. Informácia a predpredaj vstupeniek
1 hod.  pred začiatkom filmu,  č. t.: 442 87 66, e−mail: kinomier@stonline.sk  Zmena  programu vyhradená!

1. 4. (nedeľa) o 1900

SAW IIISAW IIISAW IIISAW IIISAW III
Jigsawovi, stojacim za brutálnymi a
komplikovanými hrami, sa zasa raz
podarilo uniknúť a zmiznúť. Lekárka
Lynn Denlon a Jeff si uvedomujú, že
sa stali najnovšími pešiakmi na jeho
krutej šachovnici. Horor, USA, 103
min., slovenské titulky, 2007,  MP 15,
vstupné: 59,− Sk

5. 4.  (štvrtok) o 1700

NOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEU
Vstupné:  45,− Sk

5. 4. (štvrtok) o 1900

6. 4. (piatok) o 1630

KRVAVÝ  DIAMANTKRVAVÝ  DIAMANTKRVAVÝ  DIAMANTKRVAVÝ  DIAMANTKRVAVÝ  DIAMANT
Príbeh filmu sa odohráva počas
občianskej vojny v Sierra Leone.
Hrdinami sú bývalý žoldnier zo Zimba−
bwe Danny (Leonardo DiCaprio) a
mendský rybár Solomon (Djimon
Hounsou). Obaja muži sú Afričania, ale
ich situácia je diametrálne odlišná. Ich
osudy spojí snaha nájsť vzácny ružo−
vý diamant − kameň, ktorý dokáže zme−
niť život...  alebo ho ukončiť.
USA, 2007, 143 min., MP 15, sloven−
ské titulky, stupné: 45,− Sk

6. 4. (piatok) o 1900

FILMOVÝ KLUB
INDIÁN  A SESTRIČKAINDIÁN  A SESTRIČKAINDIÁN  A SESTRIČKAINDIÁN  A SESTRIČKAINDIÁN  A SESTRIČKA
Dvadsaťpäťročný František patrí do
spoločenstva „bielych indiánov", ľudí,
ktorí vo voľnom čase napodobňujú ži−
votný štýl pôvodných obyvateľov se−
vernej Ameriky. Počas rituálneho
obradu pálenie čarodejníc sa František
zblíži s Mariou, asimilovaným rómskym
dievčaťom. Mariini rodičia však nové−
mu priateľstvu svojej dcéry neprajú...
ČR, 2007, 91 min., MP 15, vstupné −
člen: 40,− Sk, nečlen: 45,− Sk

8. − 9. 4. (nedeľa, pondelok) o 1700

NOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEUNOC  V MÚZEU
Dobrodružná rodinná komédia s čes−
kým dabingom! V múzeu sa začnú diať
veci, ktoré by sa v normálne diať nema−
li. Kostra T−Rexa si vyjde na prechádz−
ku na dámske toalety, voskoví kovboji
si začnú dávať reprízu finále Siedmich
statočných. Než sa strážcovi Larymu
podarí zistiť čo sa vlastne deje, je celé
múzeum hore nohami, a to by jeho šéf
ráno nemal vidieť... USA, 2006, 108 min.,
český dabing, vstupné: 45, −Sk

8. − 9. 4. (nedeľa, pondelok) o 1900

OBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOMOBSLUHOVAL SOM
ANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽAANGLICKÉHO KRÁĽA
Dlho očakávané filmové spracovanie
románu Bohumila Hrabala. Scénar  a
réžia: Jiří Menzel. Hrajú: I. Burne, M.
Huba, O.  Kaiser,  M. Labuda, M. Lasica,
J. Lábus. Dráma, ČR/SR/Nemecko/
Maďarsko 2006, 120 min.,vst: 45,− Sk

14. − 15. 4. (sobota, nedeľa) o 1700

ASTERIX   A  OBELIXASTERIX   A  OBELIXASTERIX   A  OBELIXASTERIX   A  OBELIXASTERIX   A  OBELIX
Animovaný príbeh so známymi posta−
vičkami najobľúbenejších francúz−
skych rozprávkových hrdinov, ktorí
tentoraz stoja zoči−voči Vikingom!
Český dabing, Francúzsko, Dánsko,
78 min., vstupné: 40,− Sk

14. − 15. 4. (sobota, nedeľa) o 1900

MALÁ  MISS SUNSINEMALÁ  MISS SUNSINEMALÁ  MISS SUNSINEMALÁ  MISS SUNSINEMALÁ  MISS SUNSINE
Nekonvenčná rodinná komédia o jed−
nej z najroztomilejšej dysfunkčnej rodi−
ne, aké sa v poslednej dobe objavili na
filmovom plátne. Hit festivalu Sundance,
kde bol tento film prijatý s ováciami, zís−
kal nomináciu na Oscara  za najlepší
film. Komédia, USA,  2007, 104 min.,
české titulky, MP 12, vstupné: 59,− Sk

16. 4. (pondelok) o 1900

SAMARITÁNKASAMARITÁNKASAMARITÁNKASAMARITÁNKASAMARITÁNKA
FILMOVÝ KLUB
Vynikajúci nový film od známeho reži−
séra Kim−Ki−Duka rozpráva príbeh o
dvoch  stredoškoláčkach, ktoré získa−
vajú peniaze na cestu do Európy zvlášt−
nym spôsobom. Jae−yong robí
prostitútku a Yeo−jin jej pomáha hľadať
zákazníkov. Dievčatá na tom nevidia nič
zlého. Jedného dňa sa však Jae−yong
smrteľne zraní a kamarátka sa potom
rozhodne ponúkať svoje telo jej klien−
tom, avšak s prekvapivým zámerom,
ktorého cieľom je vykúpenie... Dráma,
Južná Kórea, 2006, 95 min.,  titulky, MP
15, vst.: člen: 40,− Sk, nečlen: 45,− Sk

20. 4. (piatok) o 1700

21. 4. (sobota) o 1900

APOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTOAPOCALYPTO
Veľkolepý projekt Mela Gibsona rozpá−
va príbeh o ríši Mayov a jej zániku.
Ide o prvé filmové spracovanie neobjas−
nenej záhady. MP 18,  dobrodružná drá−
ma, USA, 2006, 96 min., české titulky,
vstupné: 59,− Sk

20. 4. (piatok) o 1900

FILMOVÝ KLUB
ZAJTRA  NEHRÁMEZAJTRA  NEHRÁMEZAJTRA  NEHRÁMEZAJTRA  NEHRÁMEZAJTRA  NEHRÁME
Film nás zavedie na javisko divadla,
kde sa odohráva posledný krát slávna
rozhlasová show. Skvelé herecké ob−
sadenie, strhujúce spevácke výkony
a svižný humor sú dôvody, prečo si
tento film nemôžete nechať ujsť. Komé−
dia, USA, 2007, 104 min., české titulky,
MP 15, vst. člen: 40,− Sk, nečlen: 45,− Sk

27. 4. (piatok) o 1900

FILMOVÝ KLUB
THE PROPOSITIONTHE PROPOSITIONTHE PROPOSITIONTHE PROPOSITIONTHE PROPOSITION
Veľkolepý a odvážny úžasný príbeh o
oddanosti, zrade a odplate sa odohrá−
va v austrálskom vnútrozemí na konci
19. storočia. Charlie Burns (Guy Pear−
ce), renegát žijúci v krajine bez záko−
nov, je spoločne so svojimi bratmi
hľadaný za vraždu. Keď je zatknutý,
aby zachránil svojho mladšieho brata
Mika (Richard Wilson) pred šibenicou,
musí nájsť a zabiť svojho staršieho psy−
chopatického brata Arthura (Danny
Huston)... Dráma, western, Austrália,
VB, 2007, 104 min., české titulky,  MP
15, vst. člen: 40,− Sk, nečlen: 45,− Sk

28. − 30. 4. (sobota −  pondelok) o 1900

HANNIBAL − ZRODENIE ZLAHANNIBAL − ZRODENIE ZLAHANNIBAL − ZRODENIE ZLAHANNIBAL − ZRODENIE ZLAHANNIBAL − ZRODENIE ZLA
Dlhoočakávané pokračovanie kulto−
vej série o neslávne slávnom Hanni−
balovi Lecterovi (Mlčanie jahniat,
Hannibal, Červený drak ), ktoré sa ten−
tokrát vracia na úplný začiatok.  Film
odkrýva šokujúce pozadie zrodu zla,
zrodu monštra zvaného Hannibal Lec−
ter. Film je natočený podľa knihy Tho−
masa Harrisa, autora všetkých
predchádzajúcich slávnych predlôh.
Thriller, USA, Francúzsko, VB, 2007,
117 min., MP 15, vstupné: 59,− Sk

29. − 30. 4. (nedeľa, pondelok) o 1700

1. 5. (utorok) o 1900

HUDBA A TEXTHUDBA A TEXTHUDBA A TEXTHUDBA A TEXTHUDBA A TEXT
Alex Fletcher (Hugh Grant), zabudnu−
tá popová hviezda osemdesiatych ro−
kov dostane šancu na comeback.
Žiariaca diva mu ponúkne, aby s ňou
nahral duet. Je tu ale jeden problém −
Alex nikdy k žiadnej piesni nenapísal
text. Našťastie je tu Sophie (Drew Bar−
rymore), ktorá to so slovami vie. Netr−
vá dlho a preskočí medzi nimi iskra...
Romantická komédia,USA, 2007,104
min., slov. titulky, vstupné: 59,− Sk
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Stredná priemyselná škola
Štefánikovo námestie, Spišská Nová Ves
o t v á r a
vyššie odborné
denné špecializačné pomaturitné štúdium
ŠTUDIJNÝ ODBOR − GEOPROPAGÁCIA KRAJINY

Štúdium trvá 2 roky a pripravuje absolventov na podnikanie
v cestovnom ruchu.

Uplatnenie absolventa:
turistický sprievodca, malý podnikateľ v cestovnom ruchu
Štúdium je ukončené absolutóriom − absolventskou skúškou.
Súčasťou skúšky je vypracovanie a obhajoba písomnej
absolventskej práce.

ZÁKLADNÉ TEMATICKÉ ZAMERANIE ŠTÚDIA:
− geologické, geotechnické a biologické zaujímavosti Slovenska,
− geografia cestovného ruchu,
− kultúrne a historické zaujímavosti Slovenska,
− služby v cestovnom ruchu − sprievodcovské, stravovacie, ubytovacie,
dopravné, a i.,
− podnikanie v cestovnom ruchu (ekonomika, marketing, manažment).

Úspešní absolventi získajú akreditovaný certifikát a preukaz
sprievodca cestovného ruchu.
Súčasťou štúdia je intenzívna jazyková príprava v nemeckom
a anglickom jazyku.
Prihlášky na štúdium: do 31. 5. 2007 (I. kolo)

do 31. 7. 2007 (II. kolo)
Základná podmienka prijatia: vysvedčenie o maturitnej skúške.
Podrobné informácie: riaditeľstvo SPŠ

MÚZEUMMÚZEUMMÚZEUMMÚZEUMMÚZEUM
SPIŠASPIŠASPIŠASPIŠASPIŠA

Výstavné priestory
Letná 50, Sp. N. Ves

Gabriely Habrom −
Rokosz, Poľsko
ŽABYŽABYŽABYŽABYŽABY
ZRODENIE JARIZRODENIE JARIZRODENIE JARIZRODENIE JARIZRODENIE JARI
11. 4. − 15. 5. 2007
Výstava bude doplnená
preparátmi obojživelníkov
z vlastných zberov, inter−
aktívnymi ekologickými hrami
a možno aj prekvapením.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
v rámci NP VIII spolufinancovaného z prostriedkov ESF „Zvýšenie
rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb“
pozýva na

Na základe pozitívnych skúseností z búrz práce, ktoré sme realizovali v minulosti, sme sa roz−
hodli zopakovať túto formu sprostredkovania zamestnania aj v tomto roku.

Na burze práce sa budú opäť prezentovať zamestnávatelia z regiónu, agentúry, ktoré sprostred−
kovávajú prácu v SR, ČR aj v zahraničí. Na burze bude prezentovaný aj projekt na zvýšenie
rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb, ponuky a pomoc ÚPSVR, vrátane
ponúk do zahraničia cez EURES.

Ak ste nezamestnaný alebo chcete zmeniť zamestnanie, ste študent a hľadáte brigádu, máte
možnosť získať nové kontakty a aktuálne informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri riešení Vašej
situácie na trhu práce.

Týmto vyzývame aj zamestnávateľov, ktorí by mali záujem prezentovať sa na uvedenej
burze práce, aby sa skontaktovali s ÚPSVR Spišská Nová Ves, Odborárov 53, telefonicky
na č. t. 418 31 50, 418 31 59.

DRAVCEDRAVCEDRAVCEDRAVCEDRAVCE
A SOVYA SOVYA SOVYA SOVYA SOVY

BBBBBURZU PRÁCEURZU PRÁCEURZU PRÁCEURZU PRÁCEURZU PRÁCE
11. apríla 2007 od 1311. apríla 2007 od 1311. apríla 2007 od 1311. apríla 2007 od 1311. apríla 2007 od 130000000000 do 16 do 16 do 16 do 16 do 160000000000 hod. hod. hod. hod. hod.

DOM KULTÚRYDOM KULTÚRYDOM KULTÚRYDOM KULTÚRYDOM KULTÚRY − spoločenská sála
Štefánikovo námestie č. 4, Spišská Nová Ves

15. 4. − 19. 8. 2007
Výstava Múzea TANAPu
Tatranská Lomnica,
doplnená o zbierky Múzea
Spiša.
T. č.: 053/442 37 57,
e−mail: muzspisa@sisoft.sk
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13. 4. (piatok) o 1913. 4. (piatok) o 1913. 4. (piatok) o 1913. 4. (piatok) o 1913. 4. (piatok) o 190000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Bengt Ahlfors
ILUZIONISTIILUZIONISTIILUZIONISTIILUZIONISTIILUZIONISTI
„Je to hra o ľuďoch, ktorí veria tomu, že divadlo môže urobiť svet lepším, aj keď tomu
neveria... nie, nie! Vlastne veria, pretože inak by ich život stratil zmysel.
Veria tomu, že ľudský život by mal byť o láske i napriek tomu, že je o ekonomike. Ale predsa
láska musí nad ekonomikou zvíťaziť! Aj keď to vonkoncom nie je pravdepodobné. A my
Vám ponúkame hru o „ilúzii“, že človek smie veriť, že jeho život má zmysel, o „ilúzii“, že
tento zmysel prinesie inému kus potešenia alebo poznania o „ilúzii“, že ľudský život nie je
zmysluplný len vtedy, keď je úspešný, ale hlavne vtedy, keď je prospešný. A to je predsa
pozitívny nezmysel...“ (Miro Košický)
Réžia: Miro Košický. Dramaturgia: Tibor Ferko. Výprava:  Jozef Haščák. Preklad: Peter Kerlik. Hudba: výber.  Asistent réžie:
Albín Medúz. Účinkujú: Kazimír Kant/Štefan Labanc, Charlota Walgrenová/ Katarína Turčanová, Lekár/ Michal Legín.
VSTUPNÉ: 150,− Sk

22. 4. (nedeľa) o 1522. 4. (nedeľa) o 1522. 4. (nedeľa) o 1522. 4. (nedeľa) o 1522. 4. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Karol Spišák
VRABEC BRMBOLECVRABEC BRMBOLECVRABEC BRMBOLECVRABEC BRMBOLECVRABEC BRMBOLEC
Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika o neposlušných
vrabcoch a ich dobrodružnej ceste svetom.
Rozprávku uvádzame ako spomienku na divadelného a televízneho režiséra, herca, autora mno−
hých úspešných hier, ale hlavne, skvelého človeka, Karola Spišáka, ktorý nás náhle opustil...
Zbohom. VSTUPNÉ: 50,− Sk

15. 4. (nedeľa) o 1515. 4. (nedeľa) o 1515. 4. (nedeľa) o 1515. 4. (nedeľa) o 1515. 4. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Janosch
ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA
VSTUPNÉ: 60,− Sk

II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!

20. 4. (piatok) o 1920. 4. (piatok) o 1920. 4. (piatok) o 1920. 4. (piatok) o 1920. 4. (piatok) o 190000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Bengt Ahlfors
ILUZIONISTIILUZIONISTIILUZIONISTIILUZIONISTIILUZIONISTI
VSTUPNÉ: 150,− Sk

II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!II. PREMIÉRA!!!

27. 4. (piatok) o 1927. 4. (piatok) o 1927. 4. (piatok) o 1927. 4. (piatok) o 1927. 4. (piatok) o 190000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Ján Chalupka
KOCÚRKOVOKOCÚRKOVOKOCÚRKOVOKOCÚRKOVOKOCÚRKOVO
Komédia so žartovnými pesničkami.
Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa vieme pechoriť. VSTUPNÉ: 100,− Sk

29. 4. (nedeľa) o 1529. 4. (nedeľa) o 1529. 4. (nedeľa) o 1529. 4. (nedeľa) o 1529. 4. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Ján Beňo − Miro Košický
O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE
Rozprávka plná vtipu, výmyslov, pesničiek, veselia... VSTUPNÉ: 50,− Sk

PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!

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 hod.) 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
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Zimná 46
Spišská Nová Ves

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

Výstavy:
Amálka − ĽudmilaAmálka − ĽudmilaAmálka − ĽudmilaAmálka − ĽudmilaAmálka − Ľudmila
ValenčíkováValenčíkováValenčíkováValenčíkováValenčíková
VNÚTORNÉVNÚTORNÉVNÚTORNÉVNÚTORNÉVNÚTORNÉ
PRIESTORYPRIESTORYPRIESTORYPRIESTORYPRIESTORY
Výstava spišskonovoveskej
rodáčky, absolventky
Fakulty umení v Košiciach.
8. 3. − 15. 4. 2007

Jaro ČechJaro ČechJaro ČechJaro ČechJaro Čech
MAĽBA,MAĽBA,MAĽBA,MAĽBA,MAĽBA,
SCÉNOGRAFIASCÉNOGRAFIASCÉNOGRAFIASCÉNOGRAFIASCÉNOGRAFIA
Prezentácia tvorby súčas−
ného spišského výtvarníka
a pedagóga.
23. 3. − 27. 4. 2007

MOJE MESTOMOJE MESTOMOJE MESTOMOJE MESTOMOJE MESTO
AKO HO VIDÍM JAAKO HO VIDÍM JAAKO HO VIDÍM JAAKO HO VIDÍM JAAKO HO VIDÍM JA
Prezentácia výtvarných
prác žiakov ZŠ a ZUŠ
zapojených do projektu
„Cez obrazy k poznaniu
minulosti“.
10. 4. − 30. 4. 2007

GALÉRIAGALÉRIAGALÉRIAGALÉRIAGALÉRIA
UMELCOVUMELCOVUMELCOVUMELCOVUMELCOV
SPIŠASPIŠASPIŠASPIŠASPIŠA

 Šestnásty február sa už od
rána líšil od klasických školských
dní. Skrátené vyučovanie, koniec
týždňa... a ešte čosi. Do  lavíc si
namiesto študentov po prvýkrát
v histórii nášho gymnázia posa−
dali farebné tvory, príšery a by−
tosti. Gymnázium na Javorovej
ul. skrátka zachvátil karnevalo−
vý ošiaľ, a keďže tunajší žiaci
majú ohromnú fantáziu a zmysel
pre humor, tomuto dňu kraľovali
tie najbláznivejšie  výmysly.

„Kto príde v maske, nebude
skúšaný“, znelo motto tohto dňa.

Snáď aj preto nielen v našej trie−
de pribudli na hlavy zelené vlasy,
obludné uši či sombrerá... za−
maskovali sa aj tí, ktorí sa sa−
motného karnevalu nezúčastnili
(čo je škoda, pretože by to určite
stálo za to), aby tak unikli z pa−
zúrov klasifikačného záznamu.

Po obede sa centrum diania
presunulo na chodbu, kde sme
spoločne odpálili začiatok nášho

karnevalu. Chvíľu nám síce trva−
lo, kým sme sa pobláznili natoľ−
ko, aby sme zabudli, že sa na−
chádzame na obávanej pôde
školy. Ale potom sa všetci odvia−
zali. Mladšia veková kategória sa
vyšantila do sýtosti a ich ohlasy
sú veľmi pozitívne, učitelia si tiež
užili. Hoci sa starší žiaci nedo−
stavili v nijakom svetobornom
počte, všetko to vynahradilo tých
pár „starcov“, ktorí nedbali na
predsudky a rozkrútili svoje telá.

Kto bol smädný, napojili ho, kto
bol hladný, zjedol sladkú odme−
nu. Odmeny sa sypali aj na    zá−
ver, najlepšie masky si to pred−
sa zaslúžili.

Valentínsky karneval sa celkom
podaril. Bolo to spestrenie   štu−
dentského života a ten najlepší
začiatok prázdnin.

Vzdelanie je  dôležité, ale smiech
a zábava sú pravým  korením
života.

L. Elle Tkáčová

Valentínsky karneval sa podarilValentínsky karneval sa podarilValentínsky karneval sa podarilValentínsky karneval sa podarilValentínsky karneval sa podaril
25
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SLÁVIK SLOVENSKA 2007
− okresné kolo pre okolie SNV
24. 4. od 900 hod. v CVČ.

SLÁVIK SLOVENSKA 2007
− okresné kolo pre mesto SNV
25. 4. od 900 hod. v CVČ.

PRÍLEŽITOSŤ PRE TALENTY
− okresná súťažná spevácka
prehliadka,
16. 5. od 800 hod. v kine Mier,
− informácie: p. Bigošová,
Štrauchová,
Prihlášky si vyzdvihnite vo vašej
škole, alebo priamo v CVČ
do 25. 4. 2007.

Pripravujeme na leto
TURISTICKO−REKREAČNÝ
TÁBOR − Slovenský raj
− rekreačné zariadenie
Košariská
7. − 13. 7. 2007
Cena 2 300,− Sk.
Prihlášky u p. Vaňovej.

2. PLES CENTRA VOĽNÉHO ČASU
Podujatie si za krátku dobu získalo viacero prívržencov.
Ako jediné v meste ponúka počas plesovej sezóny možnosti
zábavy rodičov spolu s deťmi. Súčasťou plesu je aj bohatý kultúrny
program, v ktorom vystupujú detí súborov a krúžkov CVČ.
Ak k tomu pripočítame veľkú tombolu, zdravé občerstvenie
a neviazanú detskú zábavu, vznikne podujatie, z ktorého Vám
prinášame našu fotoreporáž.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli darmi na Valentínsky bowling dňa 15. 2. 2007.
Firma Angelovič, Rova−SK, Alianz − poisťovňa, Mina−market, s. r. o. a Z. Hagovská, Bowling centrum Laguna.
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1. 4. (nedeľa) o 151. 4. (nedeľa) o 151. 4. (nedeľa) o 151. 4. (nedeľa) o 151. 4. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Janosch
ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA
Jeden z najúspešnejších súčasných autorov literatúry pre deti prvýkrát na Slovensku!
Rozprávka, v ktorej je všetko väčšie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch krpcov, ktorí sa vydali
na cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete.
Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so spišskonovoveskými deťmi.
Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia.
Dramatizácia: Monika Gerbocová. Scénografia: Tomáš Volkmer.  Dramaturgia: Hana Galetková. Hudba: Jiří Philipp,. Réžia:
Monika Gerbocová. Obsadenie: Tigrík/Mária Brozmanová, Macko/Katarína Turčanová, Ježko/Jozef Novysedlák, Zajac: Pavel
Sýkora, Lišiak, Vrana, Myška/Jana Puklušová, Hlas kravy/Anna Strnadová, Malí výmyselníci: Sonička Lištiaková, Riško
Truhan, Beni Ogurčák, Katka  Majerníčková, Viki Šrobárová, Veronika Turčanová, Gabko Mikolaj. VSTUPNÉ:  60,− Sk.

PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!PREMIÉRA!!!

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20
e−mail: skola@cvcsnv.edu.sk; www.cvc.snv.sk
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Mestský výbor č. 3
− Ferčekovce

pozýva občanov Ferčekoviec
na stretnutie s členmi výboru

a predstaviteľmi mesta
Spišská Nová Ves.

Stretnutie sa uskutoční 13.
4. 2007 o 1800 hod.

v SKI klube.
Tešíme sa na stretnutie

s Vami.

Ing. Ondrej Majerník
predseda MsV č. 3

Čo nového v našej ZOO?Čo nového v našej ZOO?Čo nového v našej ZOO?Čo nového v našej ZOO?Čo nového v našej ZOO?
Od februárového vydania Ička, v ktorom sme informovali o mož−

nosti adopcie zvieratka z našej zoologickej záhrady, ohlásili sa viacerí
záujemcovia o adopciu.

Zo všetkých zatiaľ spomenieme kolektív mestskej polície, ktorý si
adoptoval paovcu hrivnatú a spoločnosť Lesy mesta, ktorá sa stala
adoptívnym rodičom daniela škvrnitého.

V týchto dňoch sa môžeme popýšiť prvými tohtoročnými prírast−
kami kozy kamerúnskej.

Tešíme sa na prvých návštevníkov od 20. apríla.



Informátor − apríl 2007Informátor − apríl 2007Informátor − apríl 2007Informátor − apríl 2007Informátor − apríl 2007 Informátor − apríl 2007 Informátor − apríl 2007 Informátor − apríl 2007 Informátor − apríl 2007 Informátor − apríl 2007 17

Kontrolná činnosť v roku 2006
bola vykonávaná v súlade so
zákonom o obecnom zriadení,
zákonom o finančnej kontrole a
zásadami kontrolnej činnosti vy−
konávanej mestskou samo−
správou. Kontroly boli vykoná−
vané na základe plánu kontrolnej
činnosti, ktorý bol vypracovaný
na I. a II. polrok 2006 a schvále−
ný v MsZ.

Podľa plánov práce schvále−
ných na rok 2006, bolo plánova−
né vykonať celkom 24 kontrol so
zameraním na rozpočtové hos−
podárenie mesta, hospodárenie
rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta, na evidenciu
majetku mesta, na kontrolu do−
držiavania VZN mesta a vnútor−
ných predpisov mesta. V sku−
točnosti bolo vykonaných 23
kontrol. Jedna kontrola bola pre−
sunutá do roku 2007 − jedná sa
o kontrolu hospodárenia príspev−
kovej organizácie MKC Spišská
Nová Ves. O výsledku kontrol
bolo mestské zastupiteľstvo in−
formované po ich vykonaní. V
prípade kontrolných zistení boli
prijaté opatrenia na odstránenie
nedostatkov a zlepšenie činnos−
ti. V 15−tich prípadoch bola z
kontroly spísaná správa, resp.

protokol, v 8−ich prípadoch
záznam.

65 kontrolných zistení uvede−
ných v správach o výsledku
kontrol sa týkajú nasledovných
oblastí:

Porušenie zákona č. 502/
2001 Z. z. o finančnej kontrole,
zákona č. 431/2002 Z. z. o úč−
tovníctve, zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verej−
nom záujme, zákona č. 553/
2003 Z. z. o odmeňovaní za−
mestnancov vykonávajúcich
prácu vo verejnom záujme,  523/
2004 Z. z. o rozpočtových pra−
vidlách verejnej správy, zákona
č. 523/2003 Z. z. o verejnom
obstarávaní, zákona č. 311/2001
Z. z. − Zákonník práce, Vyhláš−
ky č. 353/1994 o predškolských
zariadeniach, pravidiel rozpoč−
tového hospodárenia mesta, ko−
lektívnej dohody, zásad prenáj−
mu nebytových priestorov
mesta. Okrem týchto porušení
právnych predpisov bolo ziste−
né porušenie zmluvných pod−
mienok v piatich prípadoch.

Na základe výsledkov vyko−
naných kontrol, po prejednaní
správ o ich výsledku s vedúcimi
kontrolovaných subjektov, boli k
zisteným nedostatkom prijímané

Kontrolná činnosť za rok 2006Kontrolná činnosť za rok 2006Kontrolná činnosť za rok 2006Kontrolná činnosť za rok 2006Kontrolná činnosť za rok 2006

Zbierajte plastové vrchnáky a podporte misieZbierajte plastové vrchnáky a podporte misieZbierajte plastové vrchnáky a podporte misieZbierajte plastové vrchnáky a podporte misieZbierajte plastové vrchnáky a podporte misie

Pri príležitosti DŇA MATIEK
pozývame bývalých zamestnancov
Komunálnych služieb
− Práčovne a čistiarne na stretnutie,
ktoré sa uskutoční
dňa 12. 5. 2007 o 1600 hod.
v reštaurácii Tatra v Sp. Novej Vsi.
Vstupné: 270,− Sk
V cene je zahrnuté:
večera, aperitív, káva,
zákusok, nealko − nápoj.
Vstupenky si môžete
zakúpiť v zberni
šatstva a bielizne (Dom služieb)
do 30. 4. 2007.

Každý deň ich odhadzujeme
do koša a možno si ani neuve−
domujeme, že ich zberom by
sme mohli niekomu pomôcť, naj−
mä chorým deťom. Nevyžaduje
to veľa námahy a zároveň tým−
to môžeme pomôcť nezaťažovať
životné prostredie. Prosíme pre−
to ochotných ľudí z rodín, ob−
chodných, reštauračných či
školských zariadení, ktorí chcú
nezištne pomôcť, o zber plasto−
vých vrchnákov z minerálok,
malinoviek, čistiacich prostried−
kov, saponátov, šampónov, lie−
kov či horčice, aby tieto doniesli
vždy v 15. deň v mesiaci na
zberné miesto: Stará cesta 4/4
v Spišskej Novej Vsi v čase
od 12oo do 17oo hod. (oproti
budove okresného súdu).

opatrenia na ich odstránenie.
Útvar hlavného kontrolóra ve−

die evidenciu sťažností, petícií
podľa zákona č. 152/1998 Z. z.
o sťažnostiach a zákona č. 85/
1990 Z. z. o petičnom práve a
evidenciu žiadostí o poskytnutie
informácií podľa zákona č. 211/
2000 Z. z. o slobodnom  prístu−
pe k informáciám.

V roku 2006 bolo do evidencie
sťažností zapísaných 43 sťaž−
nosti a 8 petícií. Rozpočtové or−
ganizácie (ZŠ) obdržali 8 sťaž−
nosti, z toho 6 opodstatnených,
príspevkové organizácie mesta
za hodnotené obdobie nemali v
evidencii žiadne sťažnosti.

Z celkového počtu 43 sťaž−
ností zaevidovaných v evidencii
MsÚ v roku 2006, bolo 19 opod−
statnených a 22 neopodstatne−
ných, 2 sťažnosti nepríslušné na
vybavenie.

V evidencii žiadostí o poskyt−
nutie informácií podľa zákona č.
211/2002 nebola zapísaná žiad−
na žiadosť.

Priebežnou kontrolou vybavo−
vania sťažností a petícií bolo zis−
tené, že sťažnosti a petície boli
vybavované v zákonom stano−
vených lehotách.

   Ing. Michal Hamráček
hlavný kontrolór

Bližšie informácie boli publiko−
vané v Katolíckych novinách

dňa 4. 3. 2007. Sú k dispozícii
na t. č. 442 49 69, 0903 488 195.
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PRIPRAVUJEME MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

Predpredaj vstupeniek a informácie:
MKC − Reduta, tel.: 053/44 632 49, 42 992 51
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

1. 5. 20071. 5. 20071. 5. 20071. 5. 20071. 5. 2007
utorok o 1500 hod.
Madaras park

prvomájové popoludnieprvomájové popoludnieprvomájové popoludnieprvomájové popoludnieprvomájové popoludnie
    − zábavný program spišskonovoveských súborov

3. 5. 20073. 5. 20073. 5. 20073. 5. 20073. 5. 2007
štvrtok o 1900 hod.
Športová hala

ján ďurovčíkján ďurovčíkján ďurovčíkján ďurovčíkján ďurovčík
TANEČNOTANEČNOTANEČNOTANEČNOTANEČNO−−−−−RYTMICKÁRYTMICKÁRYTMICKÁRYTMICKÁRYTMICKÁ     SHOWSHOWSHOWSHOWSHOW

gasp 2gasp 2gasp 2gasp 2gasp 2
   − predstavenie sa uskutoční v rámci RITRO TOUR GASP 2

23. 5. 200723. 5. 200723. 5. 200723. 5. 200723. 5. 2007
streda
o 1000 a 1400 hod.
Kino Mier
Vstupné: 35 Sk

MMMMMÁRIAÁRIAÁRIAÁRIAÁRIA P P P P PODHRADSKÁODHRADSKÁODHRADSKÁODHRADSKÁODHRADSKÁ

AAAAA R R R R RICHARDICHARDICHARDICHARDICHARD Č Č Č Č ČANAKYANAKYANAKYANAKYANAKY

DEŤOMDEŤOMDEŤOMDEŤOMDEŤOM
− koncert pre deti

25. 5. 200725. 5. 200725. 5. 200725. 5. 200725. 5. 2007
piatok o 1800 hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné:
dospelí: 120 Sk,
dôchodcovia nad 60 r.
a deti 60 Sk

štátna filharmónia košiceštátna filharmónia košiceštátna filharmónia košiceštátna filharmónia košiceštátna filharmónia košice
    Program: Program: Program: Program: Program:

L. van Beethoven:
Symfónia č. 5 „Osudová“Symfónia č. 5 „Osudová“Symfónia č. 5 „Osudová“Symfónia č. 5 „Osudová“Symfónia č. 5 „Osudová“

P. I. Čajkovskij:
Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchesterVariácie na rokokovú tému pre violončelo a orchesterVariácie na rokokovú tému pre violončelo a orchesterVariácie na rokokovú tému pre violončelo a orchesterVariácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester

Dirigent: Jaroslav Kyzlink (ČR)Jaroslav Kyzlink (ČR)Jaroslav Kyzlink (ČR)Jaroslav Kyzlink (ČR)Jaroslav Kyzlink (ČR)
Katarína Zajacová − violončeloKatarína Zajacová − violončeloKatarína Zajacová − violončeloKatarína Zajacová − violončeloKatarína Zajacová − violončelo
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Materské školy
JAMBO
− gymnastické cvičenia na molita−
nových kockách.

ROZPRÁVKA O PAMPÚŠIKOVI
− cvičenia s overbalmi,
− informácie: p. Kožušková.

ŠIKOVNÉ RUKY
− zhotovovanie modelov lietadiel,
lodí a áut z papiera,
− informácie: p. Žifčáková,

PUZZLE 2007
− školské kolo, informácie:
− p. Štrauchová, Bigošová.

Základné školy
POSTAV ČOKOĽVEK
− výstava robotov, kamiónov,
vláčikov, domov, hradov a pod.
z papierových škatúľ a kotúčov
23. − 26. 4. od 830 do 1430 hod.
v CVČ, m. č. 25., informácie:
p. Kožušková, Vaňová.
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21. február 2007 bol na ZŠ Ul.
Ing. Kožucha dňom trochu výni−
močným. V tento deň sme priví−
tali pedagogických pracovníkov,
ktorí sú už na dôchodku a na
našej škole prežili časť svojho
života a zanechali tu cenné
plody svojej práce.

Za túto záslužnú činnosť sa
im vo svojom príhovore poďa−
kovala riaditeľka školy Mgr. Vie−
ra Kočišová. Pri prezentácii zá−
stupkyne riaditeľky ZŠ PaedDr.
Viery Guothovej v novozriade−
nom jazykovom laboratóriu si
všetci prítomní zaspomínali na
zrod školy v roku 1972, prvé
vedenie školy i učiteľský kolektív.

Postupne sme sa preniesli do
súčasnosti, v predstavách aj do
budúcnosti školy. Prehliadka
tried, odborných učební aj posil−
ňovne podnietila diskusiu, ktorá
spontánne pokračovala pri šál−
ke kávy. Pre spríjemnenie tých−
to chvíľ zneli tóny ľudovej hudby
v podaní učiteľa našej školy Mgr.
Martina Slivu a Mariána Kame−
nického, učiteľa ZUŠ.

Verím, že toto stretnutie nás,
súčasných učiteľov školy, obo−
hatilo, povzbudilo do ďalšej
práce a aj v budúcnosti bude
prameňom úcty a vďaky za pô−
sobenie v učiteľskom povolaní.

                Renáta Kolárčiková

Stretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmiStretnutie s učiteľmi

Žiaci ZUŠ−ky úspešní aj v krajskom koleŽiaci ZUŠ−ky úspešní aj v krajskom koleŽiaci ZUŠ−ky úspešní aj v krajskom koleŽiaci ZUŠ−ky úspešní aj v krajskom koleŽiaci ZUŠ−ky úspešní aj v krajskom kole

Dňa 8. 2. 2007 sa v Základnej
umeleckej škole (ZUŠ) v Micha−
lovciach uskutočnila krajská
súťaž „HNÚŠŤANSKÝ AKORD".
Cieľom tejto súťaže v predmete
hudobná náuka bolo zábavnou
formou overiť si vedomosti
v oblasti teoretickej prípravy,
ktorá je neoddeliteľnou súčas−
ťou vyučovacieho procesu na
ZUŠ. Naša škola sa zapojila do
kategórie „A" (1., 2. a 3. roč.).

Súťažilo sa v 4 oblastiach:
a/ stupnice, intervaly, akordy;
b/ hudobné výrazy, hudobné

nástroje;
c/ takty, rytmus, pesničky;
d/ ukážky hudobných diel.
Súťažné družstvo v zložení

Dominika Kalafutová, Michaela
Kubáňová a Ľubomír Fecko pod
vedením Mgr. Stanislava Dvor−
ského obsadilo vynikajúce 1.
miesto, ktoré im zabezpečuje
postup do celo−
s l o v e n s k é h o
kola. Súťaž bola
náročná hlavne
preto, že všetko
sa meralo na
čas a iba správ−
na odpoveď v
časovom limite
bola bodovaná.
Tu sa preukázali
pohotovosť, kre−
ativita a hudobné
myslenie našich
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DilongStar − DilongStar − DilongStar − DilongStar − DilongStar − súťažsúťažsúťažsúťažsúťaž
v modernom spevev modernom spevev modernom spevev modernom spevev modernom speve

Žiaci našej školy ZŠ Levoč−
ská ul. 11, Spišská Nová Ves
postúpili z výberových kôl do
celoslovenskej súťaže v speve
modernej piesne DilongStar.

Adam Vansač (I. kategória) a
Lívia Vansačová (II. kategória)
úspešne reprezentovali naše
mesto počas víkendu 24. a 25.
februára 2007 v Trstenej, kde
sa hľadali detské spevácke
hviezdy. V súťaži nechýbali prv−
ky známej megashow Sloven−
sko hľadá SuperStar: hymna
finalistov, krst vlastného CD
postupujúcich detí, internetové
hlasovanie divákov a posluchá−
čov, torta, profesionálna zvu−
ková technika, pódiové efekty...
Veľkým zážitkom pre žiakov
boli koncerty a stretnutia so
spevákmi a osobnosťami hu−
dobného sveta, ktorí tvorili
porotu: Tomáš Bezdeda, Mar−
tin Krausz, Peter Bažík, prof.
Belo Felix, PhD., Doc. PaeDr.
Marián Janek, PhD a ďalší.
Naši žiaci sa prebojovali až do
finálového kola, kde sa umiest−
nili v prvej päťke v oboch kate−
góriách.

Blahoželáme a tešíme sa, že
týmto netradičným spôsobom
sa prebudil u detí záujem o spev
a hudobnú výchovu.

Mgr. Zuzana Hricová
ZŠ Levočská
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 PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM MKC MKC MKC MKC MKC MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

KATAPULTKATAPULTKATAPULTKATAPULTKATAPULT
                           − koncert legendárnej českej skupiny

13. 4. 200713. 4. 200713. 4. 200713. 4. 200713. 4. 2007
piatok o 19piatok o 19piatok o 19piatok o 19piatok o 193030303030 hod. hod. hod. hod. hod.
Kino Mier
Vstupné 220 Sk

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
sobotasobotasobotasobotasobota
Koncertná sieň Reduty
Vstup voľný

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

ELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOPELÁ HOP
         − divadelné predstavenie pre deti známe

z televíznej obrazovky s predstavením PipiPipiPipiPipiPipi

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

v podaní Divadla Elá Hop

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

22. 4. 200722. 4. 200722. 4. 200722. 4. 200722. 4. 2007
nedeľa o 18nedeľa o 18nedeľa o 18nedeľa o 18nedeľa o 180000000000

Kino Mier
Vstupné: 50 Sk

Spišský rock 2007Spišský rock 2007Spišský rock 2007Spišský rock 2007Spišský rock 2007
Rocková liga VOL. 2.

Hrajú skupiny:
ON AIRON AIRON AIRON AIRON AIR (SNV)

SELLECTSELLECTSELLECTSELLECTSELLECT (SNV)
ROCKWELLROCKWELLROCKWELLROCKWELLROCKWELL (Levoča)

ASTAROTASTAROTASTAROTASTAROTASTAROT (Poprad)

nádejných muzikantov. P. uč.
Dvorskému a súťažnému druž−
stvu prajeme veľa tvorivých síl a
úspechov aj v celoslovenskom
kole.
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Jarné upratovanie
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené následne:

MsV č. 6
staré mesto − juh
30. 3. − 2. 4. Kozí vrch
31. 3. − 1. 4. Ul. Hurbanova
2. 4. Zimný štadión
31. 3. − 1. 4. Za Hornádom
31. 3. − 1. 4. Medza
2. 4. Letecká
2. 4. Gorkého

MsV č. 8MsV č. 8MsV č. 8MsV č. 8MsV č. 8
staré mesto − severstaré mesto − severstaré mesto − severstaré mesto − severstaré mesto − sever
23. 4. Vajanského
23. 4. Park SNP
23. 4. Discoklub Kotolňa
24. − 25. 4. J. C. Hronského
24. 4. Slovenská 44
25. 4. Koceľova
24. − 25. 4.  Garáže za
Židovským cintorínom

MsV č 9MsV č 9MsV č 9MsV č 9MsV č 9
TelepTelepTelepTelepTelep
27. 4. Kmeťova −  podjazd
27. 4. Bernolákova
27. 4. Kuzmányho
28. − 29. 4. Hollého
28. − 29. 4. Filinského 9
28. − 29. 4. Jánskeho

MsV č. 1
Nov. Huta
12. 4. Rodinný dom č. 227
13. − 14. 4. Park N. Huta
12. 4. Býv. bytovka VKŠ
13. − 14. 4. Pri tábore
13. − 14. 4. Rodinné domy

      č. 190 a 191
12. 4. Rodinný dom č. 163
13. − 14. 4. Pri pož. zbrojnici
12. 4. Rod. dom p. Vašáka

MsV č. 2
sídl. gen. Svobodu
17.  − 18. 4.  Gaštanová
16. 4. Lipová
16. 4. Kamenný obrázok
17. − 18. 4. Agátová

MsV č. 3MsV č. 3MsV č. 3MsV č. 3MsV č. 3
FerčekovceFerčekovceFerčekovceFerčekovceFerčekovce
3. 4. Muránska 6
4. − 5. 4. Muránska 26
4. 4. Penzión Nemo
4. 4. Križovatka Muránskej

a Trenčianskej
5. 4. Muránska 60
3. 4. Nitrianska
5. 4. Laborecká
3. 4. Trnavská

MsV č. 4MsV č. 4MsV č. 4MsV č. 4MsV č. 4
sídl. Miersídl. Miersídl. Miersídl. Miersídl. Mier
20. 4. Komenského
20. 4. Ul. Z. Nejedlého
21. − 22. 4. OC Prima
21. − 22. 4. Jilemnického−garáže

MsV č. 5
sídl. Západ
10. − 11. 4. Hutnícka − pri ZŠ
10. − 11. 4. Strojnícka

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.

                                                                        MsÚ − OKS

Zberný dvor
Pri príležitosti jarného

upratovania pripomíname
občanom nášho mesta, že
v roku 2002 bol zriadený Zber−
ný dvor na Sadovej ulici v blíz−
kosti f. Brantner Nova. Tu môžu
občania  s trvalým pobytom na
území mesta Sp. Nová Ves, po
predložení občianskeho preu−
kazu, bezplatne odovzdať
drobný stavebný odpad (aj
bytové jadrá), sanitárny od−
pad, objemný odpad − starý
nábytok, koberce veľkých roz−
merov, okná, dvere, zárubne,
použité pneumatiky z osob−
ných áut, nebezpečný odpad
− autobatérie, použité automo−
bilové oleje, plastové obaly z
motorových olejov, motorové
olejové filtre, žiarivky, opotre−
bované chladiarenské zariade−
nia (chladničky), elektronický
odpad, biologicky rozloži−
teľný odpad zo záhrad a
parkov, PET fľaše, sklo,
viacvrstvové kombinované
materiály „tetrapaky“, kovo−
vé obaly, papier.

Zberný dvor neodoberá
komunálny odpad a odpad
z rozobratých dopravných
prostriedkov. V Zbernom
dvore nemôžu hore uvedený
odpad odovzdať fyzické oso−
by oprávnené na podnikanie
a právnické osoby.

Prevádzková doba:
Pondelok  − voľný
Utorok − piatok: 900  − 1700 hod.
Sobota 700 − 1300 hod.

Obedňajšia prestávka počas
celého roka od 1130 − 1200 hod.

                MsÚ − OKS

Priama linka na dispečing spoločnosti Emkobel, a. s.
V prípade poruchy na dodávke teplej úžitkovej vody, prosíme konečných spotre−

biteľov, aby oznámili poruchu priamo na dispečing našej spoločnosti, aby bolo
možné v čo najkratšom čase poruchu odstrániť.

Telefónne číslo DISPEČING EMKOBEL, a. s.: 053/429 70 32053/429 70 32053/429 70 32053/429 70 32053/429 70 32.
Našou snahou je spokojnosť našich zákazníkov. EMKOBEL, a. s.
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Humanitná spoločnosť PRIJATIE
 s podporou Úradu vlády SR a Európskej únie

v rámci
Národného  programu boja proti drogám 2004 − 2008

otvára
NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRIJATIE

KDE?
V priestoroch Humanitnej spoločnosti Prijatie,

Šafárikovo námestie 3, sídlisko Mier
KEDY?

Každý PONDELOK a ŠTVRTOK od 1400 do 1900

PRE KOHO?
Pre všetky deti, akéhokoľvek veku a akýchkoľvek záujmov, ktoré

majú chuť sa stretnúť s novými priateľmi,
len tak sa zabaviť, zašportovať si.

ČO PONÚKAME?
Arteterapia − modelovanie, maľovanie rôznymi technikami,

spoločenské hry podľa záujmu, cvičenie na fit loptách,
tréning komunikácie, antimobingový výcvik

a mnoho ďalších spôsobov
užitočne stráveného voľného času,

pod vedením tímu psychológa, sociálnych pracovníkov
a pedagógov

MÔŽEŠ SI PRINIESŤ:
obľúbené CD, videokazety, knihu, dobrého kamaráta.

Humanitná spoločnosť Prijatie,
tel.: 053/444 08 88, mobil: 0907 956 009

e−mail: hsp@post.sk

PONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROV
Chcete podnikať a podnikanie beriete vážne?
Hľadáte podnikateľské priestory za výhodných finančných podmienok?

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves Vám
ponúka na prenájom voľné kancelárske a výrobné priestory
na Tehelnej ulici č. 20 v Spišskej Novej Vsi.

KANCELÁRSKE PRIESTORY
− nachádzajúce sa v administratívnej časti budovy − 3 kancelárie o rozlohe 11 m2, zariadené
kancelárskym nábytkom, možnosť napojenia na vysokorýchlostný internet.
VÝROBNÉ PRIESTORY
− v novozriadených priestoroch podnikateľského inkubátora,
− dvojpodlažné haly − na prízemí sa nachádza − výrobná časť (89 m2), sklad (12 m2);

   a miestnosť vhodná na kanceláriu (8 m2);
− na poschodí sa nachádza − výrobná časť (43 m2), 2 šatne
   a sociálne zariadenie.

Kontakt:
Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Zimná 72, 052 01 Spišská Nová Ves,
tel. 0915 926 639, e−mail: inkubatorsnv@stonline.sk.
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Mestský výbor č. 3
Ferčekovce
pozýva
priaznivcov aj priateľov
stolného tenisu
z Ferčekoviec
a Novoveskej Huty
na
VEĽKONOČNÝ
TURNAJ
V STOLNOM
TENISE.

Turnaj sa uskutoční
v nedeľu
15. 4. 2007 o 1430 hod.
v telocvični
SPŠ strojníckej,
Hviezdoslavova 6.

Kategória:
muži a ženy
do a nad 50 rokov
Prihlásiť sa môžete na t. č.
0907 225 585 alebo
v telocvični školy
v čase od 1400 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Ondrej Majerník
predseda MsV č. 3

OSPRAVEDLNENIE
Pri tvorbe marcového čísla INFORMÁTORA zaúradoval novinársky „škriatok“ a v texte článku

„Kam do materskej školy“ v zozname materských škôl mesta chýbala Materská škola na
Tomášikovej ulici (Kozí vrch), za čo sa čitateľom ospravedlňujeme.
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Medzi nami žije mnoho takých, ktorí vyštudo−
vali určitý odbor, ale život ich zavial na úplne inú
profesionálnu dráhu. Nedá sa to však konštato−
vať u Jána Petríka, ktorý v marci t. r. oslávil okrúhle
životné jubileum. Jeho doterajšia činnosť a tvorba
si zaslúži úctu a uznanie.

Ján Petrík je známy hlavne v kultúrnych a lite−
rárnych kruhoch. Už po absolvovaní gymnázia si
zvolil profesiu v kultúrnej oblasti. Absolvoval nad−
stavbové štúdium kultúrno−výchovná práca na
Strednej pedagogickej škole v Prešove a na
Okresnom osvetovom stredisku sa uplatnil ako
metodik pre divadlo a umelecký prednes. Pôsobil
i ako inšpektor pre záujmovú umeleckú činnosť
na odbore kultúry ONV.  V roku 1987 nastúpil do
novovybudovaného Domu kultúry ako vedúci
oddelenia záujmovo−umeleckej činnosti. V čase
porevolučných zmien pôsobil ako spisovateľ v
slobodnom povolaní. V roku 1993 sa mu otvorila
cesta do Košického rozhlasu, v ktorom zakotvil
ako redaktor v redakcii umeleckých programov.
V súčasnosti v rozhlase pôsobí ako externý
redaktor. Redakčne vydával humoristicko−satirické relácie Supershopa a Fresky. Je autorom
divadelnej hry, rozhlasovej a detskej hry, viacerých humoristicko−satirických pásiem. Publikoval vo
viacerých literárnych periodikách a denníkoch, najmä svoje básne, recenzie, fejtóny a rôzne články.
Je zostavovateľom prílohy pre mladú literatúru „Literárne kroky“ a „Dielňa“.

V roku 1992 knižne debutoval tromi básnickými zbierkami so spoločným názvom „Tri knihy nepokoja“.
Už viac ako 20 rokov sa venuje mladej literatúre ako vedúci Spišského literárneho klubu pri Spiš−

skom osvetovom stredisku. Mladým autorom pomáha i ako člen poroty regionálnych i celosloven−
ských literárnych súťaží a ako lektor týždennej Letnej školy poézie a prózy. V súčasnosti pôsobí i v
Komisii pre rozvoj kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi.

Ján Petrík oslávil okrúhle životné jubileumJán Petrík oslávil okrúhle životné jubileumJán Petrík oslávil okrúhle životné jubileumJán Petrík oslávil okrúhle životné jubileumJán Petrík oslávil okrúhle životné jubileum

Ján Petrík pri podpise do Pamätnej knihy mesta
počas prijatia primátorm mesta Jánom Volným

Základná umelecká školaZákladná umelecká školaZákladná umelecká školaZákladná umelecká školaZákladná umelecká škola
s rozšírenou estetickou výchovous rozšírenou estetickou výchovous rozšírenou estetickou výchovous rozšírenou estetickou výchovous rozšírenou estetickou výchovou

v Spišskej Novej Vsiv Spišskej Novej Vsiv Spišskej Novej Vsiv Spišskej Novej Vsiv Spišskej Novej Vsi

pozýva
všetkých záujemcov a milovníkov

detského interpretačného umenia na

JARNÝ  KONCERTJARNÝ  KONCERTJARNÝ  KONCERTJARNÝ  KONCERTJARNÝ  KONCERT

žiakov hudobného, tanečného,
literárno−dramatického
i výtvarného odboru,
ktorý sa uskutoční

26. apríla 2007 o 1726. apríla 2007 o 1726. apríla 2007 o 1726. apríla 2007 o 1726. apríla 2007 o 1700 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.
v Koncertnej sále ZUŠ REV

Tešíme sa na vás.

  13. − 14. apríl 2007

InformácieInformácieInformácieInformácieInformácie
a prihláškya prihláškya prihláškya prihláškya prihlášky
nanananana
www.compact.skwww.compact.skwww.compact.skwww.compact.skwww.compact.sk
t. č.t. č.t. č.t. č.t. č.
0905 858 960,0905 858 960,0905 858 960,0905 858 960,0905 858 960,
0911 858 9600911 858 9600911 858 9600911 858 9600911 858 960

Pre záujemcov o prvýPre záujemcov o prvýPre záujemcov o prvýPre záujemcov o prvýPre záujemcov o prvý
zoskok Parašutistickázoskok Parašutistickázoskok Parašutistickázoskok Parašutistickázoskok Parašutistická
skupina Compact organizujeskupina Compact organizujeskupina Compact organizujeskupina Compact organizujeskupina Compact organizuje
parašutistické kurzyparašutistické kurzyparašutistické kurzyparašutistické kurzyparašutistické kurzy
v pravidelných termínochv pravidelných termínochv pravidelných termínochv pravidelných termínochv pravidelných termínoch
na letisku v Sp. Novej Vsi.na letisku v Sp. Novej Vsi.na letisku v Sp. Novej Vsi.na letisku v Sp. Novej Vsi.na letisku v Sp. Novej Vsi.

požičovňaoblohy.sk
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PROGRAM Materského centra DIETKA
tel.: 444 01 23
Domu Charitas Sv. Jozefa, sídlisko Mier

4., 11., 18. 4. 20074., 11., 18. 4. 20074., 11., 18. 4. 20074., 11., 18. 4. 20074., 11., 18. 4. 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

2. 4. 20072. 4. 20072. 4. 20072. 4. 20072. 4. 2007 Prednáška na tému: „Zdravá výživa ako jeden z pilierov
pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. zdravia“

Prednášajúca:
pani Vlčáková (Regionálny úrad verejného zdravotníctva − RÚVZ)

9. 4. 20079. 4. 20079. 4. 20079. 4. 20079. 4. 2007 Prednáška na tému: „Sladkosti a kvasinková infekcia“
pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Prednášajúca:

pani Vlčáková (Regionálny úrad verejného zdravotníctva − RÚVZ)

16. 4. 200716. 4. 200716. 4. 200716. 4. 200716. 4. 2007 Prednáška na tému: „Stomatohygiena a jej vplyv na zdravie“
pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 9pondelok o 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Prednášajúca: pani Vlčáková (RÚVZ)

18. 4. 200718. 4. 200718. 4. 200718. 4. 200718. 4. 2007 Poradňa dojčenia na tému: „Ako správne dojčiť“
streda o 17streda o 17streda o 17streda o 17streda o 173030303030 hod hod hod hod hod. Na stretnutie pozývame „tehulky“ a dojčiace mamičky. Teší sa

na Vás laktačná poradkyňa Hanka Ogurčáková. Informácie
a poradenstvo na telefón: 053/441 10 76, od 1900 do 2000 hod.

19. 4. 200719. 4. 200719. 4. 200719. 4. 200719. 4. 2007 Tvorivá dielňa pre rodičov a ich deti v Galérii umelcov Spiša
štvrtok o 16štvrtok o 16štvrtok o 16štvrtok o 16štvrtok o 160000000000 hod hod hod hod hod. Budeme spolu modelovať pod vedením lektorky. (Deťom doporuču

jeme doniesť veci, ktoré si môžu počas dielne zašpiniť.) V prípade
záujmu nás kontaktujte v MC Dietka alebo na t. č.: 444 01 23.
Vstupné: 50,− Sk za rodinu

25. 4. 200725. 4. 200725. 4. 200725. 4. 200725. 4. 2007 Prednáška na tému: „Zdravé rodičovstvo“
streda o 16streda o 16streda o 16streda o 16streda o 163030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Na prednášku pozývame „tehulky“ a rodičov malých detí, ktoré

chcú vedieť viac o zdravom rodičovstve. Prednášajúca: „dula“
Ľudovíta Lapšanská z Popradu.

Exkurzie:Exkurzie:Exkurzie:Exkurzie:Exkurzie:
11. 4. 200711. 4. 200711. 4. 200711. 4. 200711. 4. 2007 Návšteva Spišskej knižnice na Komenského ul., sídlisko
streda o 9streda o 9streda o 9streda o 9streda o 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Mier, pod názvom: „Rozprávkový svet kníh“

Uvidíte vystúpenie detí z MŠ Komenského a divadielko „Maťko a
Kubko“.  Tešíme sa na Vašu účasť.
V prípade záujmu nás kontaktujte v MC Dietka alebo na t. č.:
444 01 23.

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!

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

9. − 15. 4. Templum, Česká 1, t. č. 44 14 166
16. − 22. 4. Elixír, Zimná 70, t. č. 44 682 25

23. − 29. 4. Pri Stanici, Odborárov, t. č. 42 986 93
30. 4. − 6. 5. Verbena, Hviezdoslavova 41, t. č. 44 103 74

Pohotovostná služba je do 2200 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok od 800 − 2200 hod.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ


