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NOVOOTVORENÉ PSYCHOCENTRUMNOVOOTVORENÉ PSYCHOCENTRUMNOVOOTVORENÉ PSYCHOCENTRUMNOVOOTVORENÉ PSYCHOCENTRUMNOVOOTVORENÉ PSYCHOCENTRUM
Nám. SNP 2 (budova Detskej polikliniky), Sp. Nová Ves, 4. poschodie4. poschodie4. poschodie4. poschodie4. poschodie

PhDr. Karin ŠtiffelováPhDr. Karin ŠtiffelováPhDr. Karin ŠtiffelováPhDr. Karin ŠtiffelováPhDr. Karin Štiffelová
NZZ − Psychologická ambulancia pre deti

a dospelých
− klinický psychológ, psychoterapeut,
− dopravný psychológ

Ordinačné hodiny: 800 −− 1500 hod. denne
Kontakt: t. č. 053/44 12 753, 0903 935 744

MUDr. Henrieta HollováMUDr. Henrieta HollováMUDr. Henrieta HollováMUDr. Henrieta HollováMUDr. Henrieta Hollová
NZZ − Psychiatrická ambulancia pre dospelých
Ordinačné hodiny:
730 − 1430 hod. denne
Kontakt:
t. č. 053/44 23 093, 0904 629 274
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Vážení a milí spoluobčania,

doznieva v nás neopakovateľná atmosféra Vianoc.
Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedi−
nečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Máme k sebe
bližšie, azda sme voči sebe aj ohľaduplnejší. Vianoce
a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blíz−
kymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. Sú symbolické pre každého, bez
rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti k niektorej
z ľudských rás. Pre každého z nás je dôležité, aby sa
dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.

Milí spoluobčania,
s rozvojom nášho mesta máme veľké plány. Verím,

že sa Spišská Nová Ves pomaly, ale isto stane
mestom, na ktoré každý Spišskonovovešťan bude hrdý.

Veľmi si vážim Vašu dôveru a ubezpečujem Vás o tom, že nepodľahnem žiadnemu tlaku
a neurobím žiadne rozhodnutie, ak nebudem presvedčený o jeho správnosti a užitočnosti
pre naše mesto.

V nastávajúcom roku Vám želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite,
prosím, aj želanie pevného zdravia a pohody, nech nás v našom meste neťaží núdza, nech
Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Želám Vám, vážení spoluobčania, aby Vaše osobné predsavzatia boli pevné. Aby vydržali
čo najdlhšie, aby posilnili nielen Vás, ale aj Vašich blízkych v nasledujúcom roku. Zaželajme
si navzájom, aby bol pre nás rokom spoločných východísk a nádejí.

S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa akým−
koľvek spôsobom pričinili o rozvoj nášho mesta a jeho zveľaďovanie a všetkým Spišskono−
vovešťanom, ktorí nám prejavili svoju dôveru.

Mgr. Ján Volný
primátor mesta
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKAKURZY ANGLICKÉHO JAZYKAKURZY ANGLICKÉHO JAZYKAKURZY ANGLICKÉHO JAZYKAKURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
PRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCHPRE DOSPELÝCH

Výučba inovatívnym, efektívnym
severoamerickým spôsobom

v malých skupinách 6 − 8 ľudí,
s dôrazom na konverzáciu a praktické

využitie jazyka.
Kurzy pre začiatočníkov

začínajú 15. 1. 2007!
Všetky kurzy pod vedením skúsenej

kanadskej lektorky. Limitovaný počet miest!!!
Business English a Konverzačné kurzy na

pôde firmy podľa požiadaviek klienta.
NOVÉ!!! − LIVING ENGLISH

WEEKENDS!!! Info telefonicky.
Zápis a zaradenie do jednotlivých skupín sa
uskutoční osobne v Obchodnom dome

Družba (sídlisko Tarča) − vchod zozadu
v dňoch 4. a 5. 1. 2007 od 1600 do 2000 hod.

a 8. 1. 2007 od 1700 do 2000 hod.
Tel.: 0904 147 892,

e−mail: katarina@katarinaceslova.com
www.katarinaceslova.com

Veľa úspechov do nového rokuVeľa úspechov do nového rokuVeľa úspechov do nového rokuVeľa úspechov do nového rokuVeľa úspechov do nového roku
všetkým súčasným a budúcim žiakomvšetkým súčasným a budúcim žiakomvšetkým súčasným a budúcim žiakomvšetkým súčasným a budúcim žiakomvšetkým súčasným a budúcim žiakom

želá Katarínaželá Katarínaželá Katarínaželá Katarínaželá Katarína

1. 1. − 7. 1. Templum, Česká 1, t. č. 44 14 166
8. 1. − 14. 1. Elixír, Zimná 70, t. č. 44 682 25

15. 1. − 21. 1. Pri Stanici, Odborárov, t. č. 42 986 93
22. 1. − 28. 1. Verbena, Hviezdoslavova 41, t. č. 44 103 74

29. 1. − 4. 2. Fida, Hviezdoslavova 27, 44 129 66
Pohotovostná služba je do 2200 hod., v sobotu, v nedeľu a v sviatok od 800 − 2200 hod.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ

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. č. 0905 215 732.

ROŠERO, s. r. o. hľadá spolupracovníkov na obsadenie pozícií:
AUTOELEKTRIKÁR 1
Požiadavky: prax min. 3 roky
AUTOLAKOVAČ 1
Požiadavky: prax min. 3 roky
PRÍPRAVÁR  LAKOVANIA 2
Požiadavky: prijímeme aj bez praxe
AUTOKLAMPIAR 4
Požiadavky: prax min. 1 rok,
zvárací preukaz na CO2
ZÁMOČNÍK 5
Požiadavky: prax min. 1 rok,
zvárací preukaz na CO2

AUTOMECHANIK 2
Požiadavky: prax min. 2 roky
MONTÁŽNIK 8
Požiadavky: prijímeme aj bez praxe
ČALÚNNIK 1
Požiadavky: prax min. 1 rok
LEPIČ LAMINÁTOV 3
Požiadavky: prijímeme aj bez praxe
SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR
Požiadavky: prax min. 2 roky
STOLÁR 1
Požiadavky: prax min. 1 rok

TECHNICKÝ KONŠTRUKTÉR 1
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ, SŠ vzdelanie technického zamerania,
ovládanie AutoCadu, technická zdatnosť,
samostatnosť
TECHNIK VÝROBY 1
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ, SŠ vzdelanie technického smeru,
technická zdatnosť, samostatnosť, práca
s PC, Word, Excel, normovanie

Ponúkame: veľmi výhodné platové podmienky, dobré technické zázemie, odborný rast
Kontakt: Žiadosti s podrobným profesijným životopisom zasielajte na adresu:

ROŠERO−P, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves

COOP Jednota
Liptovský Mikuláš,

spotrebné družstvo,
divízia Spišská Nová Ves

Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám

za prejavenú dôveru
v roku 2006

a v roku 2007
Vám prajeme veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody

a veľa nákupov
v predajniach COOP Jednoty.

Predstavenstvo COOP Jednoty

Všetkým čitateľom nášho mesačníka prajemeVšetkým čitateľom nášho mesačníka prajemeVšetkým čitateľom nášho mesačníka prajemeVšetkým čitateľom nášho mesačníka prajemeVšetkým čitateľom nášho mesačníka prajeme
veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2007.veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2007.veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2007.veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2007.veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2007.
Zároveň touto cestou ďakujeme za spoluprácu v minulomZároveň touto cestou ďakujeme za spoluprácu v minulomZároveň touto cestou ďakujeme za spoluprácu v minulomZároveň touto cestou ďakujeme za spoluprácu v minulomZároveň touto cestou ďakujeme za spoluprácu v minulom

roku všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe, výroberoku všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe, výroberoku všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe, výroberoku všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe, výroberoku všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe, výrobe
a distribúcii mesačníka.a distribúcii mesačníka.a distribúcii mesačníka.a distribúcii mesačníka.a distribúcii mesačníka.

redakciaredakciaredakciaredakciaredakcia
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Štyri otázky pre Mgr. Jána Volného − primátora mesta Spišská Nová VesŠtyri otázky pre Mgr. Jána Volného − primátora mesta Spišská Nová VesŠtyri otázky pre Mgr. Jána Volného − primátora mesta Spišská Nová VesŠtyri otázky pre Mgr. Jána Volného − primátora mesta Spišská Nová VesŠtyri otázky pre Mgr. Jána Volného − primátora mesta Spišská Nová Ves

1. Všimli sme si, že v centre mesta sa objavila nová vianočná výzdoba − žiarivé
girlandy, pútavé ozdoby rôznych vianočných tvarov... Naozaj veľmi pekné. Ako sa
Vám to v tak krátkom čase podarilo?

Zveľaďovanie mesta je pre nás významnou prioritou. Svedčí o tom aj potrebná výmena
starej vianočnej výzdoby za novú, pútavejšiu. Spolu s poslancami sme sa vzdali vlastných
odmien v celkovej výške 400 000,− Sk a z týchto prostriedkov ju zafinancovali.

Urobili sme tak aj preto, že odmeny by potešili 20 poslancov, no takáto nádherná výzdoba
poteší všetkých obyvateľov mesta. Škoda, že tak neurobilo aj bývalé vedenie mesta a
v posledný deň na radnici si vyplatilo odmeny v rovnakej výške. Výzdoba mohla byť ešte
bohatšia.

2. Prečo ste sa rozhodli pre obnovu osláv Silvestra?

Tento deň je významný nielen vstupom do nového roku, ale 1. január sa do kalendára
zapísal ako Deň vzniku Slovenskej republiky. Patrí sa osláviť štátny sviatok, aj príchod
nového roku spolu. Nadobudli sme dojem, že týmto sviatkom sa má venovať zvýšená
pozornosť práve zo strany mesta, napr. kultúrnym programom, príhovorom primátora,
polnočným ohňostrojom − dôstojnou oslavou pred Redutou. Pred rokmi sa na námestí
stretávali tisíce ľudí, verím, že sa tak opäť stane.

3. Momentálne najviac rezonuje problém uránu v Novoveskej Hute. Čo urobí vedenie
mesta v tejto oblasti?

Pre mesto zostáva prioritou rozvoj cestovného ruchu. Mestská časť Novoveská Huta by mala
byť východiskovým bodom, centrom týchto aktivít. Rozsiahlemu chránenému ložiskovému
územiu v tejto oblasti o ploche viac ako 15 km2, v ktorom leží celá mestská časť a pokračuje
smerom na Haniskovú, nebola venovaná dostatočná pozornosť zo strany predchádzajúceho
vedenia mesta. Vyvinieme úsilie smerom k inštitúciám štátu a organizáciám, aby chránené
ložiskové územie bolo zrušené alebo aspoň v maximálne možnej miere zmenšené, čím by
sa uvoľnil priestor pre rozvoj stavebných činností a predpokladané rekreačné aktivity. Naše
kroky budú v súlade s platnou legislatívou a nechceme vytvárať napätie, ktoré bolo touto
kauzou v poslednom čase živené. Chceme našimi krokmi prispieť k zámeru realizácie
projektov rozvoja turistického ruchu spoločností Skilab a Dorchester. Prieskumné práce
prebehnú, ale samotná ťažba nie je pre nás prijateľná. V Novoveskej Hute sa urán určite
ťažiť nebude!

4. Pred pätnástimi rokmi ste práve vy založili Kultúrno−spoločenský mesačník mesta
Spišská Nová Ves. Ako ste spokojný s jeho vývojom?

Mám taký dojem, že trošku ustrnul. Napríklad, nemal by slúžiť len na jednostranný akt, iba
podávanie informácií, ale aj na dialóg a výmenu názorov. Postupne v nasledujúcich
vydaniach dostanú priestor na vyjadrenie vlastných poznatkov viacerí Spišskonovovešťania.
Takisto si budeme môcť prečítať a zároveň aj reagovať na vyjadrenia napríklad aj
prominentných osobností v široko spektrálnych oblastiach. Verím, že sa nám tým podarí
prispieť k zmene. Očakávame aj ďalšie podnety Novovešťanov na jeho zatraktívnenie.
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�����  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 návrhy,
predaj samolepiacich fólií a papierov, doskových
materiálov (PVC), laminovanie za studena, reklam−
né predmety, pečiatky, gravírované štítky... Ma−
ľovanie bytov za zmluvné ceny. T.: 0918 140 801,
0904 190 137, e−mail: remix@demax.com
����� Dám do prenájmu 3−izbový byt v centre SNV,

voľný od 1. februára, tel.44 663 58, 0904/950 206
����� Nechtový dizajn Nechtový dizajn Nechtový dizajn Nechtový dizajn Nechtový dizajn − akrygélové nechty pre

veľký záujem stále v akcii za 550 Sk! Gélové a
príležitostné nechty, voňavá manikúra CUCCIO, PS
manikúra, zdobenie, trblietavé tetovanie ako šperk
... Vysoká kvalita, kvalitná práca, prijateľné ceny.
Bonus − franc. manik. alebo lakovanie zdarma! Viac
info a objednávky: Salón Beauty, Levočská 1. T.:
0903 623 585
����� Kúpim šteniatko (psíka) nemeckého ovčiaka bez

PP. T.: 0904 224 691
����� Salón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − Kozmetika, A. Ganzarčíko−

vá, Levočská 1, Spišská Nová Ves. Vážení zákaz−
níci, rada by som Vám ponúkla novú starostlivosť
o pleť s kozmetikou svetovej značky Alissa beaute:
hydratačné ošetrenie, ošetrenie kuperóznej pleti (po−
praskané žilky), liftingové ošetrenie collastim
s možnosťou neinvazívnej injekcie, kt. aktívne re−
dukuje tvarové a krčné vrásky prirodzeným uvoľ−
ňovaním svalov (kys. hyaluronová) pôsobí proti
starnutiu a alginátové ošetrenie. T.: 0907 617 239
�����  Prenajmem kancelárske priestory v centre mesta,

3 kancelárie, aj samostatne. T.: 0903 618 308,
0903 678 810
����� Nechtový dizajn „LADY“ Nechtový dizajn „LADY“ Nechtový dizajn „LADY“ Nechtový dizajn „LADY“ Nechtový dizajn „LADY“ − novinka z USA −

nie ste spokojná s gélom ani živicou? Vyskúšajte
revolučnú technológiu modeláže nechtov ACRYL−
GÉLOM (pevnosť živice, pružnosť gélu) za uvádza−
ciu akciovú cenu 480 Sk, gélové nechty: 450 Sk,
živicové nechty: 410 Sk, príležitostné nechty 230
Sk. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV. T.: 0902
891 534
����� Predám husle 1/2 vo veľmi dobrom stave. Č. tel.:

053/446 8555

����� Výhodne predám hydromasážnu terapiu Vitali−
zér Activ control, 1 súprava do vane + samostatná
vanička na nohy, málo používané. T.: 0904 625 107
����� Veľa šťastia, zdravia v novom roku a istotu

v každom kroku praje FORTUNA – ČISTOTAFORTUNA – ČISTOTAFORTUNA – ČISTOTAFORTUNA – ČISTOTAFORTUNA – ČISTOTA
BEZ NÁMAHYBEZ NÁMAHYBEZ NÁMAHYBEZ NÁMAHYBEZ NÁMAHY. T.: 0905 867 985, 0905 872 562
����� Kúpim záhradku bez chaty. T.: 0904 677 520,

0910 652 203
����� JŠ otvára jazykový kurzjazykový kurzjazykový kurzjazykový kurzjazykový kurz pre záujemcovpre záujemcovpre záujemcovpre záujemcovpre záujemcov

o nemecký jazyk o nemecký jazyk o nemecký jazyk o nemecký jazyk o nemecký jazyk pre začiatočníkov i pre pokro−
čilých a pre opatrovateľky začiatočníčky i pre po−
kročilé. Taktiež prípravný kurz pre budúcich matu−
rantov z nemeckého jazyka. Kurz je 6−mesačný, 2
hodiny týždenne, cena kurzu 1500,− Sk na 6 mesia−
cov. Informácie: 0904 527 819, resp. večer na t. č.
44 274 07. Zápis do kurzu  je 15. januára 2007, ale
môžete sa aj telefonicky prihlásiť.
����� Predám 3−izb. byt v OV na sídl. Západ 1 v SNV

po celkovej rekonštrukcii. Nová linka, kúpelňa,
podlahy, plastové okná, celková maľovka s možnos−
ťou garáže. Cena dohodou. T.: 0908 501 609,
0907 134 974
����� Predám pozemok 3 km od Sp. Novej Vsi o výmere

1841 m2. Všetky IS. Cena dohodou. T.: 053 44 611 71,
0908 819 443
����� Stavebná firma Art Dom, s. r. o. príjme do

TPP: murárov, tesárov, pomocné sily. Podmien−
ky: odbornosť, zručnosť, spoľahlivosť. Životopisy
zasielajte: Art Dom, s. r. o., Markušovská cesta 2,
052 01 SNV, tel.: 0915 354 414.

 Predám 2−izbový tehlový byt s 2−mi balkónmi v
centre mesta na Ul. Odborárov. Cena dohodou. Pri
rýchlom jednaní zľava. T.: 0902 110 165, 44 11 289
����� PôžičkyPôžičkyPôžičkyPôžičkyPôžičky − bez ručiteľa, bankový produkt,

nebankové podmienky, úrok od 7 %, ročne, pre
zamestnaných, dôchodcov a SZČO, splatíme
Vaše dlhy. Kontakt: Odborárov 12, SNV. Kontakt:
0915 900 452, 0904 254 779
����� Predám veľmi zachovalé kojenecké oblečenie

do 9 mesiacov − 91 ks za 1000,− Sk.  Len spolu.
T.: 0907 914 517.
����� Preklady úradné, obyčajné, expresné −

anglický jazyk, španielský jazykanglický jazyk, španielský jazykanglický jazyk, španielský jazykanglický jazyk, španielský jazykanglický jazyk, španielský jazyk. Mgr.
Jarmila Compelová, Wolkerova 26/13, SNV.
T.: 0903 946 003

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
11. a 12. januára 200711. a 12. januára 200711. a 12. januára 200711. a 12. januára 200711. a 12. januára 2007

od 1500 do 1700 hod.
(Zimná 68, SNV)

Začiatok kurzu: január 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.

Hľadáme skúsenýchHľadáme skúsenýchHľadáme skúsenýchHľadáme skúsenýchHľadáme skúsených
cvičiteľov a cvičiteľkycvičiteľov a cvičiteľkycvičiteľov a cvičiteľkycvičiteľov a cvičiteľkycvičiteľov a cvičiteľky

AEROBICU,AEROBICU,AEROBICU,AEROBICU,AEROBICU,
TAE−BO,TAE−BO,TAE−BO,TAE−BO,TAE−BO,

SPINNING,SPINNING,SPINNING,SPINNING,SPINNING,
KARATEKARATEKARATEKARATEKARATE

a iných bojových športov.a iných bojových športov.a iných bojových športov.a iných bojových športov.a iných bojových športov.

Info: 0905 959 765Info: 0905 959 765Info: 0905 959 765Info: 0905 959 765Info: 0905 959 765
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Výsledky komunálnych volieb 2006

V decembrových komunálnych voľbách bolo v našom meste vytvorených 29 okrskových komisií.
Právo voliť využila z 30 165 oprávnených voličov približne tretina − 34,32 % (spolu 10 355 voličov).
Odovzdať svoj hlas do samosprávnych orgánov mesta mali možnosť aj 120−ti cudzinci s trvalým
pobytom v  našom meste. Na zabezpečení  volieb v Spišskej Novej Vsi sa podieľalo 33 zamestnancov
mesta, 216 členov okrskových volebných komisií,  8 členov mestskej volebnej komisie, no i mnoho
ďalších (vodiči vozidiel na okrskových komisiách, príslušníci mestskej a štátnej polície).

O post primátora sa uchádzalo spolu osem kandidátov. Z celkového počtu 10 128 platných hlasov
bol  s počtom 3 211 hlasov zvolený do funkcie primátora mesta Mgr. Ján Volný.

Poradie Meno kandidáta na primátora Počet získaných hlasov
1. Mgr. Ján Volný, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 3 211
2. Ing. Marián Užák, KDH, SDKÚ−DS, OKS 2 809
3. Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, nezávislý kandidát 2 414
4. JUDr. Štefan Tkáč, nezávislý kandidát 754
5. PhDr. Mária Gážiová, nezávislý kandidát 425
6. Ing. Kvetoslava Kucharovičová, nezávislý kandidát 263
7. Ing. Stanislav Hanula, nezávislý kandidát 197
8. Ing. Jozef Tkáčik, Nezávislé fórum 55

Záujem o riadenie veci verejné v 21−člennom mestskom zastupiteľstve malo spolu 61 kandidátov.
9 925 odovzdaných platných hlasov rozhodlo o zložení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej

Vsi takto:

Poradové Volebný Meno a priezvisko kandidáta Počet
číslo obvod hlasov
1. 1 RSDr. Juraj Beňa, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 718
2. 1 Ing. Jana Kvašňáková, nezávislý kandidát 557
3. 1 MUDr. Ján Mokriš, SDKÚ−DS 441
4. 2 Ing. Ondrej Majerník, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 338
5. 3 Jozef Para, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 788
6. 3 Mgr. Michal Demečko, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 781
7. 3 PaedDr. Milan Varga, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 694
8. 3 Ing. Kvetoslava Kucharovičová, nezavislý kandidát 693
9. 3 Mgr. Jolana Prochotská, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 611
10. 4 Ing. Pavol Bečarik, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 442
11. 4 Adnan Akram, OKS 395
12. 4 Ing. Stanislav Čurný, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 300
13. 4 Ing. Vladimír Filinský, nezávislý kandidát 290
14. 5 Ing. Michal Beharka, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 512
15. 5 Ing. Marián Bubeník, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 428
16. 5 MUDr. Ján Pukluš, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 422
17. 6 Ing. Janka Brziaková, SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 422
18. 6 Ing. Karol Mitrík, SDKÚ−DS 372
19. 7 JUDr. Michal Komara, nezavislý kandidát 845
20. 7 RNDr. Ladislav Rutkay, SDKÚ−DS 731
21. 7 PhDr. Miroslav Semeš,SMER−SD, SNS, ĽS−HZDS 595
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Pracoval vždy do únavy, pokoj sebe
nedoprial. Srdce jeho zlaté bolo, kaž−
dému len dobre prial.

S hlbokým smútkom v srdci vyslo−
vujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, spolupracovníkom, priate−
ľom, susedom a známym, ktorí sa

prišli rozlúčiť dňa 14. 11. 2006 s mojím milovaným
manželom, starostlivým otcom, synom, bratom,
švagrom a príbuzným Jánom HENZÉLYM,
ktorý nás náhle opustil vo veku 52 rokov.

Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

manželka Vlasta, synovia Marek, Tomáš,
Janík a vnučka Simonka

Dňa 9. 1. uplynie 5 rokov, odkedy
nás navždy opustil môj milovaný
manžel, otec, svokor a starý otec
Ladislav DEMETER.

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

                     manželka, syn a dcéra s rodinami

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

Dňa 28. 1. 2007 si pripomíname
13. výročie smrti našej drahej dcéry,
sestry a švagrinej MUDr. Anny
JACKOVEJ.

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

S úctou a láskou spomínajú rodičia, brat Juraj
s rodinou.

Zavrela si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas,
mala si rada život a všetkých nás.  Odiš−
la si navždy, hoc túžila si žiť, nebolo
dopriate, aby si ďalej mohla s nami byť.

Dňa 25. 1. 2007 uplynie smutný rok,
odkedy nás vo veku 54 rokov navždy
opustila naša milovaná mamka, bab−

ka, svokra, sestra Božena KRAVECOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján a dcéry

Mária, Lenka, Katka a Eva s rodinami.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť dňa 23. 11. 2006
s našim drahým zosnulým MUDr.
Alojzom ŠPINEROM.

Ďakujeme za prejavy sústrasti,
kvetinové dary, ktorými ste sa sna−

žili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku patrí vďaka Mons. ThDr.

Františkovi Tondrovi, spišskému biskupovi. Naše
úprimné poďakovanie patrí pani Badzikovej za
dôstojne poskytnuté služby.

manželka s deťmi

Touto cestou chceme vyjadriť po−
ďakovanie všetkým príbuzným, pria−
teľom, susedom a známym, ktorí sa
prišli dňa 13. 11. 2006 rozlúčiť s mojím
manželom Ottom POTOČNÍKOM.

Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti.

              manželka Marta s deťmi, dcéra Ingrid
a Mariana, syn Róbert

Úprimne ďakujem celému kolektívu ODCH,
lekárom, sestričkám, pomocnému personálu,
MUDr. Erike Zimovej, MUDr. Adaskovej, MUDr.
Macejkovi za ľudský prístup a obetavú starostli−
vosť o môjho manžela Otta Potočníka.

            manželka

Drobná inzercia
PREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVO, Levočská
1, SNV, t. č.: 44 210 06. Predaj kožených
búnd, kožuchov, golierov, čiapok, ovčích
dekorácií, doplnkov, VÝKUP KOŽIEK
(králičiny aj letné), šitie, príjem opráv.

Info: 0905 350 531
����� Predám disky na všetky druhy automobilov (aj

elektróny). T.: 0903 600 596, 44 210 29.
����� Ponúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadierPonúkame prestavby byt. jadier − vybú−

ranie jadra s odvozom, vymurovanie z Ytong tvár−
nic, omietky so sieťkou, vodo−elektro rozvody,
obklady a dlažby podľa výberu zákazníka, dodá−
vame komplet mat. a sanitu, upratanie po stav.
prácach, bonus − umývadlo zdarma. Celá prestav−
ba 8−9 dní a záruka na prácu. T.: 44 320 21,
0905 282 678
����� Predám 2−izbový byt s dvoma balkónmi na starej

Tarči na 4. poschodí. T.: 0915 933 808

����� 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 potre−
bám a požiadavkám klienta. Preklady z/do anglického
jazyka. T.: 0904 147 892, www.katarinaceslova.com,
e−mail: katarina@katarinaceslova.com
�����  Kúpim garáž najlepšie na Tarči (prípadne aj

inde). T.: po 1800 053/44 210 29, 0903 600 596,
0915 386 701
����� 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
����� Predám PC Intel Celeron 266 MHz, RAM 32 MB,

HDD 46 B, CD ROM, monitor, klávesnica, myš, Win−
dows 98, vhodný na kanc. práce, staršie hry, počúva−
nie hudby. Cena 2000,− Sk. Kontakt 0910 962 965
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Prvé a zároveň i slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 12. decembra
v koncertnej sále Reduty. JUDr. Jozef Biroš prítomných oboznámil so Správou predsedu mestskej
volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy, uskutočných 2. 12. 2006 v meste Spišská
Nová Ves.  Po zložení sľubu  si nový primátor a zvolení poslanci MsZ prevzali osvedčenie o ich
ich zvolení.

O týždeň neskôr, 19. decembra 2006, sa novozvolený poslanecký zbor stretol na prvom
pracovnom zasadnutí. Programom zasadnutia bolo schválenie mestského rozpočtu na rok
2007, priority ktorého Vám priblížime v ďalšom vydaní.

Ing. Andrea Jančíkova
kancelária primátora

Foto: Pán poslanec Adnan Akram, Angličan,
ktorý si v našom meste založil rodinu a pôsobí tu
ako lektor anglického jazyka

Foto: V mestskom zastupiteľstve budú pôsobiť i
štyri ženy, jednou z nich je i Ing. Janka Brziaková

Foto: Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi
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Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám
z očí vypadlo. Tvoja strata tak veľmi
bolí, keď plameň sviečky tíško horí.
Šťastie súdené s Tebou nám nebolo,
odišiel si od nás priskoro. Skromný vo
svojom živote, veľký vo svojej láske
a dobrote.

Dňa 19. 1. 2007 uplynie 1 rok, odkedy nás
navždy opustil pri tragickej leteckej havárii náš
milovaný manžel, otec, syn, brat kpt. Ing. Marián
FÁBRY.

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

S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia,
manželka, dcérka, synček a ostatná rodina.

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

Touto cestou vyslovujeme úprimné
poďakovanie všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí
sa dňa 24. 11. 2007 prišli rozlúčiť
s našim drahým otcom, dedkom a

pradedkom Jozefom KAPOLKOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,

ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme MsÚ a Pohreb−

ným službám R. Findura.
          dcéry a synovia s rodinami

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

Dňa 12. 1. 2007 uplynul rok, odkedy
nás navždy opustil náš starostlivý otec
dedko, pradeko Zdeno ZRUBEK.

S láskou a úctou spomínajú syn Slavo s man−
želkou, dcéra Eva s manželom, Zdena, vnúčatá a
pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

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

Odišiel ticho, niet ho medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.

Dňa 25. 1. 2007 uplynie rok, čo navždy odišiel
môj syn a náš brat Pavol PETERLA.

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

     mama a súrodenci s rodinami

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

Dňa 7. 1. 2007 uplynie prvý rok,
odkedy nás navždy opustil môj milo−

vaný manžel, otec a starý otec Július FRIŠLOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú

spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomína celá rodina.

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

Dňa 31. 1. 2007 uplynie 2. výročie
od úmrtia môjho manžela, nášho otca
Alexandra HAVRILLU.

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

  manželka, synovia a ostatná smútiaca rodina

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme a pri plamienku sviečky na
Teba spomíname.

Dňa 16. 1. 2007 si pripomenieme 2.
výročie nečakaného odchodu
do večnosti našej milovanej dcérky
Veroniky KOVALOVSKEJ, na ktorú

s láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia a ostatná
smútiaca rodina.

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

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom, suse−
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 18. 11. 2006 s mojím manželom,
našim otcom, svokrom, dedkom,
synom, bratom, švagrom a príbuzným
Ladislavom HRICOM.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebným
službám R. Findura.

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

Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť
s tým, že už nie si medzi nami.

Dňa 4. 1. 2007 si pripomenieme 10.
výročie úmrtia našej mamy, babky
a prababky Márie Buľkovej.

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

S úctou si spomínajú dcéry Irena a Božena
s rodinami.

Po krátkych cestách chodili sme spolu,
na dlhú cestu odišiel sám. Márne ho
naše oči hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú. Ticho trpel, s chorobou zápa−
sil, ubolené srdce prestalo biť, tíško
odišiel, hoci tak veľmi chcel s nami žiť.

Dňa 26. 1. 2007 uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, svo−
kor, starý otec Jozef HOVAN.

S láskou na neho spomína manželka Helena a
synovia Dušan a Miro s rodinami. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
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RATING SPIŠSKEJ NOVEJ VSI S POZITÍVNYM VÝHĽADOM
CRA RATING AGENCY, a. s. (ďalej len „CRA“),

jediná afilácia najstaršej ratingovej agentúry MO−
ODY´S Investors Service v strednej Európe, vy−
konala pravidelné ročné prehodnotenie ratingu
Mesta Spišská Nová Ves. „Mesto Spišská Nová
Ves začalo písať históriu komunálneho ratingu na
Slovensku. Ako prvé mesto na Slovensku obdr−
žalo ratingové hodnotenie a nás, ako hodnotiacu
agentúru, veľmi teší, že mesto patrí stále medzi
najbonitnejšie komunálne subjekty na Slovensku,
Neustále sa zlepšuje − čo vyjadruje aj pozitívny vý−
hľad ratingu a investori a banky nemusia mať obavy
o poskytnuté finančné prostriedky“, povedal na úvod
Ľubomír Dubecký, riaditeľ CRA pre SR.

CRA RATING AGENCY, a. s. po ročnom
prehodnotení udelila Mestu Spišská Nová Ves
nasledovné ratingové hodnotenie :

− dlhodobý lokálny CRA rating na úrovni
skAa − ktoré radí mesto medzi veľmi kvalitné sub−
jekty s vysokou schopnosťou splácať svoje zá−
väzky denominované v slovenských korunách;

− dlhodobý medzinárodný CRA rating na
úrovni Ba+, ktoré vyjadruje schopnosť splácať
svoje dlhodobé záväzky v cudzích menách;

− krátkodobý CRA rating na úrovni skP−1, čo
je vôbec najvyššie možné hodnotenie schopnosti
splatiť svoje krátkodobé záväzky (do 1 roka) včas a
v plnej miere, aké môže hodnotený subjekt získať.

Výhľad dlhodobého medzinárodného CRA
ratingu zmenila zo stabilného na pozitívny.

Rozhodnutie CRA udeliť mestu Spišská Nová
Ves uvedené vysoké ratingové hodnotenie sa
opiera hlavne o veľmi dobré a stabilné výsledky
mesta v rozpočtovej oblasti z posledných rokov.
Tieto boli tradične podopreté robustnou tvorbou
prevádzkového prebytku. Aktuálnu finančnú

situáciu mesta CRA považuje za veľmi dobrú a
momentálnu výšku a štruktúru jeho zadĺženia a
od nej sa odvíjajúcu dlhovú službu za primeranú
možnostiam mestského rozpočtu. Agentúra za
mimoriadne dôležité pre dlhodobú rozpočtovú sta−
bilitu mesta považujeme potvrdenie stability a kon−
tinuity vo všetkých rozhodujúcich rozpočtových
ukazovateľoch aj v nasledujúcich rokoch. CRA
vysoko oceňuje aktivity mesta v oblasti revitalizá−
cie miestnej priemyselnej základne, ktoré sa už v
blízkej budúcnosti premietnu do posilnenia hos−
podárskeho zázemia mesta. „Práve táto oblasť
spolu s kvalitou dopravnej infraštruktúry totiž dl−
hodobo patria k tým, ktoré limitujú ešte lepšie hod−
notenie mesta,“ uviedol senior analytik CRA Miro−
slav Kňažko.

Podrobnejšie údaje o ratingu Mesta Spišská
Nová Ves sú uvedené v platených systémoch
agentúr Reuters, Bloomberg, Newton IT, Alberti−
na, Čekia, ČTK, ako aj na domovskej internetovej
stránke CRA.

Vypracovaním ratingovej analýzy získalo mesto
Spišská Nová Ves objektívnu a nezávislú analý−
zu posudzujúcu jeho schopnosť a ochotu splácať
svoje záväzky v plnej miere a včas, ktorú bude
môcť využiť jednak pri rokovaniach s bankami,
vládou, predstaviteľmi EÚ, obchodnými partner−
mi, potenciálnymi investormi, ako aj na svoju pre−
zentáciu.
Bližšie informácie je možné získať na adresách: 

CRA RATING AGENCY, a. s., o. z. 
Cukrová 14, 813 39 Bratislava  
Tel.: 02/526 346 21
Fax: 02 /526 346 22   
E−mail: cra@crarating.sk
http://www.crarating.com / 

  
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné nám. 7
052 80 Spiš. Nová Ves
Tel.: 053/4462 272
Fax: 053/ 4426 980
E−mail: radnica@mestosnv.sk
http://www.mestosnv.sk

Foto:
Bývala primátorka Mgr. Anna Fedorová
preberá rating z rúk Ing. Ľubomíra
DUBECKÉHO − riaditeľ CRA pre SR
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V novembri nás navždy opustili:

Spomienky a poďakovania

Rastislav Sopko, nar. v r. 2001
Patrik Ogurčák, 2006
Emília Ostrihoňová, 1913
Gustav Samek, 1915
Anna Kočíková, 1917
Juraj Šuhajda, 1919
Eugen Kučera, 1920
Jozef Kapolka, 1921
Júlia Kopťárová, 1921
Juraj Bežilla, 1923
Mária Černická, 1926
Ján Tarbaj, 1928
Valéria Ružbacká, 1929
Jozef Daniel, 1930

Magdaléna Daniová, 1931
Mária Vresilovičová, 1932
MUDr. Alojz Špiner, 1935
Anna Bačová, 1937
Vojtech Šarišský, 1938
Otto Potočník, 1938
Ladislav Kaščák, 1945
Ladislav Hric, 1945
Milan Chromý, 1949
Anton Čekeľ, 1951
Ján Henzély, 1954
Gabriel Gabri, 1958
Mária Tureková, 1965

„Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Tak veľmi túžil si s nami žiť,
no srdce, ktoré nás tak milovalo,
prestalo už ďalej biť.“

Dňa 11. 1. 2007 uplynú dva roky
odkedy nás náhle opustil náš drahý

manžel, starostlivý otec a nenahraditeľný dedko
Anton JANOVEC.

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

S láskou a úctou spomína nad stratou milova−
ného človeka manželka Mária, syn Jaroslav,
dcéra Beáta a vnučka Nikolka.

Dňa 27. 12. 2006 sme si pripome−
nuli 2. výročie smrti nášho milované−
ho otecka, manžela, svokra, dedka
a pradedka Jána DUTKA.

S úctou a láskou spomíname,
veľmi nám chýbaš.

Dňa 13. 1. 2007 uplynú 3 roky,
odkedy nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec Jozef KAČALA.

S láskou a úctou spomíname.
manželka Danuše, deti Daniel

a Silvia s rodinami a svatovci
Tí, ktorí Ťa poznali si spomenú.

Tí, ktorí Ťa mali radi, nezabudnú.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré denne spomíname.
Márne ju naše oči všade hľadajú, márne
po tvári slzy stekajú. Zomrela, už jej niet.
Na chvíľu zhasol tento svet.
Zostali len mnohé svetielka.

Dňa 30. 1. 2007 uplynie rok od
chvíle, kedy sa nečakane zavrela kniha života
mojej milovanej manželky, starostlivej mamky a lás−
kavej  babičky, prababičky Márie MACEJKOVEJ.

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

    manžel, deti s rodinami

Dňa 21. 1. 2007 si pripomíname       5.
výročie úmrtia nášho otca, svokra a
dedka Jána PIŠKANDERA.

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

   dcéra Renáta s rodinou

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

Dňa 27. 1. 2007 uplynie 5 rokov
od  smr t i  naše j  mamky  Anny
ŠVEDOVEJ.

S láskou spomínajú dcéra Daniela
a syn Igor s rodinami, vnúčatá,

pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

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

Dňa 6. 1. 2007 si pripomenieme
7. výročie úmrtia našej drahej a
milovanej Marianny TOMAJKOVEJ.

Venujte jej tichú spomienku.
     rodina

Srdce, ktoré jediné na svete nás
dokázalo milovať, zmĺklo, utíchlo,
odišlo navždy spať.

Dňa 28. januára 2007 uplynie 10
rokov, odkedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko Ondrej
ŠARŠAN. S láskou a úctou naň

spomínajú a ďakujú známym za spomienku.
manželka Mária, dcéra Júlia s rodinou a synovia

Ondrej, Dušan a Ján s rodinami.
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Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov je spoločenská organi−
zácia, ktorá je demokratická a poli−
ticky nezávislá. Vystupuje proti oži−
veniu fašizmu a všetkým prejavom
násilia. Jej poslaním je odovzdáva−

nie mladému pokoleniu svoje skúsenosti z boja za
slobodu a národnú hrdosť s pokračovaním odkazu
Štúrovcov a Štefánika. Je otvorená pre každého,
kto súhlasí so stanovami zväzu, jeho poslaním a

Poďte medzi nás
dovŕšil vek 18 rokov. Záujemcovia sa môžu
informovať v ktorejkoľvek ZO SZPB alebo na Ob−
lastnom výbore SZPB, v Spišskej Novej Vsi vždy v
pondelok, stredu a piatok na t. č. 44 6 15 36.

Zároveň ďakujeme firmám a fyzickým osobám,
ktorí našej organizácii v roku 2006 poskytli finančnú
a vecnú pomoc.

Prajeme Vám v novom roku 2007 všetko najlepšie
v súkromnom živote a úspechy v podnikaní.

   ZO SZPB SNV

Katolícka jednota Slovenska,
pobočka 38/91 si pripomenula
15. výročie obnovenie svojej
činnosti. Za tých 15 rokov ob−
noveného jestvovania našla
svoje miesto v cirkvi ako aj v
spoločenskom živote. Bohatá a

rôznorodá je činnosť pobočky KJS v našom mes−
te. Stretnutia sa uskutočňujú v obnovených
priestoroch na rímsko−katolíckom farskom úrade
raz v mesiaci vo štvrtok o 16−tej hodine. Predtým
to bolo na ZŠ sv. Cyrila a Metoda, za čo patrí
riaditeľstvu školy naše poďakovanie. Na spome−
nutých stretnutiach členov KJS sa uskutočňujú
zaujímavé prednášky, ktoré pripravujú nielen naši
kňazi (aj z okolia) a rehoľné sestry, ale aj iné osob−
nosti spoločenského a duchovného života. Cie−
ľom týchto prednášok je obnovovať upevňovať a
chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä
vieru a kresťanské národné povedomie. Katolícka

15. výročie obnovenia činnosti KJS v Spišskej Novej Vsi

jednota zahŕňa v svojej činnosti aj duchovné cviče−
nia, fatimské soboty, púte a vzdelávacie zájazdy,
fašiangové posedenia, brigády. Spolupracuje tiež
s charitou, nezabúda na chorých, opustených a
venuje pozornosť pri okrúhlom výročí narodenia
starších ľudí.

Pre snahu o stručnosť, nedajú sa vymenovať
všetky aktivity našej pobočky KJS. Úplný pohľad
na význam a náplň činnosti môže poskytnúť
Pamätnica KJ Spišská Nová Ves, ktorá vyšla
v roku 2002 pri 10. výročí obnovenia pobočky.

Želaním členov KJS v našom meste je, aby nás
bolo čo najviac, aby pribudlo viac členov strednej a
mladej generácie, lebo len tak môžeme odovzdať
posolstvo o pravde, láske a kráse ďalším
generáciám.

Požehnaný rok 2007 želá za pobočku KJS
v Spišskej Novej Vsi Mária Černíková,
podpredsedníčka.

PODNIKATELIA, TÝKAJÚ SA VÁS ZMENY V OBLASTI SPOTREBNEJ DANE
Z LIEHU?
Ak áno, pripravili sme pre Vás výklad novej legislatívy v tejto oblasti.
Výklad sa uskutoční 18. januára 2007 v Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komore v Spišskej Novej Vsi.

Kontakt: tel/fax: 053/4423 920, e−mail: snkomora@centrum.sk

PODNIKATELIA POZOR!
Pozývame Vás na výklad legislatívy
OCHRANA SPOTREBITEĽA Z POHĽADU PODNIKATEĽA.
Z výkladu sa dozviete základné spotrebiteľské práva, situáciu v ochrane spotrebiteľa
na Slovensku a v EU, typické spotrebiteľské problémové okruhy, typické chyby
spotrebiteľov, miesto SOI v ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľské informácie, praktická
realizácia ochrany spotrebiteľa.
Výklad sa uskutoční 19. januára 2007 v zasadačke Slovenskej obchodnej a priemy−
selnej komory v Spišskej Novej Vsi, na Letnej 49.
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ŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALA
Sobota 6. 1. 0700 − 1500 Volejbalový turnaj Bečarik
Sobota 6. 1. 1800 LB−Handlová, basketbal extraliga
Piatok 12. 1. 900 − 1400 Železnice, futbal
Sobota 13. 1. 730 − 1330 TJ Slovan Nálepkovo futbalový turnaj
Pondelok 15. 1. 800 − 15 Futbalový turnaj starší žiaci „93“
Piatok 19. 1. 900 − 1600 Futbalový turnaj O pohár riaditeľa SPŠD starší dorast
Sobota 20. 1. LB − Košice, basketbal juniori
Sobota 20. 1. LB − B. Bystrica, basketbal MM
Sobota 20. 1. 1800 LB − Košice, basketbal extraliga
Nedeľa 21. 1. LB − Prešov, basketbal juniori
Nedeľa 21. 1. LB − B. Bystrica, basketbal MM
Nedeľa 21. 1. LB − KAC Košice, basketbal MŽ
Štvrtok 25. 1. 800 − 1800 Memoriál Andreja Franka, futbalový turnaj
Piatok 26. 1. 900 − 1600 Memoriál Andreja Franka, futbalový turnaj
Sobota 27. 1. LB − TYDAM Košice, basketbal Ž 93
Sobota 27. 1. LB − Trenčín, basketbal MM
Nedeľa 28. 1. LB − Trenčín, basketbal MM
Pondelok 29. 1. 800 − 1500 Futbalový turnaj O pohár riaditeľa SPŠD mladší dorast
Streda 31. 1. 1800 LB − Svit, basketbal extraliga

KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:
Sobota 20. 1. 1000 Tatran − Košice, 1. liga muži východ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V októbri významné životné jubileum oslávili:

Anna Ambrozyová
Tibor Husár
Ing. Jozef Hudáček
Karol Klein
Ivan Šmida
Ing. Ivan Pethö
Edita Loyová
Anna Puklušová
Katarína Faltinová
Anna Čechová
Viktória Servatková
Emil Vojtek
Danuta Fargašová
Magdaléna Kaletová
Milan Potenga
Rudolf Venglik
Jozefína Nováková
Ing. Florián Zahuranec
Anna Janikovská
Jozef Regec
Mária Pašteková

Vitajte medzi nami:
Patrik Starosta
Martin Sliva
Mário Horváth
Lukáš Korkoš
Damián Brandt
Miroslav Baláž
Martin Sakmáry

Tomáš Vartovník
Adrián Gurčík
Matúš Holotňák
Samuel Pavlík
Aneta Kepková
Monika Pechová
Sabína Fecková

Judita Jánošíková
Mária Ľubčíková
Zoja Koršalová
Alexandra Fekete
Alexandra Kaščáková
Simona Pavlanská
Carlota Sofia da Cruz

70 rokov 75 rokov 80 rokov
Ján Cipser
Alžbeta Spodníková
Alžbeta Kukurová
Ing. Jozef Hübel
Silvester Višňovský
Eleonóra Hodáková
Katarína Vantrobová
Ing. Ján Klinga
PaedDr. Anna Jedlovská
Katarína Škultétyová
Helena Baffiová
Ondrej Drozdy
Štefan Vencel
Ján Maniak
Cyril Kravjanský

Margita Olejová
Ing. František Žifčák
Mária Jendrálová
Mária Szigetiová
Mutišová Gizela
Mária Gombošová
Anna Slivová
Margita Smižanská
Mária Šoltésová

Jozef Tekely
Mária Babejová
Ing. Alexander Barčák
Juraj Vyšný
Jozef Sokolský
Helena Mázová

85 rokov

90 rokov
Elena Strojná

91 rokov
Margita Vytykáčová

93 rokov
Emília Ondrejčíková

94 rokov
Livia Štubňová

95 rokov
Helena Zahorjanová

98 rokov
Anna Vantušková
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Ďakujem obyvateľom sídliska Mier za moju podporu v kandidatúre za poslanca do mestského zastu−
piteľstva nášho mesta. I keď som tesne neprešiel, počet odovzdaných hlasov ma veľmi milo prekvapil.
Verím, že zvoleným poslancom sa za 4 roky podarí naše sídlisko a mesto zmeniť k lepšiemu.

 
                                           Ing. Peter Vyparina

Vážení spoluobčania!
Ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách do mestského zastupiteľstva.
Teším sa na úspešnú spoluprácu a v novom roku 2007 Vám želám pevné zdravie, životný elán,

osobné a rodinné šťastie.
JUDr. Michal Komara, PhD.

    poslanec mestského zastupiteľstva
a riaditeľ ÚPSVR v Spišskej Novej Vsi

Poďakovania
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STEZ – správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
aktuálne informácie: www.stez.sk

KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:
Pondelok SANITÁRNY DEŇ 1830 − 2000 Embraco
Utorok 800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 2000 verejnosť
Streda 800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 2000 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 − 2000 verejnosť
Z dôvodu opráv sanitárnych zariadení KRYTÁ PLAVÁREŇ 2. a 3. 1. 2007 ZATVORENÁ.

PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − PARNÁ SAUNA − otvorená počas
prevádzky krytej plavárne pre verejnosť.
Pondelok SANITÁRNY DEŇ
Utorok 1400 − 1930

Streda 1400 − 1930

Štvrtok 1400 − 1830

Piatok 1400 − 1930

Sobota 0900 − 1200 1330 − 1830

Nedeľa 0900 − 1200 1330 − 1930

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

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

SAUNASAUNASAUNASAUNASAUNA
Pondelok SANITÁRNY DEŇ
Utorok 1430 − 2030 MUŽI
Streda 1430 − 2030 ŽENY
Štvrtok 1430 − 2030 MUŽI
Piatok 1430 − 2030 ŽENY
Sobota 0730 − 1400 MUŽI

1500 − 2030 ŽENY
Nedeľa 0730 − 1400 MUŽI

1500 − 2030 ŽENY
SAUNA 1. 1. 2007 ZATVORENÁ.SAUNA 1. 1. 2007 ZATVORENÁ.SAUNA 1. 1. 2007 ZATVORENÁ.SAUNA 1. 1. 2007 ZATVORENÁ.SAUNA 1. 1. 2007 ZATVORENÁ.

ZIMNÝ ŠTADIÓN:ZIMNÝ ŠTADIÓN:ZIMNÝ ŠTADIÓN:ZIMNÝ ŠTADIÓN:ZIMNÝ ŠTADIÓN:
Pondelok 1. 1. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Nedeľa 7. 1. 1800 verejné korčuľovanie
Piatok 12. 1. 1730 SNV − B. Bystrica, hokej I. liga
Sobota 13. 1. 1400 SNV − Poprad, hokej dorast
Sobota 13. 1. 1700 SNV − Martin, hokej juniori
Nedeľa 14. 1. 1000 SNV−B. Bystrica, hokej dorast
Nedeľa 14. 1. 1730 SNV − Humenné, hokej I. liga
Piatok 19. 1. 1730 SNV−Ružinov, hokej I. liga
Nedeľa 21. 1. 1800 verejné korčuľovanie
Pondelok 22. 1. 1700 SNV − Nitra, hokej juniori
Streda 24. 1. 1700 SNV − Skalica, hokej juniori
Sobota 27. 1. 1400 SNV − Nitra, hokej dorast
Nedeľa 28. 1. 1000 SNV − Topoľčany, hokej dorast
Nedeľa 28. 1. 1800 verejné korčuľovanie
Pondelok 29. 1. 1700 SNV − Trenčín, hokej juniori
Utorok 30. 1. 1730 SNV − P. Bystrica, hokej I. liga

Mesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mestapozýva všetkých občanov mestapozýva všetkých občanov mestapozýva všetkých občanov mestapozýva všetkých občanov mesta

na spomienkovú slávnosť,na spomienkovú slávnosť,na spomienkovú slávnosť,na spomienkovú slávnosť,na spomienkovú slávnosť,
konanú pri príležitosti oslobodenia mesta,konanú pri príležitosti oslobodenia mesta,konanú pri príležitosti oslobodenia mesta,konanú pri príležitosti oslobodenia mesta,konanú pri príležitosti oslobodenia mesta,

spojenú s kladením vencovspojenú s kladením vencovspojenú s kladením vencovspojenú s kladením vencovspojenú s kladením vencov
dňa 26. januára 2007 o 14dňa 26. januára 2007 o 14dňa 26. januára 2007 o 14dňa 26. januára 2007 o 14dňa 26. januára 2007 o 140000000000 hod. hod. hod. hod. hod.

na mestskom cintorínena mestskom cintorínena mestskom cintorínena mestskom cintorínena mestskom cintoríne

PROGRAM BOHOSLUŽIEB PRAVOSLÁVNEJ CIRKVIPROGRAM BOHOSLUŽIEB PRAVOSLÁVNEJ CIRKVIPROGRAM BOHOSLUŽIEB PRAVOSLÁVNEJ CIRKVIPROGRAM BOHOSLUŽIEB PRAVOSLÁVNEJ CIRKVIPROGRAM BOHOSLUŽIEB PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
POČAS SVIATKOV NARODENIA SPASITEĽA ISUSA CHRISTAPOČAS SVIATKOV NARODENIA SPASITEĽA ISUSA CHRISTAPOČAS SVIATKOV NARODENIA SPASITEĽA ISUSA CHRISTAPOČAS SVIATKOV NARODENIA SPASITEĽA ISUSA CHRISTAPOČAS SVIATKOV NARODENIA SPASITEĽA ISUSA CHRISTA

Bohoslužby sa budú konať v pravoslávnom chráme
svätého Klimenta Ochridského na Zimnej ul. č. 74.

Ďalšie informácie na č. tel. 44211 25.

6. 1. 2007 (sobota)
Predvečer sviatku
Veľké povečerie o 1900 hod.
Spievanie kolied
7. 1. 2007 (nedeľa)
Narodenie Christovo
Utreňa o 715 hod.
Spievanie kolied
Sv. liturgia o 900 hod.
Večerňa o 1700 hod.
8. 1. 2007 (pondelok)
Zbor Presvätej Bohorodičky
Utreňa o 730 hod.
Sv. liturgia o 900 hod.
Večerňa o 1700 hod.
9. 1. 2007 (utorok)
Sv. prvomučeníka Štefana
Utreňa o 730 hod.
Sv. liturgia o 900 hod.
Večerňa o 1700 hod.

Potápačský klub MANTA SNV
a Potápačské centrum

ZPS Ing. Olivera Krajňáka v Spišskej Novej Vsi
v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves

pozývajú širokú verejnosť na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční 7. 1. 2007 (nedeľa) od 900 do 1300 hod.
na Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.

Záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať prístrojové potápanie
v bazéne pod vedením skúsených inštruktorov a asistentov CMAS

a zistiť ako chutí svet ticha pod hladinou.
Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok.
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TROJKRÁĽOVA NOC V KAŠTIELITROJKRÁĽOVA NOC V KAŠTIELITROJKRÁĽOVA NOC V KAŠTIELITROJKRÁĽOVA NOC V KAŠTIELITROJKRÁĽOVA NOC V KAŠTIELI

Nevšedné podujatie pripravilo Múzeum Spiša pre svojich návštevníkov
v predvečer sviatku Troch kráľov.

Pozýva všetkých na večernú prehliadku do Markušovského kaštieľa.
Pri svetle starobylých lámp a v spoločnosti grófskej rodiny zažijete atmosféru dávnych čias.

Do tohto šľachtického sídla zavítajú aj koledníci s dobrou novinou.
Trojkráľova noc vyvrcholí piesňami, koledami a hudobnými vinšmi v letohrádku Dardanely.

Na ojedinelé podujatie vás pozývame
dňa 5. januára 2007 o 1700 hod.

Vstupenky na prehliadku je potrebné zakúpiť v predpredaji
v Múzeu Spiša, Letná 50 alebo v Kaštieli v Markušovciach.
Telefonicky možno rezervovať na č.: 44 237 57, 44 98 421.

Anna Paločková

Knižničné novinky Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi

PRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETI
MALÝ VEDEC 1−3 − kniha je určená všetkým, ktorí si chcú overiť zákony fyziky a chémie jednodu−

chými experimentmi.
Vladimír Bárta − Hrady a zámky − publikácia približuje 27 najkrajších a najvzácnejších hradov,

zámkov a kaštieľov, ktoré sú muzeálne sprístupnené.
URANOS − hrdina gréckej báje zmenil nehostinnú zem na zelený, životom kypriaci raj zaliaty slnkom.

PRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIA
Elizabeth Kostovova − Historička − historický román o pátraní po pravde, o panovníkovi, ktorého

barbarské vládnutie vytvorilo základ legendy o Draculovi.
Lynn Sholes − Sprisahanie Grálu − príbeh novinárky, snažiacej sa odvrátiť blížiacu sa apokalypsu

odhalením tajnej elitnej organizácie.
Petra Nagyová−Džerengová − Za to mi zaplatíš − vzťahy dvoch manželských párov plné otázok

i odpovedí.

PRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRA
Curt Reiss − Procesy, ktoré změnili svět (od antiky až po 20. století) − dejiny sveta opísané

prostredníctvom súdnych spisov.
Edexin Hoyt − Hrdinové pacifiku − skutočný príbeh z amerických lietadlových lodí.
Libor Budinský − Popravy slávnych − posledné chvíle významných historických osobností.

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

Každá kniha, každý zväzok,
ktorý tu vidíš, má dušu.
Dušu človeka, ktorý knihu napísal,
a dušu ľudí, ktorí ju čítali,
žili a snívali pri nej.
Vždy, keď sa kniha dostane do iných rúk,
zakaždým, keď niekto
kĺže pohľadom po jej stránkach, jej duch rastie a mocnie.
C. R. Zafón: Tieň vetra

Spišská knižnica ďakuje všetkým čitateľom, používateľom a darcom za prejavenú dôveru
v roku 2006 a do nasledujúceho roku želá veľa osobných a pracovných úspechov.
                                                                                                            vedenie Spišskej knižnice
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KINO BANÍK

1. − 3. 1. o 1900 hod. Vstupné: 55,− Sk
NABIŤ A ZABIŤNABIŤ A ZABIŤNABIŤ A ZABIŤNABIŤ A ZABIŤNABIŤ A ZABIŤ
Slevinovi sa práve teraz veľmi nedarí. Jeho dom bol určený k
demolácii a on sa vydáva za svojou priateľkou, ktorá už má
však iného. Aby sa dostal z tohto všetkého, požičia si byt
svojho priateľa Nicka Limesa v New Yorku, zatiaľ čo je mimo
mesta. Avšak Nickova neprítomnosť pridá na zozname jeho
problémov. New York je nebezpečné miesto pre život, s pod−
svetím plným kriminálnikov a gangstrov. Ale dvaja z nich sú
najrešpektovanejší: Rabbi (Schlomo) − Ben Kingsley a Boss
− Morgan Freeman. Pôvodne partneri, teraz úhlavní nepriate−
lia. Jeden druhého obviňujú z nedávnych záhadných vrážd
bookmakerov. Nikto nevie ako Nick vyzerá, práve preto, čo
Slevin urobí, nedokáže presvedčiť Bossových chlapcov, že
on nie je ten, koho hľadajú... USA, 2006, MP 15, thriller

4. − 5. 1. o 1900 hod. Vstupné: 55,− Sk
BIELA MASAJKABIELA MASAJKABIELA MASAJKABIELA MASAJKABIELA MASAJKA
Na konci dovolenky v Keni sa Carola (Nina Hoss) stretáva s
Lemalianom, bojovníkom z kmeňa Samburu, ktorý so svojími
zbraňami a v tradičnom kmeňovom odeve pôsobí strhujúcim
dojmom. Fascinovaná Carola sa do neho bláznivo zaľúbi, čo
má však fatálne dôsledky. To, čo považovala za najväčšiu
lásku vo svojom živote, sa však zmení na utrpenie − dobrodruž−
stvo medzi nebom a peklom, počas ktorého si siahne až na
dno svojich síl. Nemecko, 2005, MP 12, dráma, 131'

5. − 7. 1. o 1700 hod. Vstupné: 55,− Sk
SPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝ
Roddy, trochu snobský myšiak z lepšej spoločnosti, sa
nešťastnou náhodou ocitne v odpadovom potrubí, ktoré vedie
do drsného sveta, kde neprežije každý − a najmä, nie taká
„bábovka“. Stretáva však, našťastie, myšaciu amazónku Ritu,
ktorá mu pomôže postaviť sa znova na nohy a napokon i stať
sa hrdinom. USA/UK,  2006, MP, animovaný/komédia

9. − 10. 1. o 1900 hod. Vstupné: 59,− Sk
PRÍBEH NARODENIAPRÍBEH NARODENIAPRÍBEH NARODENIAPRÍBEH NARODENIAPRÍBEH NARODENIA
Jej dieťa zmení svet... Príbeh o putovaní Márie a Jozefa
do Betlehema, kde sa má narodiť Ježiš.

11. − 15. 1. o 1900 hod.                Vstupné: 59,− Sk
15. 1. vstupné iba 45,− Sk
ERAGONERAGONERAGONERAGONERAGON
Chudobný farmársky chlapec Eragon nájde v Dračích
horách podivný modrý kameň. Keď sa z kameňa vykľuje
dračie vajce a z neho neskôr dračie mláďa − Safira, uvedomí
si, že stojí tvárou v tvár dobrodružstvu, ktoré siaha vysoko
nad jeho možnosti. Ocitne v novom, nebezpečnom svete
intríg, kúziel a vojen. Iba za pomoci starodávneho meča a
múdreho sprievodcu musí Eragon so Safirou zdolávať
nebezpečné situácie. USA, 2006, fantasy, český dabing,
115 min.,  MP 12

19. − 22. 1. o 1900 hod. Vstupné: 55,− Sk
KLIK − ŽIVOT NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIEKLIK − ŽIVOT NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIEKLIK − ŽIVOT NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIEKLIK − ŽIVOT NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIEKLIK − ŽIVOT NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Možnosť spätne si prehrávať svoj život je zaujímavá vec, len
sa vám to nesmie vymknúť z rúk ani v romantickej komédii.
USA,  2006, MP, komédia/ fantasy, 98'

19. − 22. 1. o 1900 hod. Vstupné: 59,− Sk
ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ
Nájomný vrah Chev Chelios zistí, že ak sa mu zníži tep srdca na
určitú hranicu, zabije ho jed, ktorý mu niekto napichal do žíl. Je
čas pomstiť sa ľuďom, ktorí mu dali to svinstvo. Musí to urobiť
skôr, ako posledný krát vydýchne. Jeho pomsta má dvojnásob−
nú motiváciu −  ten sladký pocit mu udržuje v tele potrebnú hladi−
nu adrenalínu a pomáha prežiť, ale zároveň je to jediná cesta, ako
dosiahnuť spravodlivosť. Chev drancuje ulice Los Angeles a
necháva za sebou spúšť... USA, 2006, 100 min., titulky

23. − 25. 1. o 1900 hod. Vstupné: 55,− Sk
DÁMA VO VODEDÁMA VO VODEDÁMA VO VODEDÁMA VO VODEDÁMA VO VODE
M. Night Shyamalan napísal pôvodne Dámu vo vode pre svo−
je deti. Údržbár Cleveland Heep (Paul Giamatti) sa vyhýba
ľuďom a žije svoj tichý život. Raz však príde noc, ktorá na−
vždy zmení jeho život − objaví záhadnú mladú ženu Story
(Bryce Dallas Howard), ktorá žije v potrubí pod bazénom
komplexu, a rovnako ako on, sa tu skrýva pred zrakmi ostat−
ných. Cleveland zistí, že Story je vodná nymfa z rozprávok na
dobrú noc, ktorej ale tajomné stvorenia bránia v návrate do
svojho sveta. Story je obdarená schopnosťou predpovedať
osudy Clevelandových susedov, ktoré sú úzko späté s tým
jej. Všetci spoločne tak musia rozlúštiť  sled tajomných kódov,
ktoré jej otvoria cestu na slobodu. Čas však neúprosne beží
a obdobie, počas ktorého sa Story môže vrátiť domov sa chýli
ku koncu... USA, 2006, MP 12, dráma/fantasy/thriller, 110 min.

26. − 29. 1. o 1900 hod. Vstupné: 59,− Sk
29. 1. vstupné 49,− Sk
POTOMKOVIA ĽUDÍPOTOMKOVIA ĽUDÍPOTOMKOVIA ĽUDÍPOTOMKOVIA ĽUDÍPOTOMKOVIA ĽUDÍ
Planéta Zem, rok 2007. Už devätnásť rokov sa nenarodilo ani
jediné dieťa. Svet podlieha beznádeji a anarchii a po čím ďalej
zúfalejších pokusoch o nájdenie a odstránenie príčiny neplod−
nosti ľudstva sa čaká už len na zázrak. Theovi je  to jedno len
dovtedy, kým zisťuje, že jeho chránenka Kate nie je obyčajná
utečenka. Naopak, je to človek, kvôli ktorému by bolo ochot−
ných mnoho ľudí vraždiť. Je totiž v ôsmom mesiaci tehoten−
stva a predstavuje vytúžený zázrak, na ktorý už ľudstvo
devätnásť rokov čaká.
 USA/UK, 2006, MN, sci−fi/dobrodružný/thriller, 114'

30. − 1. 2. o 1900 hod.                  Vstupné: 55,− Sk
RYTIERI NEBIESRYTIERI NEBIESRYTIERI NEBIESRYTIERI NEBIESRYTIERI NEBIES
Akčná dráma z atraktívneho prostredia stíhacích pilotov 1.
svetovej vojny. Dobrodružstvo legendárnej Lafayettovej es−
kadry tvorenej mladými americkými pilotmi, ktorí sa dobrovoľ−
ne prihlásili do bojov vo Francúzsku, je inšpirované
skutočnými udalosťami. Vo vojnovom Francúzsku sa na za−
čiatku naivní mladíci naučili pravému zmyslu priateľstva, od−
vahy i lásky a získali tak skutočné dôvody, pre ktoré stojí za
to riskovať život. USA/Fr., 2006, 139 min. MP 12, titulky

PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:
Happy a Feet, Asterix a Vikingovi, Obsluhoval som
anglického kráľa, Príbeh vraha, Prázdniny

6. − 8. 1. o 1900 hod. Vstupné: 59,− Sk
VOLVERVOLVERVOLVERVOLVERVOLVER
Po svojej smrti  sa matka vracia do svojho rodného mesta,
aby vyriešila problémy, ktoré nestihla vyriešiť počas svojho
života.  Carmen Maura  si zahrala si matku Penelope Cruz a
Loly Dueňas. Postava, ktorú stvárňuje je moderná žena a
dobrá matka. Zamilovala sa však do muža, ktorý nie je práve
najsvätejší. Španielsko, 2006, MP 12, dobrodružný/komédia
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„ZUŠ−ka“ opäť úspešná
V dňoch 22. až 26. novembra  2006 sa konal

v Liptovskom Mikuláši XIII. ročník celoštátnej
súťažnej prehliadky pantomímy a pohybového
divadla „PAN 2006“.

Zúčastnili sa ho aj žiaci z detského divadelné−
ho súboru AMOS, ktorý tvorí neodmysliteľnú
súčasť literárno−dramatického odboru na  Zá−
kladnej umeleckej škole, Fabiniho 1 v Spišskej
Novej Vsi. Zručnosti a nadanie žiakov 5. a 6.
ročníka I. stupňa  LDO otestovala klauniáda pod
názvom „ZLÝ SEN“, ktorá vznikla v autorskej
dielni pani učiteľky Evy Kopperovej. I napriek
tomu, že sme doteraz v žánri pantomímy nikdy
nesúťažili, s potešením Vám chceme oznámiť,
že sme vyhrali hneď 2. miesto a to v ťažkej kon−
kurencii deviatich súborov a tak ostrieľaných
mímov, ako sú Kasprzykovci z Liptovského Mi−
kuláša či divadelný súbor  Panika a Stromáčik z

Banskej Štiavnice. Naše predstavenie si svojou
hravosťou, ľahkosťou prejavu a hlavne nápadi−
tosťou získalo srdcia liptovských divákov, ale aj
sympatie medzinárodnej odbornej poroty v zlo−
žení PhDr. Oleg Dlouhý, Michal Necht, Mirka
Zezulová a Mgr. art. Tibor Kubička. V neposled−
nom rade k vynikajúcemu úspechu prispel aj p.
uč. S. Dvorský, ktorý na klavíri robil nápaditý
hudobný doprovod celej klauniáde. Sedem na−
šich žiakov sa zúčastnilo aj tvorivej dielne, ktorej
výsledky potom úspešne prezentovali v záve−
rečnom galakoncerte spolu so svojimi lektormi z
Prahy.

Žiakom, p. uč. E. Kopperovej a S. Dvorskému
srdečne blahoželáme a veríme, že našu ZUŠ
budú úspešne reprezentovať aj v ďalších roční−
koch súťaže.

ZUŠ

Nová herňa ŠKD
Mikuláš ty strýčko náš, čo to pre nás dneska máš?
Novú herňu, pekné hračky, všelijaké zabávačky.
Máme herňu, to je skvelé! Veľmi pekne ďakujeme.

To bola úvodná básnička, ktorá dňa 6. 12. 2006
na ZŠ Hutnícka ulica v Spišskej Novej Vsi  rozžia−
rila všetky detské očká. V tento deň žiaci, ktorí
navštevujú Školský klub detí, dostali od Mikuláša
ten najkrajší darček − detskú herňu. Terapeutický
bazén, bábkové divadlo a množstvo nových
hračiek čakalo na deti. Pásku na novej herni pre−
strihla riaditeľka školy Mgr. Elena Novotná. Herňa
sa krstila cukríkmi a dobrou náladou. Nech dobrá
nálada a sladké úsmevy detí nás sprevádzajú
každý deň pri našej práci. To bude pre nás tá
najväčšia  odmena. Ďakujeme všetkých, ktorí nám
umožnili spríjemniť prostredie školy, v ktorom deti
trávia väčšinu dňa.

J. Derfényiová a vychovávateľky ZŠ Hutnícka ul.

O zdravej výžive sa žiaci učia na vyučovacích
hodinách. V médiách dostávajú  informácie o zdra−
vom stravovaní a žití a z tohto dôvodu, sa zúčast−
nili na projekte „Zdravá 5“ v obchodnom reťazci
Hypernova. Na pravidelných stretnutiach animá−
tori Anton Hudák a Klaudia Budzová v Hypernove
na oddelení ovocia a zeleniny sa snažia deťom hra−
vou formou doporučiť, ktoré komponenty by mali
konzumovať pre svoje zdravie. Najviac upútala sú−
ťaž, kde so zaviazanými očami museli rozpoznať
podľa chuti všetky druhy ovocia a zeleniny. Žiaci
sa nezúčastnili len akcie  „Zdravá 5“, ale i ovocno−
zeleninovej party, týždňa zdravej výživy. V rámci
„Zdravej školy“ je zavedený mliečny program. Deti

ZŠ Nad Medzou zapojená do siete „Zdravých škôl“
si môžu každý deň zakúpiť mliečne výrobky.
Okrem zdravého stravovania, ktoré je základom
pre mladý organizmus, je potrebný aj aktívny
pohyb, športovanie, súťaživosť.

ZŠ Nad Medzou svojim žiakom umožňuje
zapájať sa do rôznych športových krúžkov. Jed−
ným z nich je aj bedmintonový krúžok. Žiaci sa
zúčastnili i krajských majstrovstiev v Košiciach,
na ktorých sa žiak VII. ročníka Michal Kinik prebo−
joval až na celoslovenskú súťaž do Prešova.

Záverom možno konštatovať, že mottom našej
školy sa stáva staré známe heslo športovcov:

„V zdravom tele, zdravý duch.“
    Ľubica Buňová

22

KINO MIER, kinomiersnv@stonline.sk

3. − 4. 1. (streda, štvrtok) o 1600

KÚZELNÁ  OPATROVATEĽKA KÚZELNÁ  OPATROVATEĽKA KÚZELNÁ  OPATROVATEĽKA KÚZELNÁ  OPATROVATEĽKA KÚZELNÁ  OPATROVATEĽKA (ROZPRÁVKA)
Keď deti začnú rodičom prerastať cez hlavu, mali by si na ne
nájsť pestúnku. Lenže, keď nezvládateľné ratolesti zlikvidujú
sedemnásť opatrovateliek, existuje jediné riešenie, dáma
menom Nanny, ktorá pri výchove neváha použiť kúzla....
Veľká Británia, 99 min., český dabing, vstupné: 40,− Sk.

5. − 7. 1 (piatok, sobota, nedeľa) o 1900

PRÍBEH  NARODENIAPRÍBEH  NARODENIAPRÍBEH  NARODENIAPRÍBEH  NARODENIAPRÍBEH  NARODENIA
Jeden pár.  Jedna cesta. Jedno dieťa, ktoré navždy zmení
svet. Príbeh narodenia je príbehom vychádzajúcim z Biblie.
Avšak tentokrát hlavnou postavou nie je Ježiš Kristus, ako
býva pri biblických príbehoch zvykom, ale Mária (Keisha Castle−
Hughes) a Jozef (Oscar Isaac), jeho rodičia. Film sleduje ich
životy pred narodením Ježiša a aj to ako im Archanjel Gabriel
zmenil životy. Tento film predstavuje Máriu takú, aká  v skutoč−
nosti bola. Mladé 16−ročné dievča, ktoré vo svojom mladom
veku muselo predčasne dospieť a čeliť svojmu veľkému
osudu... USA, 93 min., slovenské titulky, vstupné: 59,− Sk.

5. − 7. 1. (piatok, sobota, nedeľa) o 1700

RO/C/K PODVRAŤÁKOVRO/C/K PODVRAŤÁKOVRO/C/K PODVRAŤÁKOVRO/C/K PODVRAŤÁKOVRO/C/K PODVRAŤÁKOV
Po megaúspechu filmov Snowborďáci, Rafťáci prichádzajú
ich tvorcovia s ďalšou „peckou“! Vojta Kotek a Jirka Mádl sa
tentokrát predstavia ako mladí „muzikanskí podvraťáci“.
Premiéra, komédia, 104 min., ČR, MN 12, vstupné: 60,− Sk

12. 1. (piatok) o 1900                      FILMOVÝ KLUB
DOM  PRI  JAZEREDOM  PRI  JAZEREDOM  PRI  JAZEREDOM  PRI  JAZEREDOM  PRI  JAZERE
Osamelá lekárka (Sandra Bullock), ktorá kedysi žila v ne−
obyčajnom dome na brehu jazera si začne vymieňať ľúbost−
né listy s jeho súčasným majiteľom, frustrovaným architektom
(Keanu Reeves). Keď jedného dňa zistia, že každý píše z inej
doby, rozhodnú sa rozlúštiť tajomstvo, ktoré zahaľuje ich ro−
mancu. Skôr, ako bude neskoro... Romantická dráma, 99 min.,
slovenské titulky, MP 15, vstupné: čl.: 40,− Sk, nečl.: 60,− Sk

13. − 14. 1. (sobota, nedeľa) o 1900

BORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJE
V AMERIKU DĽA BLAGA BAĽSOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BAĽSOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BAĽSOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BAĽSOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BAĽSOGO
KAZAŠSKOGO NARODAKAZAŠSKOGO NARODAKAZAŠSKOGO NARODAKAZAŠSKOGO NARODAKAZAŠSKOGO NARODA
Borat Sagdijev je šiestym najznámejším Kazachom a najlep−
ším televíznym reportérom Kazašskej štátnej televízie, ktorá
ho vyšle do USA, aby tam natočil dokument o tejto „krajine
neobmedzených možností“.  Známy britský komik Sacha Ba−
ron Cohen vo svojej relácii Da Ali G Show úspešne zosmieš−
ňuje slávne osobnosti i anonymných ľudí na ulici tým, že sa
vydáva nielen za zaostalého neumytého kazašského reporté−
ra Borata, ale tiež za britského rappera Aliho G, alebo za homo−
sexuálneho nemeckého módneho komentátora Bruna. Film
Borat bol nakrútený podobnou metódou. Cohen s filmovým štá−
bom putuje po USA a uvádza do rozpakov nič netušiacich ľudí,
ktorí sa domnievajú, že sú svedkami natáčania skutočného
dokumentu pre Kazašskú televíziu. USA, komédia, 83 min.,
slovenské titulky, MN 12, vstupné:  59,− Sk

19. 1. (piatok) o 1900  FILMOVÝ KLUB − PROJEKT 100
NA KONCI S DYCHOMNA KONCI S DYCHOMNA KONCI S DYCHOMNA KONCI S DYCHOMNA KONCI S DYCHOM
Legendárny nestarnúci debut svojrázneho formálneho expe−
rimentátora patrí ku klenotom francúzskej novej vlny a je
považovaný za synonymum filmovej moderny. Hlavný

hrdina Michel Poiccard, bravúrne stelesnený 26−ročným Bel−
mondom, je šarmantný a samoľúby anarchistický gangster
bez zodpovednosti a životného východiska, skrývajúci v
sebe melanchóliu a ustavičné vnímanie smrti. Pred policaj−
ným prenasledovaním uniká do Paríža. S peniazmi od dlžní−
ka chce s pôvabnou americkou študentkou Patriciou utiecť
za hranice... Francúzsko, krimi, 90 min., čes. tit., MN 15, ČB,
vstupné: čl.: 40,− Sk, nečl.: 60,− Sk

19. − 22. 1. (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) o 1700

HAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEET (ROZPRÁVKA)
Príbeh mladého tučniaka Mumbla narodeného v ríši tučnia−
kov cisárskych, príslušníci ktorej si svojich životných part−
nerov hľadajú piesňou. Nanešťastie Mumble nevie vôbec
spievať... ale zato vie úžasne stepovať! Mumblova neschop−
nosť nájsť svoju "srdcovú pieseň" znamená, že nikdy neza−
padne a čo je ešte horšie, nemá šancu získať si náklonnosť
jeho milovanej Glorie, najlepšej speváčky v širokom okolí.
Kreslený muzikál zo slovenským dabingom, Austrália, USA,
2006,108 min., vstupné: 59,− Sk, pondelok zľava: 45,− Sk

26. 1. (piatok) o 1900                          FILMOVÝ KLUB
VOLVERVOLVERVOLVERVOLVERVOLVER
Najväčšia európska režisérska ikona súčasnosti, Pedro Al−
modóvar, sa po sérii drám vracia ku komédii. Spoluprácu si
po rokoch zopakovala jeho dvorná herečka Carmen Maura.
Zahrala si matku Penelope Cruz a Loly Dueňas. Postava, ktorú
stvárňuje je moderná žena a dobrá matka. Zamilovala sa však
do muža, ktorý nie je práve najsvätejší. Keď umiera, vracia sa
do mesta, aby doriešila veci, ktorá nemohla vyriešiť za svojho
života... Ak si pamätáte na režisérove Ženy na pokraji nervo−
vého zrútenia, môžete sa tešiť. Španielsko, 2006, komédia,
120 min., titulky, MP 15, vstupné: čl.: 40,− Sk, nečl.: 60,− Sk

27. − 28. 1. (sobota, nedeľa) o 1700

SPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝSPLÁCHNUTÝ (ROZPRÁVKA)
Príbeh Spláchnutého sa odohráva v uliciach britskej metro−
poly a prekvapivo tiež pod nimi. Jeho hrdinom je rozmaznaný
myšiak z lepšej spoločnosti Roddy, ktorý si užíva status do−
máceho maznáčika. Keď sa v rezidencii jeho pánov objaví
kanálová krysa Sid a dostane chuť na jeho miesto, pripraví
Roddy diabolský plán na vyhostenie votrelca − spláchnuť Sida
záchodovou misou späť do kanála. Lenže, kto inému jamu
kope.... Akčná animovaná komédia, USA, 89 min., slovenský
dabing, vstupné 49,− Sk.

27. − 28. 1. (sobota, nedeľa) o 1900

CASINO  ROYALECASINO  ROYALECASINO  ROYALECASINO  ROYALECASINO  ROYALE
Casino Royale sleduje začiatok kariéry James Bonda. Jeho
prvá “007” misia ho privedie k Le Chiffreovi (Mads Mikkel−
sen), bankárovi svetových teroristov. V snahe zastaviť ho a
zneškodniť teroristickú sieť, musí Bond poraziť Le Chiffreho
vo vysokom pokri v Casino Royale....Akčný, USA, 138 min.,
slovenské titulky, vstupne 59,− Sk

1. − 4. 2. o 1700 ERAGON ERAGON ERAGON ERAGON ERAGON (Rozprávka)
2. 2. o 1900 The PROPOSITIONThe PROPOSITIONThe PROPOSITIONThe PROPOSITIONThe PROPOSITION
9. 2. o 1900 DOBRÝ  ROČNÍKDOBRÝ  ROČNÍKDOBRÝ  ROČNÍKDOBRÝ  ROČNÍKDOBRÝ  ROČNÍK

PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:
Noc v múzeu, Dejavu , Parfum, Asterix a Obelix
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Riaditeľstvo ZZZZZákladnej školy, ákladnej školy, ákladnej školy, ákladnej školy, ákladnej školy, Nad MedzouNad MedzouNad MedzouNad MedzouNad Medzou 1, Spišská
Nová Ves oznamuje rodičom budúcich prvákov mesta a blízkeho okolia,
že zápis do 1. ročníka na školský rok 2007/2008 sa uskutoční v pracov−
ných dňoch v termíne ododododod 1 1 1 1 15. 1. do5. 1. do5. 1. do5. 1. do5. 1. do     15. 2. 200715. 2. 200715. 2. 200715. 2. 200715. 2. 2007 v hlavnom pavilóne
ZŠ (II. poschodie) v čase od 1330 do 1530 hod.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy, Levočská ul. 11Základnej školy, Levočská ul. 11Základnej školy, Levočská ul. 11Základnej školy, Levočská ul. 11Základnej školy, Levočská ul. 11, Spišská Nová
Ves oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka na školský rok
2007/08 sa uskutoční od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007 v kancelárii školy denne od 700 do 1600

hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Ponuka školy:
− škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov AJ, NJ (od 1. ročníka formou záujmového vzdelá−

vania, od 3. roč. − jazykový variant /2 hod. CJ/, od 5. ročníka − triedy s rozšíreným vyučovaním
cudzieho jazyka (5 hod. CJ);

− vyučovanie informatiky (v záujmových útvaroch, v 8. a 9. ročníku v rámci hodín technickej výchovy);
− práca s počítačom, využitie internetu (v rámci vyučovania rôznych predmetov, v záujmových

útvaroch a počas „internetovej kaviarne“ v mimovyučovacom čase);
− podpora talentov a záujmu žiakov v mimovyučovacom čase v záujmových útvaroch (športové hry,

gymnastika, volejbal, turistika, jazykové krúžky, práca s počítačom, výtvarný, hudobno−dramatický,
zdravotnícky krúžok a pod.).

Ponuka školy:
− kvalitné vzdelávanie;
− odborná výučba cudzích jazykov aj formou krúžkovej činnosti;
− od 3. ročníka žiaci môžu pokračovať vo vyučovaní cudzích jazykov v triede s rozšíreným vyučo−

vaním cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk) po absolvovaní testov na
zisťovanie nadania a predpokladov.

Výhodou vyučovania podľa variantu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 3. − 9. ročníka je
získanie jazykových znalosti z jedného cudzieho jazyka a plynule pokračovanie vyučovania cudzieho
jazyka na druhom stupni ZŠ. V 7. ročníku si žiak osvojuje druhý cudzí jazyk.

Riaditeľstvo Základnej školy, Lipová ulica 13,Základnej školy, Lipová ulica 13,Základnej školy, Lipová ulica 13,Základnej školy, Lipová ulica 13,Základnej školy, Lipová ulica 13, Spišská Nová Ves oznamujeme
rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ bude v dňoch od 15. 1. do 26. 1.od 15. 1. do 26. 1.od 15. 1. do 26. 1.od 15. 1. do 26. 1.od 15. 1. do 26. 1.
2007 2007 2007 2007 2007 od 1400 do 1630 hod. v 1. B triede.

K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť rodný list dieťaťa a finančný poplatok za školské
potreby (450,− Sk).

Budúci prváci majú možnosť od 1. ročníka sa  zapojiť do:
− moderných foriem vyučovania v projekte Krok za krokom;
− od 1. ročníka učiť sa anglický jazyk alebo nemecký jazyk.
Od 5. ročníka rozvíjať svoj talent:
− v športových triedach so zameraním na atletiku a basketbal;
− v matematickej triede so zameraním na výpočtovú techniku;
− v jazykových triedach s vyučovaním anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Riaditeľstvo Základnej školy, Ing. Kožucha, Základnej školy, Ing. Kožucha, Základnej školy, Ing. Kožucha, Základnej školy, Ing. Kožucha, Základnej školy, Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves oznamuje rodi−
čom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční od 15. 1. do 31. 1. 2007 od 15. 1. do 31. 1. 2007 od 15. 1. do 31. 1. 2007 od 15. 1. do 31. 1. 2007 od 15. 1. do 31. 1. 2007 v čase od 1300

do 1500 hod.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Predbežný poplatok

za spoločne zakúpené pomôcky bude asi 500,− Sk. Zápisu sa zúčastní aj budúci prvák.
V školskom roku 2007/2008 sa otvára 1. ročník pre mimoriadne nadané deti. Rodičia, ktorí predpo−

kladajú, že ich dieťa by mohlo spĺňať kritéria pre takúto triedu, nech sa nahlásia na riaditeľstve školy.
Na našej škole môžu žiaci od 5. ročníka navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky

a prírodovedných predmetov a od 3. ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.
Poskytujeme výučbu práce s počítačom a informatiky. Na škole sú rôzne záujmové krúžky a

športové strediská, kde rozvíjame talent a nadanie v mimovyučovacom čase.
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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 vstupe−
niek v pracovných dňoch (800 − 1800) na vrátnici SD alebo hodinu pred predstavením v pokladni SD. Skupinové objednávky
alebo rezervácie na t. č. 053/417 32 75, 417 32 71, www.spisskedivadlo.sk

OZ KONTRA a Spišské divadlo uvádzajú:OZ KONTRA a Spišské divadlo uvádzajú:OZ KONTRA a Spišské divadlo uvádzajú:OZ KONTRA a Spišské divadlo uvádzajú:OZ KONTRA a Spišské divadlo uvádzajú:

MARK O'ROWE: HOWIE A ROOKIEMARK O'ROWE: HOWIE A ROOKIEMARK O'ROWE: HOWIE A ROOKIEMARK O'ROWE: HOWIE A ROOKIEMARK O'ROWE: HOWIE A ROOKIE
Preklad: Klaudyna Rozhin a Silvia Galajda

Hit scén Londýna, New Yorku, San Francisca a skoro všetkých európskych met−
ropol! Táto hra, ktorej premiéra bola v The Bush Theatre v Londýne v r. 1999,
získala všetky prestížne divadelné ocenenia v sezóne 1999−2000 v Anglicku, Írsku
a USA, medzi inými: Irish Times za najlepšiu hru roka, George Devine Award,
Rooney Prize for Irish Literature, Herald Angel Award za najlepšie predstavenie
na Festivale v Edinburghu.

Mark O'Rowe je najzaujímavejší autor mladého írskeho divadla. Kritika ho označi−
la za najorginálnejšieho tvorcu od čias Becketta.

30−ročný autor sa nevyhýba brutalite, ostrým a dravým scénam. Anglickí recen−
zenti prirovnali jeho hry k Tarantinovym filmom a kultovému "Trainspotting".

Kruto smiešna jazda cez temné zákutia Dublinu, kde bizarné udalosti súvisiace
s bojovými exotickými rybami a nasvrabeným matracom, naberajú mýtický význam
a brutálne spájajú osudy dvoch hlavných hrdinov.

Živý, pulzujúci jazyk ulice, explozívna energia, humor a horor, tragédia a komédia.
Poetický príbeh o pravých mužoch, lojalite, pomste a obete.

RÉŽIA:RÉŽIA:RÉŽIA:RÉŽIA:RÉŽIA: KLAUDYNA ROZHINKLAUDYNA ROZHINKLAUDYNA ROZHINKLAUDYNA ROZHINKLAUDYNA ROZHIN

Obsadenie: HOWIE LEE − Peter Čižmár (Spišské divadlo, SNV)
ROOKIE LEE − Mikuláš Macala (DJZ Prešov)

Predpremiéry:Predpremiéry:Predpremiéry:Predpremiéry:Predpremiéry: 17., 18. január 2007, 1917., 18. január 2007, 1917., 18. január 2007, 1917., 18. január 2007, 1917., 18. január 2007, 1900 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.
na Malej scéne Spišského divadla

Vstupné: 100 Sk

PREMIÉRA:PREMIÉRA:PREMIÉRA:PREMIÉRA:PREMIÉRA: 20. január 2007, 1920. január 2007, 1920. január 2007, 1920. január 2007, 1920. január 2007, 1900 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.
na Malej scéne Spišského divadla

Vstupné: 150 Sk

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Spišská Nová Ves
pozýva

17. 1. 2007 na prechádzku zimnou prírodou.
Zraz účastníkov na zastávke MHD Kamenný obrázok o 1000 hod.

24. 1. 2007 na zdravotnícku prednášku
do zasadačky mestského úradu na Štefánikovom námestí o 1400 hod.

Klub dôchodcov Komenský
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov dôchodcov na stretnutie,

ktoré sa uskutoční 8. 1. 2007 v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
S radosťou privítame aj nových členov.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Klubová rada
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Riaditeľstvo ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom, ktorých deti
v šk. roku 2007/2008 začínajú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční
v dňoch od 15. 1. do 15. 2.  2007 od 15. 1. do 15. 2.  2007 od 15. 1. do 15. 2.  2007 od 15. 1. do 15. 2.  2007 od 15. 1. do 15. 2.  2007 v kancelárii školy od 800 do 1500 hod.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
Ponuka školy:
− od 1. ročníka možnosť zaradenia dieťaťa do triedy podľa metodiky "Krok za krokom" programu

Nadácie Škola dokorán;
− v 8. a 9. ročníku vyučovanie predmetu Informatika v rámci hodín Technickej výchovy;
− v ročníkoch 1. − 4. využitie foriem vyučovania v učebni Lego Dacta;
− od 3. ročníka možnosť navštevovať športovú hokejovú triedu;
− pre budúcich druhákov, tretiakov a štvrtákov výstroj zdarma;
− od 1. ročníka možnosť výučby AJ, NJ, FR, RJ;
− v popoludňajších hodinách možnosť navštevovať záujmové krúžky podľa vlastného výberu a

záujmu žiaka;
− vyučovanie na škole v niektorých predmetoch prebieha pomocou výukových multimediálnych CD

a datavideoprojektora;
− na škole od 2. polroka šk. roka 2006/2007 bude v prevádzke tzv. „Internetová čajovňa“ pre rodičov

a žiakov školy;
− žiaci vyšších ročníkov sú zapojení do záujmových medzinárodných projektov

/e−twinning, Škola budúcnosti, fotoškola,.../;
− v spolupráci so ZUŠ na škole prebieha výtvarný krúžok pre talentovaných

žiakov 1. a 2. ročníka pod vedením odborného pedagóga.

Riaditeľstvo ZŠ na Hutníckej ul. v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom
budúcich prvákov, že zápis do I. ročníka na šk. rok 2007/2008 sa uskutoční
od 15. 1. 2007 do 9. 2. 2007 od 15. 1. 2007 do 9. 2. 2007 od 15. 1. 2007 do 9. 2. 2007 od 15. 1. 2007 do 9. 2. 2007 od 15. 1. 2007 do 9. 2. 2007 v kancelárii školy od 800 do 1500 hod.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Škola ponúka možnosť
zakúpenia základných školských potrieb a pracovných zošitov.

Ponúkame:
− od 1. ročníka možnosť výučby cudzích jazykov Aj, Nj a práce s počítačom formou záujmových

útvarov a nepovinných predmetov;
− od 3. ročníka možnosť zaradenia do triedy s rozšíreným vyučovaním Aj a Nj;
− od 5. ročníka možnosť zaradenia do športovej triedy so zameraním na volejbal dievčat a basketbal

chlapcov;
− v 8. a 9. roč. vyučovanie predmetu Informatika;
− pestrú popoludňajšiu činnosť formou záujmových útvarov športového, umeleckého a prírodoved−

ného zamerania, kde si žiaci môžu rozvíjať svoj talent;
− činnosť školského klubu detí je zabezpečená od 630 do 1630 hod.;
− v priestoroch školy uskutočňuje svoju činnosť Základná umelecká škola na Fabíniho ulici v Sp.

Novej Vsi − odbor výtvarný a tanečný.
Škola má veľmi dobré priestorové a materiálne vybavenie. Úspešne sa realizuje projekt Otvorená

škola.

Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom, že zápis žiakov
do 1. ročníka školského roka 2007/2008 sa uskutoční od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007od 15. 1. do 15. 2. 2007,     a to
v pracovných dňoch v čase od 800 do 1530 hod. v budove ZŠ.

Škola ponúka:
− výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu;
− povinnú výučbu cudzích jazykov (anglického, nemeckého a francúzskeho);
− od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka pod vedením kvalifikovaných učiteľov;
− možnosť vykonať skúšku Sprachstandsprufung a získať certifikát potvrdzujúci úroveň ovládania

nemeckého jazyka na úrovni stanovenej Radou Európy v Štrasburgu z roku 2000;
− výučbu informatiky od 5. ročníka;
− možnosť navštevovať elokované triedy ZUŠ (odbor hudobný, výtvarný a tanečný);
− aktívny pobyt detí v školskom klube;
− odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga.
Bližšie informácie na www.zsmarkusnv.edu.sk
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žena (Anna Strnadová ) donúti vstúpiť do politiky. Stane sa kandidátom na senátora. Hra odhaľuje pozadie
príprav na úspešnú politickú kariéru i samotnú voľbu senátora na čaji u pani ministrovej...
Úprava a réžia: Monika Gerbocová Dramaturgia: Miro Košický  Výprava: Tomáš Volkmer Účinkujú: A.
Strnadová, M. Brozmanová, P. Čižmár, A. Medúz, J. Novysedlák, J. Puklušová, M. Legín, K. Turčanová, P.
Sýkora, M. Kalafut, a. h.

Rozprávka o tom, ako šibal Kubo pravdu hľadal, ako drevenú kravu pásol, ako smutnú princeznú rozosmial
a pol kráľovstva dostal... Rozprávka plná vtipu, výmyslov, pesničiek, veselia... ak neveríte, príďte, uvidíte,
uveríte...  Réžia: Miro Košický   Dramaturgia: Tibor Ferko   Výprava: Miro Košický, Kamil Labanc   Hudba:
Norbert Bodnár   Asistent réžie: Albín Medúz   Účinkujú: Anna Strnadová, Mária Brozmanová, Albín Medúz,
Jozef Novysedlák, Jana Puklušová, Michal Legín, Katarína Turčanová, Pavol Sýkora, Miro Košický, Jozef
Gavlák a. h.

26. 1. piatok Ján Chalupka                                                     Vstupné: 100,− Sk
 1900 hod. KOCÚRKOVO KOCÚRKOVO KOCÚRKOVO KOCÚRKOVO KOCÚRKOVO (komédia so žartovnými pesničkami)

Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa vieme pechoriť
...prostredie malého mesta. Hra je obrazom dvoch protichodných svetov: zanikajúci feudalizmus a
zrod národne uvedomelej inteligencie. Humor veselohre dodávajú predstavitelia, ktorí si myslia o
svojom spoločenskom postavení viac, ako v skutočnosti znamenajú. Slováci sa vo veselohre usilu−
jú nájsť spôsob, ako sa zaradiť do vyššej panskej spoločnosti. Autor v hre kritizuje prospechárstvo
slov malomeštiactva nižšej šľachty, kvôli ktorému dokážu zradiť aj svoj pôvod. Úprava a inscenačný
scenár Miro Košický a Tibor Ferko. Texty piesní z Výberu z rukopisnej anonymnej svetskej poézie
(1457−1886)
Réžia: Miro Košický  Dramaturgia: Tibor Ferko  Hudba: Norbert Bodnár  Účinkujú: Štefan Labanc, Anna
Strnadová, Mária Brozmanová, Peter Čižmár, Albín Medúz, Jozef Novysedlák, Jana Puklušová, Michal
Legín, Jozef Gavlák a. h., Miro Košický, Katarína Turčanová, Pavol Sýkora.

PRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEME

 21. 1. nedeľa Ján Beňo − Miro Košický                                       Vstupné: 50,− Sk
 1500 hod. O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE

(šibalská rozprávka pre najmladších a najstarších)

Hra o láske, nádeji, tajných hrách ako sen, o spomienkach na mladosť, sklamaniach i pravde starých
priateľov, ktorým život žiaril a vábil kdesi z diaľky, ale tam sa oni nikdy nedostali. Alebo aj o tom, ako začať
odznova, ak máte viac ako šesťdesiat rokov.
Réžia: Martin Kákoš a. h. Preklad: Peter Kerlik  Dramaturgia: Jana Liptáková, Kostýmy: Lenka Kadlečíko−
vá  Hudba: výber  Osoby a obsadenie: RAGNAR, riaditeľ školy na dôchodku: Jožo Stražan, ANNELI,
bývalá knihovníčka, jeho manželka: Kveta Stražanová, HELGE, pastor: Peter Lejko, MONIKA, fotografka,
Helgeho dcéra: Ľudka Dutková

 Divadlo Jonáša Záborského z Prešova predstavuje v Spišskom divadle:

  9. 2. piatok Bengt Ahlfors                                                  Vstupné: 150,− Sk
  1900 hod. POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA (bláznivá komédia)

Veselá rozprávka o strašiakovi Tomášovi, ktorého omrzelo stáť na poli a vybral sa za dobrodruž−
stvom do mesta. „Nie je to len zdanie, každý má svoje poslanie...“
Scenár: Jana Wernerová Hudba: Marek Fajnor a. h. Scéna: Peter Ilčík a. h. Kostýmy: Zuzana Psotková,
Výroba bábky: Viera Šebejová a. h. Námet a réžia: Peter Kočiš
Osoby a obsadenie: Tomáš: Zuzana Psotková; Dora, policajt, kominár: Peter Kočiš; Otec, bábika učitelka:
Jana Wernerová

 Divadlo na peróne z Košic predstavuje v Spišskom divadle:

  25. 2. nedeľa Peter Kočiš                                                       Vstupné: 60,− Sk
  1500 hod. O STRAŠIAKOVI TOMÁŠOVI O STRAŠIAKOVI TOMÁŠOVI O STRAŠIAKOVI TOMÁŠOVI O STRAŠIAKOVI TOMÁŠOVI O STRAŠIAKOVI TOMÁŠOVI (pôvodná divadelná rozprávka)



Kultúrno−spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves

InformátorInformátorInformátorInformátorInformátor ~ január 2007~ január 2007~ január 2007~ január 2007~ január 2007

Kultúrno−spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves

InformátorInformátorInformátorInformátorInformátor ~ január 2007~ január 2007~ január 2007~ január 2007~ január 2007

14

PROGRAM Materského centra DIETKA
tel.: 4440123
Milé budúce mamičky, vychovávajúce mamičky, ockovia, babičky, tety
a ujovia, Materské centrum Dietka Vás v mesiaci január pozýva na formálne i
neformálne stretnutie rodín s malými deťmi v nových priestoroch Domu Charitas
Sv. Jozefa na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi a zároveň Vás pozýva na nasledu−
júce aktivity:

10. 1. 200710. 1. 200710. 1. 200710. 1. 200710. 1. 2007 o 16o 16o 16o 16o 163030303030 hod hod hod hod hod. Cvičenie pre mamičky s deťmi
pod vedením skúsenej pedagogičky Eriky

15. 1. 200715. 1. 200715. 1. 200715. 1. 200715. 1. 2007 o 9o 9o 9o 9o 93030303030 hod.hod.hod.hod.hod. Prednáška na tému: Služby úradu práce (ÚPSVR v SNV)
určená pre mamičky na MD, ktoré hľadajú možnosti ako sa
zamestnať po ukončení materskej dovolenky.
Prednášajúca: Ing. Hájková
Stráženie detí počas prednášky zabezpečené.

24. 1. 200724. 1. 200724. 1. 200724. 1. 200724. 1. 2007 o 16o 16o 16o 16o 163030303030 hod hod hod hod hod. Cvičenie pre mamičky s deťmi
pod vedením skúsenej pedagogičky Eriky

o 17o 17o 17o 17o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod. Poradňa dojčenia
pod vedením laktačnej poradkyne Hanky Ogurčákovej,
na ktorú pozývame nielen dojčiace mamičky, ale i skúsené mamy
a mamy, ktoré sa chcú o správnom dojčení dozvedieť niečo viac.

31. 1. 200731. 1. 200731. 1. 200731. 1. 200731. 1. 2007 o 16o 16o 16o 16o 163030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Tvorivá dielňa – výroba škrabošiek na karneval
PRÁZDNINY: od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2007

Pravidelný program:
Utorok o 16Utorok o 16Utorok o 16Utorok o 16Utorok o 163030303030 hod, streda o 16 hod, streda o 16 hod, streda o 16 hod, streda o 16 hod, streda o 160000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Jazyková škola batoliat Mum Dad and Me (Otec mama a ja) v jazykovej učebni MŠ Zd.
Nejedlého, organizovaná v spolupráci s ELC v Košiciach a MŠ Zd. Nejedlého.
Otváracie hodiny: Pondelok  830 − 1200 hod., streda 1530 − 1900 hod.
Doneste si so sebou prezúvky!

Vďaka projektu internetizácie materských centier podporeného firmou T−com budú
môcť rodičia v našom MC Dietka využívať internet zadarmo!internet zadarmo!internet zadarmo!internet zadarmo!internet zadarmo!

MC Dietka ďakuje svojim sponzorom: Embraco Slovakia, s. r. o., Mäsospiš, s. r. o., MPC, a.
s., reštaurácia Nostalgie, rodine Bőtcherovej, svojim partnerom: Jogacentrum SNV, ELC Koši−
ce, MŠ Zd. Nejedlého, ZŠ Zd. Nejedlého, Dom Charitas Sv. Jozefa, MsÚ v SNV, ÚPSVR v SNV,
svojim aktívnym členkám a sympatizantom za pomoc a podporu v tomto roku.

Všetkým želá šťastný nový rok 2007.

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
pozýva Vás na prehliadky výstav

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

Výstavy: Otto Korkoš − Sochárska tvorba
Výstava predstaví prierez doterajšej tvorby sochára tvoriaceho na Spiši.
(január 2007)
S vetrom na dlani − 8. ročník výstavy výtvarných prác rómskych

detí zo Špeciálnej základnej školy v Rudňanoch
(január 2007)

Vstupné: deti a študenti 10,− Sk; dospelí 20,− Sk Otváracie hodiny: Utorok − piatok 830 − 1700 hod.
  Sobota − nedeľa 900 − 1300 hod.
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5. 1. piatok N. V. Gogoľ                                                       Vstupné: 100,− Sk
 1900 hod. REVÍZOR REVÍZOR REVÍZOR REVÍZOR REVÍZOR (klasická komédia)

Vynikajúca komédia ruskej dramatickej klasiky z konca 19. storočia. Nápaditá výprava a najmä
vynikajúci herecký prejav jednotlivých účinkujúcich. Príbeh malomeštiakov, ktorí si pomýlia bezvý−
znamného úradníčka so štátnym revízorom rozosmieva divákov na celom svete viac ako sto rokov.
...táto hra je o úplatkárstve, klientelizme a bezcharakternosti... .
Úprava a réžia: M. Košický Účinkujú: P. Čižmár, M. Košický, Š. Labanc, alt., J. Puklušová, K. Turčanová,
P. Sýkora, A. Strnadová, J. Novysedlák, M. Macala, J. Gavlák a. h., M. Brozmanová, A. Medúz

12. 1. piatok Willy Russell                                                    Vstupné: 100,− Sk
 1900 hod. VZDELÁVANIE RITY VZDELÁVANIE RITY VZDELÁVANIE RITY VZDELÁVANIE RITY VZDELÁVANIE RITY (komédia)

Predstavenie „Vzdelávanie Rity“ je prvým uvedením tohto textu, súčasného britského uznávaného
autora W. Russella na Slovensku. Chceme ním nadviazať na dve dramaturgické línie nášho divadla.
Tou prvou je snaha sprístupniť súčasnú svetovú dramatiku, s ktorou sa divák v našom regióne nemá
šancu stretnúť a tou druhou je medzinárodná spolupráca, inscenácia vedená anglickou režisérkou
Klaudinou Rozhin, ktorá už v minulosti spolupracovala so Spišským divadlom.
Predstavenie „Vzdelávanie RityPredstavenie „Vzdelávanie RityPredstavenie „Vzdelávanie RityPredstavenie „Vzdelávanie RityPredstavenie „Vzdelávanie Rity“““““ je špičková komédia s duchaplným humorom je špičková komédia s duchaplným humorom je špičková komédia s duchaplným humorom je špičková komédia s duchaplným humorom je špičková komédia s duchaplným humorom postavená
na konfrontácii rôznych sociálnych prostredí, rôzneho stupňa vzdelania, napísaná súčasným, veľmi
živým jazykom, plná vtipných súčasnosť veľmi presne vystihujúcich postrehov. Dnešný divák potrebuje
témy, ktorými sa nastoľujú otázky, často nepríjemné, témy, ktoré tnú do živého, ale robia to vtipne. Humor
dokáže byť zžieravý, ale istým spôsobom je vždy milosrdný a očisťujúci. A to je to, čo potrebujeme...
Réžia: K. Rozhin a. h. Dramaturgia: PhDr. Štefan Fejko Výprava: Vladimír Čáp Preklad: K. Dziaková
Účinkujú: Mária Brozmanová, Peter Čižmár

Klauniáda, v ktorej akčnými scénami, gagmi, muzikou a mizanscénami predstavíme deťom príbeh,
ktorý iste dobre poznajú… Réžia: Monika Gerbocová  Účinkujú: Mária Brozmanová, Jana Puklušová,
Peter Čižmár, Jozef Novysedlák

7. 1. nedeľa Monika Gerbocová                                                 Vstupné: 50,− Sk
 1500 hod. ČERVENÁ ČIAPOČKA A VLK ČERVENÁ ČIAPOČKA A VLK ČERVENÁ ČIAPOČKA A VLK ČERVENÁ ČIAPOČKA A VLK ČERVENÁ ČIAPOČKA A VLK (rozprávka)

14. 1. nedeľa Karol Spišák                                                       Vstupné:  50,− Sk
 1500 hod. VRABEC BRMBOLEC VRABEC BRMBOLEC VRABEC BRMBOLEC VRABEC BRMBOLEC VRABEC BRMBOLEC (rozprávkový muzikál)

Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika o neposlušných vrabcoch a ich
dobrodružnej ceste svetom.
Réžia: Miro Košický  Hudba: Norbert Bodnár Účinkujú: Mária Brozmanová, Štefan Labanc, Michal Legíň,
Jozef Novysedlák, Jana Puklušová, Anna Strnadová, Pavol Sýkora, Katarína Turčanová, Peter Čirmár,
Jozef Gavlák a. h.

Dramatik Ivan Stodola (Náš pán minister, Bačova žena, Jožko Púčik a jeho kariéra...) vo svojich veselohrách
zachytáva premenu postáv malého mesta z ponížených remeselníkov na politických činiteľov, poslancov, či
predsedov rozličných organizácií prepojených na ďalšie vplyvné osoby. Satirická veselohra Čaj u pána
senátora (1929) je kritikou nerestí demokracie po prvej svetovej vojne, ale i dnes je táto kritika adresná.
Takzvaní politici malého mesta sú figúrky, ktoré mali slúžiť ostatným za vzor a obhajovať všeobecné záujmy,
v skutočnosti však poslanecký mandát využívajú len na svoje obohatenie sa a spoločenskú kariéru.
Ústrednou postavou hry je Baltazár Slivka (Pavel Sýkora), drobný dodávateľ rakiev, ktorého ctižiadostivá

  19. 1. piatok Ivan Stodola             Vstupné: 100,− Sk
  1900 hod. ČAJ U PÁNA SENÁTORA (satirická komédia)
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ŠTATÚT pre oceňovanie
„Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves“

Vyhlasovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Účastníci: Športovci, ktorí v uplynulom roku

úspešne reprezentovali športové
kluby mesta Spišská Nová Ves

Kategórie: A − jednotlivci − dospelí a mládež
do 18 rokov,
B − kolektívy

Výška ceny:
A − jednotlivciA − jednotlivciA − jednotlivciA − jednotlivciA − jednotlivci A − jednotlivciA − jednotlivciA − jednotlivciA − jednotlivciA − jednotlivci
dospelí:dospelí:dospelí:dospelí:dospelí: mládež do 18 r.:mládež do 18 r.:mládež do 18 r.:mládež do 18 r.:mládež do 18 r.:

1. miesto 15 000,− Sk 10 000,− Sk
2. miesto 10 000,− Sk 8 000,− Sk
3. miesto 8 000,− Sk 5 000.− Sk
4. miesto 5 000,− Sk
5. miesto 3 000,− Sk

B − kolektívyB − kolektívyB − kolektívyB − kolektívyB − kolektívy
1. miesto 30 000,− Sk
2. miesto 20 000,− Sk
3. miesto 10 000,− Sk
Ceny budú udeľované ako finančné odmeny
s pamätným listom.

Organizačné zabezpečenie určenia
najúspešnejších športovcov mesta:
1. Športové kluby, prípadne iné právnické alebo

fyzické osoby zašlú Mestskému úradu, oddele−
niu školstva, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej
Vsi svoje návrhy, v ktorých uvedú najvýznamnej−
šie úspechy športovcov a športových kolektívov
v uplynulom roku.

2. V návrhu musí byť stručné zdôvodnenie a
prehľad dosiahnutých výsledkov, kde je potrebné
uviesť:

A. Individuálne športy
1. Podujatie (majstrovstvá Slovenskej republiky,

Európy, sveta)
2. Krajina, mesto a dátum podujatia
3. Druh športu, disciplína a kategória
4. Dosiahnutý výsledok, umiestnenie na podujatí
5. Počet štartujúcich v disciplíne
6. Počet zúčastnených krajín, resp. súťažiacich

športových družstiev

7. Doklad o dosiahnutom výsledku (fotokópia
diplomu, výsledkovej listiny a pod.)

B. Kolektívy
1. Športový klub družstva
2. Podujatie: majstrovstvá SR, slovenský pohár,

ME, európsky pohár, svetový pohár
3. Druh športu − umiestnenie
4. Počet kolektívov v súťaži
5. Doklad o dosiahnutom výsledku (fotokópia

diplomu, výsledkovej listiny a pod.)
3. 3. 3. 3. 3. Písomné návrhy musia byť zaslanéPísomné návrhy musia byť zaslanéPísomné návrhy musia byť zaslanéPísomné návrhy musia byť zaslanéPísomné návrhy musia byť zaslané

dododododo     10. januára príslušného roka.10. januára príslušného roka.10. januára príslušného roka.10. januára príslušného roka.10. januára príslušného roka.
4. Komisia športu MsZ a Predsedníctvo Zdru−

ženia športových klubov pri STEZ spoločne po−
súdia jednotlivé návrhy a nominujú do záverečné−
ho hlasovania v kategórii:

a) jednotlivcov − dospelí: 10 športovcov,
b) jednotlivcov − mládež vo veku do 18  rokov:
6 športovcov,
c) kolektívov − 6 družstiev.
5. Na spoločnom zasadnutí Valného zhromaž−

denia ZŠK STEZ a Komisie športu MsZ tajným
hlasovaním bude určené poradie navrhnutých jed−
notlivcov a kolektívov.

6. Za umiestnenie získa športovec, resp. ko−
lektív body takto:

a) jednotlivci − dospelí za l. miesto 20 bodov, za
ďalšie o bod menej atď.,

b) jednotlivci − mládež do 18 rokov a kolektívy
za 1. miesto 6 bodov, za ďalšie o bod menej atď.

7. Sčítaním hlasov sa určí poradie najlepších:
a) piatich jednotlivcov v kategórii dospelých,
b) troch jednotlivcov v kategórii mládeže do 18

rokov,
c) troch kolektívov.
8. Stanovené poradie najlepších športovcov

potvrdzuje Mestská rada v Spišskej Novej Vsi.
9. Vyhodnoteným športovcom budú odovzdané

ceny na slávnostnom podujatí, po schválení v MsR.
Štatút bol prerokovaný a schválený na zasad−

nutí mestskej rady 14. 9. 2006 a zasadnutí mest−
ského zastupiteľstva 28. 9. 2006

     Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves

Dňa 22. 10. 2006 sa v Športovej hale v Spišskej
Novej Vsi uskutočnilo jedno krásne športové
podujatie − 7. ročník aerobicmaratónu. Nedeľné
popoludnie aktívne prežilo 111 dievčat, žien, ale aj
chlapcov. Pre dievčatá a chlapcov ZŠ a študentky
a študentov SŠ to bol súťažný aerobicmaratón.
Dievčatá a chlapci súťažili v 3 kolách. Nad ich

presnými a ladnými pohybmi bdela odborná poro−
ta v zložení − predseda Mgr. Irena Kovalčíková,
členky Mgr. Renáta Toporcerová a Mgr. Janka
Hromadová. Cvičilo sa päť hodín od 1300 do 1800.
Od 1500 sa pridali aj ženy, pre ktoré bol aerobicma−
ratón krásnym spestrením nedeľného popoludnia.

Na záver boli vyhlásené výsledky a pre ženy

Aerobicmaratón
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PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM MKC MKC MKC MKC MKC MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

27. 1. 200727. 1. 200727. 1. 200727. 1. 200727. 1. 2007
o 1600 hod.
Koncertná sieň Reduty

XI. plesXI. plesXI. plesXI. plesXI. ples
ľudí s dobrým srdcomľudí s dobrým srdcomľudí s dobrým srdcomľudí s dobrým srdcomľudí s dobrým srdcom

Organizované v spolupráciOrganizované v spolupráciOrganizované v spolupráciOrganizované v spolupráciOrganizované v spolupráci
so Spišskou charitou.so Spišskou charitou.so Spišskou charitou.so Spišskou charitou.so Spišskou charitou.

Vstupné: dospelí: 300,− Sk, deti do 12 rokov: 150,− Sk
Predpredaj vstupeniek a informácie:

Spišská katolícka charita SNV, �  44 283 66,
p. Novysedláková, �  0905/848 092

THE BACKWARDSTHE BACKWARDSTHE BACKWARDSTHE BACKWARDSTHE BACKWARDS
Koncert populárnej hudobnej skupiny z Košíc − dvojnásobného víťazaKoncert populárnej hudobnej skupiny z Košíc − dvojnásobného víťazaKoncert populárnej hudobnej skupiny z Košíc − dvojnásobného víťazaKoncert populárnej hudobnej skupiny z Košíc − dvojnásobného víťazaKoncert populárnej hudobnej skupiny z Košíc − dvojnásobného víťaza

BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.
Skupina úspešne účinkovala v slovenskom muzikáli The Beatles na Novej scéne

v Bratislave, Prahe a Ostrave.
Každoročne absolvuje toto vynikajúce zoskupenie

mnoho koncertov v USA, ale aj v európskych štátoch: Rakúsko,
Maďarsko, Poľsko, Španielsko  (2 mesačné turné 2006), Anglicko, Írsko.

Spoluúčinkuje sláčikové kvartetoSpoluúčinkuje sláčikové kvartetoSpoluúčinkuje sláčikové kvartetoSpoluúčinkuje sláčikové kvartetoSpoluúčinkuje sláčikové kvarteto
a dychová zložka košického konzervatória a filharmónie.a dychová zložka košického konzervatória a filharmónie.a dychová zložka košického konzervatória a filharmónie.a dychová zložka košického konzervatória a filharmónie.a dychová zložka košického konzervatória a filharmónie.

Predpredaj vstupeniek a informácie:
MKC − Reduta, tel.: 053/44 632 49, 42 99 251,
MKC − KD Mier, tel.: 44 287 66, TIC, Letná 49 (pri Levočskej bráne), tel.: 053/44 282 92, 053/161 86,
CK SpeedTour (v budove Reduty), tel.: 053/44 671 70

 PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

Komisia pre školstvo a vzdelávanie
pri MsZ v Spišskej Novej Vsi  Vás
pozýva na
9.9.9.9.9. ples ples ples ples ples     učiteľovučiteľovučiteľovučiteľovučiteľov
26. januára 2007 o 1900 hod.
Koncertná sála Reduty
Tombola
Do tanca hrá Jozef Valkoššák
a Ondrej Sakmár
Predaj vstupeniek:
Odd. školstva MsÚ, tel.: 053/4152 235,
SPŠ strojnícka, tel.: 053/44 66 249
(od 17. januára 2005)
Cena vstupenky 450 Sk

Vedenie ÚzS SČK „Spiš“
pozýva na

7. ročník Plesu SČK7. ročník Plesu SČK7. ročník Plesu SČK7. ročník Plesu SČK7. ročník Plesu SČK
19. januára 2007 o 1900 hod.

Reštaurácia Družba (Vitex) Tarča
Tombola

Predaj vstupeniek:
Sídlo ÚzS SČK Spišská Nová Ves,

Detská poliklinika, 3. poschodie,
č. d. 304

Cena vstupenky: 550 Sk
Informácie na tel.:

053/44 629 57, 0903 558 939
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pripravená bohatá tombola. Za hodnotné ceny pre
víťazky a do tomboly ďakujeme sponzorom tohto
podujatia: Time Out − p. Matejíčková, Cessi, Styll
Alena Dutková, Pedikúra Beáta Andrášová, Nech−
tový salón Alena Soláková, Mesto Spišská Nová
Ves, Figaro, Šport Retter, Oblok, Oblastné špor−
tové centrum, lekáreň Statim, Brantner.

Výsledky:
I. kategória: žiačky 8. − 9. ročníkov
1. miesto
Monika Toporcerová, ZŠ Mad Medzou, SNV
2. miesto
Vladimíra Čubová, ZŠ Komenského, Smižany

3. miesto
Andrea Zajacová, ZŠ Nad Medzou, SNV
Paulína Klaučová, ZŠ Komenského, SNV
II. kategória: študentky SŠ
1. miesto
Lucia Bobková, Gymnázium, Školská, SNV
2. miesto
Gabriela Švarcová, SPoŠ a OA, SNV
3. miesto
Mária Bučáková, Gymnázium, Javorová, SNV

       Mgr. Eva Murgáčová
  predsedníčka OR SAŠŠ

Z iniciatívy Slovenského streleckého zväzu a
potreby konfrontácie výsledkov mladých
slovenských strelcov so zahraničnými, vznikla
pre 9−timi rokmi medzinárodná súťaž s názvom
„Porovnávacia súťaž olympijských nádejí v špor−
tovej streľbe“. Koncom novembra sa v Nitre
uskutočnil jej 9. ročník za účasti 7 štátov.
Každý štát vyslal to najlepšie, čo mal. Mimo−
riadne silní prišli strelci z Ukrajiny, Srbska,
Čiech, a samozrejme, i zo Slovenska. Strelci
Spišskej Novej Vsi dostali od štátneho repre−
zentačného trénera Mgr. Kišša možnosť posta−
viť svoje vlastné družstvo. Nastúpili v zložení:

Športoví strelci v Spišskej Novej Vsi znovu úspešní

Lenka Matfiaková, Ján Benko, Martin Bednár,
Denis Kuzl a ako posila prišiel na hosťovanie
člen ŠKP Prešov Novovešťan Lukáš Daniel.
Všetci sú odchovanci ŠŠS ZŠ na Nejedlého
ulici, momentálne členovia ŠSK Rušňové depo
Sp. Nová Ves. Spišiaci neurobili hanbu a v súťa−
ži družstiev obsadili druhé miesto za Ukrajinou
a pred A družstvom  Slovenska.

Disciplína: Vzduchová pištoľ N+60 rán:
1. Ukrajina
2. RD Spišská Nová Ves
3. Slovensko A

     Ján Mlynarčík, tréner

Športový rok leteckých modelárov
Ako každý rok sa členovia Letecko−modelárskeho

klubu SNV zúčastnili domácich aj zahraničných
súťaží rádiom riadených modelov termických
vetroňov kategórie F3J.

V seriály majstrovstiev Slovenska v juniorskej
kategórii sa na 2. mieste umiestnil Daniel Demečko
a celkovo skončil na 11. mieste.

Zo seniorov na 3. mieste skončil Juraj Bartek, na
26. mieste Zdenko Ďurka a na 30. mieste
Pavol Demečko.

Daniel Demečko v junioroch a Juraj
Bartek v senioroch si za umiestnenie
v prvej „trojke“ na Slovensku vybojovali
postup na Majstrovstvá Európy v roku
2007, ktoré sa uskutočnia v auguste u nás
na Slovensku v Trnave.

Všetci štyria členovia LMK sa tiež zapo−
jili do súťaže o Eurotour /Európsky pohár/.
Súťaže sa uskutočnili v Chorvátsku,
v Maďarsku, v Čechách, v Belgicku, v Ne−
mecku, v Slovinsku a 3 súťaže na Sloven−
sku. Do Eurotouru sa zapojilo 406 prete−
károv z celej Európy. Každém súťažiacemu
sa započítavajú 3 najlepšie výsledky
z jednotlivých súťaží.

Najlepšie sa v tejto súťaži umiestnil Juraj Bartek,
ktorý skončil na 22. mieste. Na 116. mieste skončil
Daniel Demečko, na 206. mieste Zdenko Ďurka
a na 342. mieste Pavol Demečko.

  LMK Spišská Nová Ves
Na fotografii je Juraj Bartek, na poslednej súťaži
o Európsky pohár v Slovinskom Blede.
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MIKULÁŠSKY BOWLING
7. decembra sa uskutočnil v Bowlingovom centre
Laguna 1. ročník Mikulášskeho bowlingového turnaja.
Súťažilo sa v troch kategóriách. V skupine základných
škôl súťažilo 10 trojčlenných družstiev, stredoškoláci
postavili na súťaž 9 a dospeláci 10 družstiev. Po vyše
trojhodinovom boji, ktorý bol okorenený výbornou
priateľskou atmosférou, o ktorú sa starali najmä
stredoškoláčky a ich fanúšikovia, sa víťazmi jednotli−
vých kategórií stali: v súťaži základných škôl: ZŠ Nad
Medzou v zložení M. Dubiňák, A. Novotný a D. Klubert,
v súťaži stredných škôl obsadili prvé miesto študenti
Gymnázia, Javorová, v zostave O. Gonda, D. Wagner
a L. Kemko a v kategórii dospelých si pre víťazstvo
prišlo zmiešané družstvo CVČ Adam v zložení M. Buza
st., M. Buza ml., M. Sopkovičová. Sponzormi vydare−
ného športového zápolenia boli: Bowling Laguna,
firma ROVA Sk a Pizza Blesk.

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/44 257 59, fax: 053/4297 205

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

V JANUÁRI SME PRIPRAVILI
10. januára NOVOROČNÁ KARAOKE ŠOU, CVČ, od 900 hod., info: p. Bigošová, Štrauchová
12. januára STOLOVÝ FUTBAL DVOJČLENNÝCH DRUŽSTIEV PRE SŠ A DOSPELÝCH, Art klub, Letná 51,

od 1500 do 1800 hod. Info: p. Hennelová a Tekáčová
24. januára MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV II. STUPŇA ZŠ, info: p. Lovasová
26. januára MODELÁRSKA BURZA − vzájomná výmena a predaj modelárskeho náradia, materiálu,

modelov, časopisov a kníh v CVČ, miestnosť č. 20, od 1500 do 1700 hod., info: p. Žifčáková
30. januára SQUASH v Squash centre Smižany pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých, od 1400 do 1600,

info: p. Hennelová a Tekáčová

V tomto mesiaci prebiehajú aj pravidelné akcie:
Puzzle 2007, gymnastické zostavy pre deti MŠ, šantíme s bublinami, cvičenie s loptami (overbaly)

Z ČINNOSTI NAŠICH ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
Mažoretky Sonáta, streda 1500 − 1700 hod.; Mažoretky Lienky, štvrtok 1430 − 1630 hod.
Mažoretky Margaréty, štvrtok 1430 − 1630 hod.; Karaoke, utorok 1400 − 1800 hod., streda 1400 − 1800 hod.
Spoločenský tanec, pondelok 1430 − 1630 hod., utorok 1430 − 1630 hod.;
Výtvarný klub, pondelok a utorok 1300 − 1700 hod.
Info: p. Bigošová /0904 458 949/, p. Štrauchová /0904 306 520/
POĎAKOVANIE
Dňa 20. novembra 2006 sa uskutočnil 1. ročník súťaže v squshi v Squash centre Smižany pod záštitou p.
Mgr. Jána Volného. Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli finančnými aj vecnými
cenami: Mgr. Ján Volný, firma Rova Sk − Ing. Jozef Koval. Ďakujeme.
PRIPRAVUJEME
20. februára 2007 sa uskutoční v koncertnej sále Reduty 2. PLES CVČ ADAM. Predaj lístkov pre deti,
študentov a rodičov začne od 1. februára v CVČ. Bližšie informácie o plese u p. Bigošovej a Štrauchovej.
Sponzori, hláste svoj záujem u p. M. Buzu /0915 932 319/.

 


