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MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES pripravuje

5. 2. 2007 o 1400 hod. v Dome MS
STRETNUTIE s PaedDr. ŠTEFANOM ŠIMKOM, autorom z nášho regiónu,

ktorý sa predstaví svojou prozaickou tvorbou a ukážkami z dramatickej prvotiny pre mládež;

27. 2. 2007 o 1400 hod. v Dome MS v spolupráci s GUS a Spišskou knižnicou
TVORIVÚ DIELŇU VENOVANÚ Ľ. FULLOVI,

ktorá je určená pre školské kluby žiakov 4. ročníka ZŠ na Levočskej a Javorovej ul.
Je potrebné priniesť so sebou vodové farby a ceruzky.

Vážení a milí spoluobčania,
prijal som ponuku redakčnej rady

kultúrno−spoločenského mesačníka
mesta Spišská Nová Ves, aby som
Vás ako zborový farár tunajšieho
cirkevného zboru pozdravil a
povzbudil k dobrému.

Dovoľte mi, aby som sa v krát−
kosti predstavil. Som kňazom
v evanjelickej cirkvi od roku 1989.
Pôsobil som v cirkevných zboroch
v Michalovciach a v Marhaňi, okres
Bardejov. Som ženatý a mám
dvoch synov. Pred tromi rokmi som
sa presťahoval tu, do Spišskej
Novej Vsi, kde pôsobim ako zborový farár. Práce
je tu dosť, ako aj sami vidíte, na námestí sa od jari
do neskorej jesene intenzívne pracovalo na na−
šom evanjelickom kostole.

Toto mesto ma obdarilo mnohými novými priateľ−
mi, čomu sa teším a ďakujem za nich Pánu Bohu.

Prežili sme prvý mesiac nového roka. Na za−
čiatku sme si želali pokoj, radosť, šťastie, lásku,
slobodu... Už po mesiaci sa môžeme spýtať, či
sa z týchto želaní a predsavzatí v našom živote
niečo napĺňa.  Ak áno, je dobre, ale ak nie, tak sa
pýtajme sami seba, či dostatočne korigujeme svo−
je správanie v prítomnosti tak, aby sme v budúc−
nosti dosiahli cieľ.

Napríklad, taká sloboda, už si ju nezvykneme
priať, ale je pre ľudský život nesmierne dôležitá.
Dennodenne máme o ňu zápasiť. Zápas o slobodu
zvádzame všade tam, kde zodpovedne konáme.
Sloboda je úzko spojená so zodpovednosťou.

Chceme byť šťastní? Ak o šťastí len snívame,
je veľmi pravdepodobné, že sa nedostaví.

Šťastie, je okrem iného, aj výsledkom toho, čo
v živote robíme a ako svoj život žijeme. Ako
dokážeme dávať a prijímať, ako dokážeme
milovať a byť milovaní.

Kristove slovo − evanjelium ponú−
ka inšpiráciu, ba priam mobilizuje
človeka pre takéto konanie, ktoré
priamo vedie k slobode a šťastiu.

V poslednom čase sa veľa hovorí
o kríze európskej kultúry. Z každé−
ho štvorcového metra frekventova−
nejšej časti mesta na nás číhajú re−
klamy. „Masírujú“ naše vedomie i
podvedomie. Chcú predurčiť načo
sa máme pozerať, čo máme kupo−
vať, akí máme byť. Do akej miery je
to nebezpečné, nech hodnotia
odborníci, jedno je však isté, žijeme
v permanentnom zhone a stráca−

me schopnosť vidieť a tešiť sa z bežných pek−
ných vecí, ktoré nás obklopujú.

Tu v meste som zažil takúto príhodu. Pri reklame
krásnej mladej modelky stála staršia pani s palič−
kou v ruke, asi aby predýchala svoju namáhavú
chôdzu. Zrazu sme všetci spozorneli. Malá
skupina ponáhľajúcich sa študentov vrážala do
protiidúcich chodcov. Všetci sme stŕpli, keď
študenti míňali spomínanú babku. Dopadlo to tak,
že jej vyrazili z ruky paličku a ona s výpätím
všetkých síl zostala nemo stáť a obzerajúc sa pri
tom, na akom to svete vlastne je. Jej pohľad na
pár sekúnd spočinul na reklame a mne to vtedy
pripadalo ako päsť na oko. Okolo stojaci ľudia
hromžili nadávkami a v tom sa objavilo dievča,
zodvihlo paličku, podalo ju babke a s úsmevom
povedalo: „prepáčte“! Všetci sme si vydýchli.

To dievča bolo pre nás poslom dobrej nádeje.
Kristovo evanjelium je pre nás kresťanov

slovom, ktoré pozitívne formuje charakter človeka
a zároveň je aj nádejou života večného.

Prajem všetkým občanom mesta veľa šťastia,
zdravia a slobody v živote. Nech nás v celom
roku 2007 sprevádza Božie požehnanie.

                                           Mgr. Jaroslav Matys
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Súkromná ambulancia pre akupunktúru,
odvykanie fajčenia a pľúcne choroby.

Zimná 67, Spišská Nová Ves
MUDr. Šimková Soňa − tel. č. 053/44 647 32, 0902 243 495

E−mail: mudrdtim@stonline.sk
Webstránka: www.mudrsimkova.zzz.sk

Pracovné dni od 9. − 11. hod. + podľa objednávok.

AUTO − JOONAUTO − JOONAUTO − JOONAUTO − JOONAUTO − JOON
− PREDAJ SÚČIASTOK − AUTODOPLNKOV

A NÁHRADNÝCH DIELOV NA DOMÁCE

I ZAHRANIČNÉ VOZIDLÁ,

− DOVOZ OJAZDENÝCH VOZIDIEL ZO ZAHRANIČIA,

− SPROSTREDKOVANIE PREDAJA

MOTOROVÝCH VOZIDIEL,

− NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

VYKONÁVANÁ CESTNÝMI NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

DO CELKOVEJ HMOTNOSTI 3,5 T, VRÁTANE

PRÍPOJNÉHO VOZIDLA,

− OSOBNÁ CESTNÁ DOPRAVA VYKONÁVANÁ

CESTNÝMI OSOBNÝMI VOZIDLAMI, KTORÝMI

CELKOVÁ OBSADITEĽNOSŤ NEPRESAHUJE

9 OSÔB VRÁTANE VODIČA

Zápis detí ZŠ Nejedlého .................................
Fantastický úspech ZUŠ REV ......................
Program MC Dietka .......................................
Pozvánka na karneval ..................................
Pohotovostné služby lekární .........................
Výstavy Múzea Spiša ...................................
Novinky Spišskej knižnice ............................
Z činnosti MsP ...............................................
MO Jednoty dôchodcov pozýva ...................
Pozvánka na koncert H. Vondráčkovej ........
Program CVČ ..............................................
Program MKC ...............................................
Program Spišského divadla ..........................
Pohotovostné služby Správcovskej firmy.....
Kino Mier ........................................................
Kino Baník ......................................................
STEZ − plán podujatí .......................................
Spoločenská rubrika .....................................
Spomienky a poďakovania ...........................
Drobná inzercia .............................................

 

Office:
Zimná 92
Spišská Nová Ves
t. č. 0907 467 413
tel./fax: 053/44 215 22

V tomto a ďalších vydaniach Informátora poskytneme priestor osobnostiam pôsobiacim
v rôznych spoločenských, kultúrnych, športových a iných oblastiach mesta a regiónu.

Tentokrát sa Vám, Vážení spoluobčania, prihovorí Mgr. Jaroslav Matys, kňaz evanjelickej
cirkvi.
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Päť otázok pre p. MUDr. Petra Mišendu − preventívneho lekáraPäť otázok pre p. MUDr. Petra Mišendu − preventívneho lekáraPäť otázok pre p. MUDr. Petra Mišendu − preventívneho lekáraPäť otázok pre p. MUDr. Petra Mišendu − preventívneho lekáraPäť otázok pre p. MUDr. Petra Mišendu − preventívneho lekára
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, p. Michala Hricka −Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, p. Michala Hricka −Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, p. Michala Hricka −Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, p. Michala Hricka −Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, p. Michala Hricka −
predsedu Občianskeho združenia Mladí ľudia a život.predsedu Občianskeho združenia Mladí ľudia a život.predsedu Občianskeho združenia Mladí ľudia a život.predsedu Občianskeho združenia Mladí ľudia a život.predsedu Občianskeho združenia Mladí ľudia a život.

1. Čo rozumieme pod pojmom peer prevencia, čím sa zaoberá?

Forma rovesníckej prevencie, peer to peer = rovesník rovesníkovi, kde mladí ľudia (roves−
níci) realizujú prevenciu pre svojich rovesníkov v odbornej oblasti doplnenej športovými a
kultúrnymi aktivitami. Peer aktivisti sú pripravení na prácu formou odborného výcviku, na
ktorom získavajú základy odborných komunikácií prácami so skupinami, efektívnymi
formami využitia rôznych techník a zážitkových metód s dôrazom na získavanie odborných
vedomostí z rôznych oblastí života mladých ľudí. Tento vplyv sa javí ako vysoko pozitívny.

2. Na čo sa pri výbere peer aktivistov zameriavate, na čo kladiete dôraz?

Dôraz kladieme na rodinné a školské zázemie. Nemenej dôležité sú nasledujúce vlast−
nosti: prirodzená autorita, komunikatívnosť, obľúbenosť v kolektíve, asertivita, priateľskosť,
neformálnosť, zodpovednosť, dobrovoľnosť, patričné vzdelanie, prehľad v odborných
oblastiach, dôležitá je rola poradcov − táto forma nenahrádza rodičovskú pozíciu. O tejto
forme práce sú informovaní rodičia mladých ľudí a pedagógovia v školách.

3. Zameriavajú sa peer aktivisti na určitú vekovú kategóriu respondentov?
Akým oblastiam sa venujete?

Peer aktivisti spolupracujú prevažne s kategóriou mladých ľudí vo veku od 15 do 17
rokov. Pri peer prevencii vychádzame z analýz dlhodobých štúdií monitoringu životného
štýlu stredoškolskej mládeže, ktorý je realizovaný na území celej Slovenskej republiky.
Jedná sa o nasledujúce oblasti: partnerský vzťah a sexualita, AIDS a iné prenosné sexuálne
choroby, plánované rodičovstvo, antikoncepcia, drogy, zdravý životný štýl, duševné zdravie,
prvá pomoc.

4. Priblížte nám spoluprácu s inými inštitúciami. Ktorá inštitúcia pomáha Vám?

Oceňujeme spoluprácu s Mestom Spišská Nová Ves, Slovenským Červeným krížom,
Centrom voľného času, Územným spolkom Slovenského Červeného kríža, všetkými stred−
nými školami so sídlom v Spišskej Novej Vsi, úradom verejného zdravotníctva.

5. V čom môže Mesto Spišská Nová Ves (vedenie mesta) pomôcť peer prevencii?

Mali sme víziu o podniku, v ktorom by bol prísne dodržiavaný zákaz užívania akéhokoľvek
alkoholu, cigariet. Mladým ľuďom by sme zabezpečili aj bohatý kultúrny program − rôzne
súťaže, filmy vo vlastníctve UNESCA... Sme presvedčení, že takéto združenie by malo veľký
úspech.

Pre záujemcov o viac informácií uvádzame kontaktné adresy:
peersnv@peersnv.sk
ruvzsnv.poradna@uvzsr.sk

                    Za rozhovor poďakovala Ivana Tomajková, kancelária primátora.
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����� Kúpim menší rodinný dom v meste SNV, alebo
blízkom okolí. T.: 0915 929 305
����� Osterreichische Hauskrankenpflege Verein sucht

die Diplomierte Krankenschwestern und Pflegeper−
sonal aus dier Slowakei Praxis und gute Deut−
schkenntnise erforderlich. T.: 0043650/4821 856 ab
18 Uhr.
����� Predám elektromotory: 15 kW, 1445 ot./min. a

20 kW, 1455 ot./min., sú vhodné na rezanie hrano−
lov, fošní ako gáter. Cena dohodou. T.: 0907 214
451, 053 44 13 221 po 19.00 h
�����  Dám do prenájmu zateplený 3−izbový byt na

Tarči (Javorová ul.). Byt je na I. poschodí, má plasto−
vé okná a je ihneď k dispozícii. T.: 0903 418 934,
053 44 27 880 − po 17.00 h
����� Dám do prenájmu čiastočne zariadený 3−izbový

byt s balkónom. T.: 0904 580 501 − po 1700 h
����� Prenajmem 2−izbový byt v centre mesta, neza−

riadený. T. 0905 257 156, 053/44 21 879
����� Predám rodinný dom v Harichovciach na Hlav−

nej ulici. (2 bytové jednotky, dvojgaráž, 2 kozuby).
Cena dohodou. T.: 0915 961 158
����� Stavebná firma príjme murárov a ob−Stavebná firma príjme murárov a ob−Stavebná firma príjme murárov a ob−Stavebná firma príjme murárov a ob−Stavebná firma príjme murárov a ob−

kladačov na stavebné práce v Prahekladačov na stavebné práce v Prahekladačov na stavebné práce v Prahekladačov na stavebné práce v Prahekladačov na stavebné práce v Prahe.
Ubytovanie je zaistené na náklady firmy.
Seriózne jednanie, pravidelné týždenné zálohy
a mesačná výplata. Nástup možný ihneď.
T.: 00420 724 836 408

����� VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE. ZÁHRADKÁR,
Zimná 59, SNV (poniže OD Spišan). Ponúkame
výrobu čipových autokľúčov do Fabií, Felícií,
Octavií, bezpečnostných vŕtaných kľúčov. Pre−
daj bezpečnostných vložiek, kovaní. Semená
zeleniny a kvetov od 10,50 Sk. T.: 0907 259 489
����� Kúpim 1−izbový byt v SNV. Platba v hotovosti.

T.: 0908 318 650
����� Kúpim záhradku na Blaumonte. T.: 0903 623 632,

44 62 223 − po 1800 h
����� Spoločenstvo vlastníkov bytov „HRON“ Spišská

Nová Ves, Štúrovo nábrežie 11, ponúka do nájmu
nebytový priestor vhodný na obchodnú činnosť vo
výmere cca 30 m2, okrem reštauračnej činnosti. In−
formácie u predsedu spoločenstva.
�����Dám do prenájmu záhradku pri Agrochemickom

podniku v blízkosti Embraca, s možnosťou predaja.
T.: 053/4440000, 0908/543203
����� Vezmem do prenájmu garáž na sídlisku Západ I.

T.: 0907 407 653
�����  Ponúkame do prenájmu priestory Ponúkame do prenájmu priestory Ponúkame do prenájmu priestory Ponúkame do prenájmu priestory Ponúkame do prenájmu priestory

na Hanulovej ulici 57na Hanulovej ulici 57na Hanulovej ulici 57na Hanulovej ulici 57na Hanulovej ulici 57 (bývalá Topolčianka). Plo−
cha: predajňa: 400 m2, kancelária: 11 m2  (+ sociál−
ne zariadenia). Tel.: 053/417 34 60, 0903 635 666
�����  Vymením 1−izb. byt za 2−izb. + doplatok.

T.: 0918 637 150
�����  Kúpim 4−izbový byt v centre, alebo blízkom

okolí s garážou (nie je podmienkou). T.: 0915 929 305

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
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����� Predám šijací stroj „Veritas“ stolíkový, žehl. do−
sku novú, klasickú žehličku, váľandu novú. Všetko
lacno. T.: 0903 207 953, 053 44 10 164
����� Pozývame Vás do kozmetického a nech−kozmetického a nech−kozmetického a nech−kozmetického a nech−kozmetického a nech−

tového salóna tového salóna tového salóna tového salóna tového salóna FRESCOFRESCOFRESCOFRESCOFRESCO     na Zimnej ulici č. 45,
SNV. OH: Po − Ut  − Štv − Pia, 900 − 1230, 1330 − 1730 h.
T.: 0905 853 170, 0911 853 170
����� Dopĺňame pracovný kolektív o 2−3 šikovných

ľudí po obchodnej oblasti a služieb, nie manuálna
práca. T.: 0907 613 375
����� Pracovná príležitosť cez kanceláriu.
T.: 0905 890 388
����� Predám farebný televízor Color, 1000 Sk, stenu

hnedú s nástavcami, lesk dĺ. 3 m, cena 2000 Sk,
kukučkové hodiny 1000 Sk, drevený luster dvojlam−
pový 200 Sk, valašku novú vyrezávanú 600 Sk,
kombinézu tm. modrú od 4−6 rokov − 200 Sk. T.: 44
63 843 (od 1500 do 1800 h)
����� Kúpim 2−izbový byt v SNV na sídl. Mier s výhľa−

dom na juh alebo západ, 2. až 6. poschodie. T.:
0911 509 509
����� Predám Škodu Octavia r. v. 2002, strieborná

metalíza, 150 000 km, elektróny, letné + zimné gumy
s diskami, centrál, alarm META, CD − nové JVC, 2.
majiteľ (265 000). SN. T.: 0907 852 313
����� Dopĺňam pracovný kolektív o dvoch ľudí. Ihneď!

T.: 0911 626 863
����� Prijmem ľudí na spoluprácu v oblasti priemyslu

wellness! T.: 0910 994 498
����� Lacno predám krbovú vložku − novú, 12 kW.

Cena dohodou. T.: 0903 535 202

����� NECHTOVÝ DIZAJNNECHTOVÝ DIZAJNNECHTOVÝ DIZAJNNECHTOVÝ DIZAJNNECHTOVÝ DIZAJN − obľúbené akrygélo−
vé nechty iba 550 Sk! U nás aj gélové nechty, príle−
žitostné nechty, zdobenie (glitre, prach, 3D ozdoby,
drvené mušle, kamienky...), trblietavé tetovanie −
nádherný šperk vhodný na ples. Hľadáme kozme−
tičku, pedikérku alebo masérku so ŽL. Viac info:
Salón Beauty, Levočská 1, T.: 0903 623 585
����� Máte dlhodobo opustený rod. dom − pre pomoc

na bývanie mladej rodine, skúste sa ozvať prosím.
T.: 0918 044 499
�����  Predám ponorné čerpadlo Sigma EVGU − 1",

tlakovú nádobu 50 l, tlakový spínač, kábel CYKY S
6, 140 m dlhý, plastovú poistkovú skriňu Hasma s
nožovými poistkami, vhodnú na el. domovú prípojku.
T.: 0905 826 829
�����  Doučím matematiku ZŠ. T.: 053/44 65 843,

0908 843 824
����� Kúpim rozťahovací gauč z obývacej zostavy,  ktorý

vyrábal Nový Domov Spišská Nová Ves v 60−tych
rokoch. T.: 44 32 150, volať večer po 1900 h
����� Prenajmem garáž na Západe 1.
T.: 0907 453 855
�����  Drevené podlahy:Drevené podlahy:Drevené podlahy:Drevené podlahy:Drevené podlahy: ponúkame pokládku,

brúsenie a povrchové úpravy všetkých tipov
drevených podláh, brúsenie starých podláh,
renovácie... T.: 0908 985 277, 0911 985 277
�����  Doučím slovenský jazyk na monitor−9", tiež

anglický jazyk k maturitám. T.: 053 44 27 866
�����  Chcete schudnúť do plaviek do leta. Začnite

taraz! Poradím na základe vlastného výsledku. T.:
0915 380 054

PRIJMEME PRACOVNÍKA NA POZÍCIU:
STAVEBNÝ PROJEKTANT − KONŠTRUKTÉRSTAVEBNÝ PROJEKTANT − KONŠTRUKTÉRSTAVEBNÝ PROJEKTANT − KONŠTRUKTÉRSTAVEBNÝ PROJEKTANT − KONŠTRUKTÉRSTAVEBNÝ PROJEKTANT − KONŠTRUKTÉR
NA POLOVIČNÝ ÚVÄZOK (RESP. POPRI INEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI)
Náplň práce:
− rozkresľovanie stavebných výkresov podľa podkladov architekta, konzultácia
a koordinácia projektu a s investorom
Požiadavky:
− skúsenosti v predmetnej oblasti, v cad programoc
Platové podmienky: individuálne podľa dohody
Prihlášku a životopis zasielajte na adresu:
Solitéra, s. r. o., Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany,
resp. e−mail: solitera@solitera.sk

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Ponúkame Vám novú kolekciu zeleninových a kvetinových
osív pre sezónu 2007.
Výhodný pomer gramáže a ceny, osivá sú chemicky ošetrené

proti chorobám. Novinky sezóny.
Ďalej v ponuke: zemina na výsev a presádzanie, hnohivá, prípravky na predjarný
postrek stromov, kvetináče, fólia a iné.
Služby: jarné orezy a postrek stromov − informácie na predajni.
Kontakt: Zimná 90, Sp. Nová Ves, t. č. 44 103 92

ČO JE NOVÉ V MIESTNYCH DANIACH V ROKU 2007
Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych

daniach platné v roku 2007 sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.mestosnv.sk.

V tomto článku uvádzame základné informácie
najmä o termínoch podávania daňových priznaní,
ohlásení vzniku a zániku daňových povinností,
podávaní žiadostí na zníženie alebo odpustenie
poplatku za komunálny odpad, ako aj o sadzbách
za jednotlivé druhy daní.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTIDAŇ Z NEHNUTEĽNOSTIDAŇ Z NEHNUTEĽNOSTIDAŇ Z NEHNUTEĽNOSTIDAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Podľa zákona o miestnych daniach nie je po−

vinnosť pre všetkých vlastníkov nehnuteľnos−
tí podávať v roku 2007 nové daňové prizna−
nia k dani z nehnuteľnosti.

Daňové priznanie v termíne do 31.  januára 2007
sú povinní podať:

− len občania, ktorí sa v priebehu roku 2006 stali
vlastníkmi nehnuteľností (kúpa nehnuteľnosti,
dedenie a pod.). Spolu s daňovým priznaním je
potrebné predložiť zmluvy o prevode vlastníctva
nehnuteľnosti.

Zmeny, kedy občan prestal byť vlastníkom
nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť finančnému
oddeleniu mestského úradu do 30 dní spolu so
zmluvami o prevode vlastníctva.

Tlačivá − Ohlásenie vzniku/zániku daňovej
povinnosti sú:

− na MsÚ,  Štefánikovo námestie č. 1,  kancelária
1. kontaktu,

− na webovej stránke mesta: www.mestosnv.sk.
Platobné výmery budú doručené do 15.

mája 2007.
TERMÍNY PLATENIA DANE:
− u fyzických osôb s ročnou daňou do 1 000,− Sk

a u právnických osôb s ročnou daňou do 10 000,− Sk
je termín zaplatenia 31. máj 2007;

− u fyzických osôb s ročnou daňou od 1 001,− Sk
a u právnických osôb s ročnou daňou od 10 001,−
Sk je daň splatná v troch splátkach (31. máj, 30.
september, 30. november 2007).

Výška dane v porovnaní s rokom 2006 je nezme−
nená a u jednotlivých druhov stavieb a pozemkov
je nasledovná:

1) Daň zo stavieb
5,− Sk/m2 − stavby na bývanie;
5,− Sk/m2 − stavby na pôdohospodársku produk−

ciu, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na
vlastnú administratívu;

15,− Sk/m2 − rekreačné chaty, záhradkárske
chaty a domčeky na indiv. rekreáciu;

23,− Sk/m2 − garáže;
37,− Sk/m2 − priemyselné stavby, stavby na skla−

dovanie vl. produkcie a vl. administratívu;
50,− Sk/m2 − ostatné podnikanie;

15,− Sk/m2 − ostatné stavby.
2) Daň z bytov
5,− Sk/m2 − byt;
23,− Sk/m2 − nebytové priestory.
3) Daň z pozemkov
0,0238Sk/m2 − orná pôda;
0,00382Sk/m2 − trvale trávnatý porast;
0,462Sk/m2 − záhrady;
4,62 Sk/m2 − stavebné pozemky.
ZNÍŽENIE DANE
1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnu−

teľnosti vo výške 50 %:
a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania

starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky s l ú ž i a
výhradne na ich osobnú potrebu;

b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postih−
nutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie;

c) z garáží a nebytových priestoroch v byto−
vých domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postih−
nutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu;

d) za stavby alebo  byty vo vlastníctve  právnic−
kých osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie;

e) za pozemky, priemyselné stavby a stavby a
na ostatnú podnikateľskú činnosť na dobu 10
rokov pre nových investorov v priemyselnej zóne
Východ, ak investor vytvorí minimálne 100
nových pracovných miest.

2) Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníže−
nia dane podľa ods. 1 predložia fyzické osoby
a právnické osoby spolu s daňovým prizna−
ním. Zníženie dane z titulu veku bude obča−
nom poskytnuté bez predloženia dokladov.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNYMIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNYMIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNYMIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNYMIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY
ODPADODPADODPADODPADODPAD

Poplatok mesto vyrubi platobným výmerom,
ktorý bude doručený do 30. marca.

TERMÍNY PLATENIA POPLATKU:
− poplatok do výšky 500,−Sk je splatný do 15.

apríla;
− poplatok od 501,− Sk je splatný v troch splátkach

(15. apríl, 31. júl, 30. október).
Ohlasovaciu povinnosť vzniku a zániku
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poplatkovej povinnosti nemajú:
− fyzické osoby s trvalým pobytom.
Ohlasovaciu povinnosť vzniku a zániku

poplatkovej povinnosti majú:
− fyzické osoby, ktoré nemajú v SNV trvalý po−

byt a užívajú nehnuteľnosť;
− právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú

nehnuteľnosť.
Termín ohlasovacej povinnosti je 30 dní

odo dňa začatia užívania nehnuteľnosti.
Tlačivá − Ohlásenie k určeniu miestneho po−

platku za komunálne odpady sú:
− na MsÚ − Štefánikovo námestie č. 1, v kance−

lárii 1. kontaktu,
− na webovej stránke mesta www.mestosnv.sk.
Ročná sadzba poplatku u fyzických osôb

je v porovnaní s rokom 2006 nezmenená a je
vo výške 452,− Sk za osobu.

 Sadzby podľa objemu zbernej nádoby a frek−
vencie vývozu:

typ nádoby frekvencia vývozu sadzba poplatku    ročný poplatok
Sk/liter v Sk

GMT 120 l 1x týždenne 0,466 2 908
GMT 120 l 1 x za 2 týždne 0,519 1 620
GMT 240 l 1 x týždenne 0,373 4 656
GMT 240 l 1 x za 2 týždne 0,404 2 521
BOBR 1100 l 1 x týždenne 0,373 21 336
BOBR 1100 l 1x za 2 týždne 0,434 12 413
BOBR 1100 l 2 x za týždeň 0,373 42 671

Poplatok bude znížený alebo odpustený za tých−
to podmienok:

1) Odpustenie poplatku na základe žiados−
ti a doloženia dokladov:

a) fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava
v zahraničí: úradné potvrdenie o pobyte (napr.
potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva, povolenie
k pobytu a pod.);

b) fyzická osoba vo výkone trestu: rozhodnutie
o výkone trestu;

c) fyzická osoba, mimo študentov a pracujú−
cich, zdržiavajúca sa počas roka mimo mesta:
potvrdenie o prechodnom pobyte, doklad o zapla−
tení miestneho poplatku v inej obci;

d)  fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu,
ktorej skutočný pobyt nie je známy: čestné pre−
hlásenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej
adrese;

e) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa mimo
miesta trvalého pobytu /ústavy, kňazi a ich rodinní
príslušníci, rehoľné sestry/: potvrdenia o umiestnení;

f) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa
v sociálnych zariadeniach /domovy dôchodcov,
zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod./:
potvrdenie o umiestnení.

Poplatok mesto odpustí za tie kalendárne dni,

za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v meste
nezdržiava. Táto doba nesmie byť kratšia ako 90
po sebe nasledujúcich dní.

2) Zníženie ročného poplatku zo 452,− Sk
na 226,− Sk na základe žiadosti a doloženia
dokladov:

a) fyzická osoba − študenti na území SR: potvr−
denie o návšteve školy a potvrdenie o prechod−
nom pobyte;

b) fyzická osoba − pracujúca na území SR: po−
tvrdenie o prechodnom pobyte, alebo potvrdenie
o zamestnaní.

3) Zníženie ročného poplatku zo 452,− Sk
na 226,− Sk za osobu, ktorá k 31. 12. 2006
presiahla vek 62 rokov. Mesto zníži poplatok
týmto fyzickým osobám na základe údajov z
evidencie obyvateľstva bez žiadosti.

4) Zníženie  alebo odpustenie poplatku z dôvo−
dov iných ako v ods. 1, 2 a 3 bude posudzované
individuálne na základe žiadosti.

5) Zníženie ročného poplatku škôl a školských
zariadení počas letných prázdnin bude posudzo−
vané individuálne na základe žiadosti.

6) V prípadoch, že poplatník predložil v roku
2006 mestskému úradu doklady preukazujúce
opodstatnenosť zníženia, alebo odpustenia poplat−
ku aj v roku 2007, tieto doklady budú podkladom
pre zníženie alebo odpustenie poplatku v roku
2007.

DAŇ ZA PSADAŇ ZA PSADAŇ ZA PSADAŇ ZA PSADAŇ ZA PSA
Ohlasovacia povinnosť
Majiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie

v lehote do 120 dní od začiatku držania psa.
Tlačivá na prihlásenie a odhlásenie psa sú:
− na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelá−

ria 1. kontaktu,
− na webovej stránke mesta www.mestosnv.sk.
PLATENIE DANE
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
V zmysle zákona o miestnych daniach mení sa

termín a spôsob platenia dane od 1. 1. 2007 takto.:
Daň za psa je splatná bez vyrubenia do 31.

januára bežného roka.
Na zaplatenie dane MsÚ doručí poštové poukáž−

ky. Ak daňová povinnosť za psa vznikne v priebehu
roka, v týchto prípadoch bude mesto posielať
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����� Salón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − KozmetikaSalón Beuty − Kozmetika, A. Ganzarčíko−
vá, OC Hypernova, Spišská Nová Ves. Vážení zá−
kazníci, rada by som Vám ponúkla novú starostli−
vosť o pleť s kozmetikou svetovej značky Alissa
beaute: hydratačné ošetrenie, ošetrenie kuperóznej
pleti (popraskané žilky), liftingové ošetrenie col−
lastim s možnosťou neinvazívnej injekcie, kt. ak−
tívne redukuje tvarové a krčné vrásky prirodze−
ným uvoľňovaním svalov (kys. hyaluronová)
pôsobí proti starnutiu a alginátové ošetrenie. T.:
0907 617 239
�����  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 učebnej
látky môžu byť prispôsobené špecifickým potrebám
a požiadavkám klienta. Preklady z/do anglického ja−
zyka. T.: 0904 147 892, www.katarinaceslova.com, e−
mail: katarina@katarinaceslova.com
����� 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 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.
����� Kúpim šteniatko (psíka) nemeckého ovčiaka bez

PP. T.: 0904 224 691
����� 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,
e−mail: remix@demax.com
����� 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

����� 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? Vyskúšaj−
te revolučnú technológiu modeláže nechtov AC−
RYLGÉLOM (pevnosť živice, pružnosť gélu) za uvá−
dzaciu 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
�����  Kúpim starožitné nástenné alebo podlahové

hodiny so závažím, aj poškodené a nefunkčné, aj
kukučky. Platba v hotovosti. T.: 0907 378 794
����� 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
����� Predám ponorné čerpadlo Sigma EVGU − 1´´,

tlakovú nádobu 50 l, tlakový spínač, kábel CYKY S
6 140 metrov dlhý, plastovú poistkovú skriňu Ha−
sma s nožovými poistkami vhodnú na el. domovú
prípojku. T.: 0905 826 829
����� Ponúkame do prenájmu priestory na Hanulo−

vej ulici 57 (bývalá Topoľčianka). Plocha: pre−
dajňa: 400 m2, kancelária: 11 m2 (+ sociálne za−
riadenia). T.: 053/417 34 60, 0903 635 666
����� Predám SUZUKI GSXR−1100 W. Rok výroby 1994.

100% stav. Cena 100 000 Sk. T.: 0918 495 107
����� Predám zimné pneumatiky Michelin 195x65 R14,

málo jazdené, v 100% stave. T.: 0907 248 202
����� Predám zateplenú búdu pre väčšieho psa so

škridľovou strechou. T.: 0903 275 943
����� Predám záhradku s chatkou, pivnicou a spoloč−

nou studňou, za Markušovskou rampou. Cena
dohodou. T.: 053 44 61 475
����� Súrne predám 4−izb. byt v OV na 2. posch. v

8−posch. v zateplenom panelovom dome na sídl.
Mier. Byt je v rekonštrukcii, má murované jadro, plas−
tové okná. Nutné vidieť. Možnosť odkúpenia spolu
s garážou s montážnou jamou, garáž je v blízkosti
bytu. Platba v hotovosti. T.: 0903 712 671
����� Hľadám pomocnicu v domácnosti k dvom dospe−

lým ľuďom na 1/2 úväzok (popoludní). Upratovanie,
pranie, žehlenie, varenie. Podmienka: Základy
angličtiny nutné. T.: 0904 147 892
����� Predám pekný, slnečný, 2−izbový byt v OV na

Tarči, veľká kuchyňa. Úplné prízemie. Cena
dohodou. Pri rýchlom jednaní výrazná zľava. T.:
0903 207 953, 053 44 10 164
����� Vyučujem svoj rodný jazyk − ruštinu. Pripravujem

k maturitám. T.: 0918 560 562, 0911 100 276

MURÁRI POZOR!!!MURÁRI POZOR!!!MURÁRI POZOR!!!MURÁRI POZOR!!!MURÁRI POZOR!!!
Česká firmaČeská firmaČeská firmaČeská firmaČeská firma prijme murárov

na prácu v ČR.
Práca turnusová.

Dopravu a ubytovanie
zabezpečuje firma.

Nadštandartné platové podmienky.Nadštandartné platové podmienky.Nadštandartné platové podmienky.Nadštandartné platové podmienky.Nadštandartné platové podmienky.
Plat v KĆ. Plat v KĆ. Plat v KĆ. Plat v KĆ. Plat v KĆ. Kontakt:

SR 0904 222 453
CZ + 420 776 228 127
CZ + 420 774 088 127

KURZYKURZYKURZYKURZYKURZY
spoločenských tancov pre dospelých
(manželské páry, slobodných pánov i dámy)
Obmedzený počet párov, diskrétnosť.

Informácie aj zápis telefonicky na

č. 0904 459 110č. 0904 459 110č. 0904 459 110č. 0904 459 110č. 0904 459 110

Marián Schmidt
diplomovaný učiteľ STaSV
Hviezdoslavova 3/24
052 01 Spišská Nová Ves
tel. 0904 459 110
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poštové poukážky priebežne.
Sadzby dane v porovnaní s rokom 2006 sú ne−

zmenené.
Za jedného psa a kalendárny rok mesto určuje

tieto sadzby dane:
U fyzických osôb:
a) v rodinných domoch 700,− Sk;
b) v rodinných domoch v Novoveskej Hute a
Pod Tepličkou 500,− Sk;
c) v bytových domoch 2 000,− Sk;
d) v záhradkárskych a chovateľských osadách

1 000,− Sk.
U právnických osôb a fyzických osôb podnika−

teľov: 1 000,− Sk.
Sadzba dane bude určená podľa trvalého pobytu

daňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie je
totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň
bude vyrubená podľa miesta držania psa za pod−
mienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah
k predmetnej nehnuteľnosti.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia
sú povinné dokladovať výpisom z účtovnej evi−
dencie, že  pes je v majetku daňovníka a slúži na
ochranu majetku.

Zníženie dane
Mesto zníži daň o 50 %:
− dôchodcom bývajúcim v rodinných domoch a

bytových domoch s príjmami na hranici životného
minima,

− občanom žijúcich v rodinných a bytových do−
moch, ktorí k 31. 12. predchádzajúceho roka do−
siahli vek 70 rokov,

− občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdra−
votným postihnutím alebo držiteľom preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potre−
bou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnym občanom.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa
na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť je potrebné
doručiť MsÚ do 15. januára príslušného zdaňova−
cieho obdobia. U novoprihlásených psov je potreb−
né žiadosť predložiť pri prihlasovaní psa do evidencie.
Mesto zníži daň bez žiadosti občanom, ktorých
vek k 1. januáru príslušného zdaňovacieho

obdobia je vyšší ako 70 rokov.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHODAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHODAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHODAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHODAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO

PRIESTRANSTVAPRIESTRANSTVAPRIESTRANSTVAPRIESTRANSTVAPRIESTRANSTVA
Predmetom dane sú:
− zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a

predajné zariadenia,
−  zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
− stavebné zariadenia,
− umiestnenie skládok,
− trvalé parkovanie vozidla mimo plateného

parkoviska,
− dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom

priestranstve.
Ohlásenie záberu verejného priestranstva,

sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako
aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo
Všeobecne záväznom nariadení mesta SNV č.
10/2006. Sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva v porovnaní s rokom 2006 sú
nezmenené.

DAŇ ZA UBYTOVANIEDAŇ ZA UBYTOVANIEDAŇ ZA UBYTOVANIEDAŇ ZA UBYTOVANIEDAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmetom  dane je odplatné prechodné ubyto−

vanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia.
Termín ohlasovacej povinností je 30 dní odo dňa

začatia poskytovania prechodného ubytovania.
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní po
ukončení štvrťroka.

Sadzba dane je 10,− Sk na osobu a prenocovanie.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATYDAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATYDAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATYDAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATYDAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Daň sa platí za predajné automaty, ktoré vydá−

vajú tovar.
Termín ohlasovacej povinností je 30 dní odo dňa

začatia prevádzkovania predajných automatov.
Daň je vyrubená platobným výmerom

s určením termínu splátky.
Ročná sadzba dane je 1500,− Sk za jeden

predajný automat.
Tlačivá:

Ohlásenie vzniku/zániku daňovej povinnosti sú:
− na MsÚ, Štefánikovo nám. č. 1, kancelária 1.
kontaktu,
− na webovej stránke mesta: www.mestosnv.sk.

FO MsÚ

UPOZORNENIEUPOZORNENIEUPOZORNENIEUPOZORNENIEUPOZORNENIE

Upozorňujeme obyvateľov mesta, že uhrádzanie platieb za mestom vyrubené
poplatky je možné realizovať iba v pokladnici MsÚ

na Štefánikovom námestí v Sp. Novej Vsi.
V budove Radnice je možné platiť iba za inzerciu v Informátore.

MsÚ, SNV
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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
(králičinykráličinykráličinykráličinykráličiny aj letné), šitie, príjem opráv.

Info: 0905 350 531
����� Predám veľmi zachovalé kojenecké oblečenie

do 9 mesiacov − 91 ks za 1000,− Sk.  Len spolu.
T.: 0907 914 517.

����� Prepisovacie práce na počítači − ročníkové,
seminárne, diplomové, rigorózne práce, projek−
ty, žiadosti, štruktúr. životopis, zmluvy.
T.: 0910 967 543, 44 629 75
����� Predám 2−izbový byt s dvoma balkónmi na sta−

rej Tarči na 4. poschodí. T.: 0915 933 808
�����  Kúpim garáž najlepšie na Tarči (prípadne aj

inde). T.: po 1800 053/44 210 29, 0903 600 596,
0915 386 701

Dňa 3. 2. 2007 uplynú 3 roky od
úmrtia našej drahej manželky,
mamičky a babičky Kataríny
ONDREJČÁKOVEJ.

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

   smútiaca rodina

Úprimne ďakujem rodine, bývalým spolupracov−
níkom lesníkom, poľovníkom, susedom, priateľom
a známym, ktorí sa prišli dňa 4. 1. 2007 rozlúčiť
s mojím manželom Ing. Michalom VANOUSOM.

Ďakujem za kvety, priateľský stisk ruky a za
všetko, čo ste pre neho a jeho rodinu v posled−
ných dňoch jeho života urobili.

   manželka Júlia

Ďakujem zdravotníckym pracovníkom
neurologického oddelenia v Levoči, pod vede−
ním p. primára MUDr. Miloslava Dvoráka, za maxi−
málne úsilie vynaložené na záchranu života môjho
manžela Ing. Michala Vanousa. Osobitne ďakujem
zdravotným sestrám a sanitárkam JIS, za ich sta−
rostlivosť a citlivý profesionálny prístup k manželovi.

    manželka Júlia

Vyslovujem úprimné poďakovanie kolektívu
Gynekologicko−pôrodníckeho oddelenia
Nemocnice s poliklinikou, a. s. v Spišskej Novej
Vsi pod vedením MUDr. Eduarda Škerlíka, jemu
osobitne, za vysoko profesionálny a hlboko ľud−
ský prístup počas mojej hospitalizácie na oddele−
ní v decembri 2006.

                 vďačná pacientka Helena Kaľavská

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na
ktoré denne spomíname. Márne Vás naše oči
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.

Dňa 4. 2. 2007 uplynú dva roky, odkedy nás
opustil otec, dedko Milan MIŠENDA a dňa 23. 4.
2007 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opus−
tila mamka, babka Margita MIŠENDOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú dcéry Anežka,
Viera a Eva s rodinami.

Hoci si odišla a niet Ťa už medzi nami,
v našich srdciach navždy budeš s nami.

Dňa 7. 2. 2007 uplynie druhý rok,
odkedy nás náhle opustila naša
milovaná mamka a babka Anna
TŐKŐLYOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú syn
Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné
poďakovanie všetkým príbuzným,
známym, pedagógom a zástupcom
Dobrovoľného hasičského zboru
mesta, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 19.
1. 2007 s našim drahým zosnulým
Viliamom RUSIŇÁKOM, bývalým

učiteľom ZŠ.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánovi farárovi
katolíckej cirkvi.

dcéra Eva a celá smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme za poskytnutú pomoc
lekárom a pomoc poskytnutú opatrovateľskou
službou n. o. Betezda, Spišská Nová Ves a
agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Spišskej katolíckej charity pre nášho otecka
Viliama Rusiňáka.

                                           dcéra Eva s rodinou

Spomienka k 2. výročiu:
Otec, už niet domova,
už niet kam ísť,
len k hrobu Tvojmu prísť
a kytičku Ti položiť
a so slzami v očiach odísť.
Chýbaš, otec.

  dcéra Darina s rodinou

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali...
Dňa 27. 1. 2007 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš drahý a starostlivý

manžel, otec, dedko, brat, švagor a dobrá človek Michal KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabúdate, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry a synovia s rodinami
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Čas rýchlo plynie, no nám v srdci
ostáva veľká rana, v očiach slzy.
Musela si navždy odísť, i keď si túžila
žiť a nič zlé si nikomu neurobila, ale
Tebe bol vzatý mladý život. Musela si
opustiť bez rozlúčky tých, ktorých si
mala rada. Človek, ktorý je zodpoved−

ný za tento čin nepyká a ani nechce pykať.
Dňa 19. februára 2007 si s bolesťou v srdci

pripomíname 1. výročie úmrtia našej milovanej
dcéry, sestry, krstnej, švagrinej a príbuznej
Jarmily PORADOVEJ, rod. Weishauplovej. I keď
si odišla, v našich srdciach ostaneš navždy.

S láskou a úctou ďakujeme všetkým známym,
ktorí ju poznali, s nami jej venovali tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú mama, sestry,
bratia, krstné deti a ostatná smútiaca rodina.

Stíchli husle, zmĺkol Tvoj hlas,
zradilo Ťa srdce, opustil si nás.

Dňa 22. januára 2007 uplynie
neuveriteľných 10 rokov od smrti
manžela, starostlivého otca, milova−
ného dedka Jozefa MEDEREHO.

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

Za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a
nezabudli, ďakuje manželka Anna, syn Ľuboslav
s rodinou.

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

S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme a pri plamienku svieč−
ky na Teba s úctou spomíname.

Dňa 7. 2. 2007 uplynú 4 roky, odkedy
nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko
Martin ŠVAGERKO.

Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.

Ako tíško žil, tak odišiel, skromný vo
svojom živote, veľký vo svojej láske a
dobrote, odišiel človek zlatého srdca a
pracovitých rúk.

Dňa 19. 1. 2007 uplynie 15. výročie
od úmrtia môjho manžela a otecka
Jána KARABINA.

S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
dcéra Martina, synovia Ján, Tomáš a ostatná
smútiaca rodina.

Už len kytičku kvetov Vám môžeme
na hrob dať, na Vašu lásku a dobrotu
spomínať.

Dňa 26. 2. 2007 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamka, babka a prababka Oľga
CEHLÁROVÁ.

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

S úctou a láskou spomínajú dcéry Elena a Oľga
s rodinami.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom, su−
sedom a známym, ktorí sa prišli dňa
22. 12. 2006 rozlúčiť s mojím otcom,
bratom, švagrom, dedkom, svokrom
Antonom CHOVANCOM na jeho
poslednej ceste, ktorý nás vo veku

73 rokov navždy opustil.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a

kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš žiaľ.

    syn Jaroslav s rodinou

Touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke s našou mamičkou, svok−
rou, babičkou a prababičkou Annou
MATIAŠOVSKOU a svojou účasťou
sa pokúsili zmierniť našu bolesť a žiaľ.

Naša vďaka patrí aj kolektívu OAIM
oddelenia a kolektívu ODCH za príkladnú a obetavú
starostlivosť počas jej hospitalizácie.

   smútiaca rodina

Prešlo už 5 rokov, čo nie je medzi nami,
v našich srdciach žije spomienkami.

Dňa 15. 2. 2007 uplynie 5 rokov od
smrti našej mamky, babky a prabab−
ky Márie ŠIVECOVEJ.

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

S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 28. 12. 2006 uplynulo 5 rokov,
kedy sa navždy zavrela kniha života
môjho milovaného manžela, otca
Jozefa MELEGA.

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

S láskou a úctou spomínajú manželka Veronika,
syn Jaroslav a dcéry Jana a Mária.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť dňa 8. 12. 2006 s našou drahou
mamkou Júliou PAULÍNYOVOU.

Naša vďaka patrí súboru Hviezdoslav, Spišské−
mu divadlu, Pohrebným službám R. Finduru za
poskytnuté služby.

Ďakujeme za kvetinové dary, za prejavy sústrasti
a za teplé ľudské slová.

syn Peter s rodinou, dcéra Natália s rodinou
a sestra Mária s rodinou

Informácia o separovanom zbere odpadov
V tomto článku Vám prinášame nové informácie

z oblasti separovaného zberu fungujúceho na území
nášho mesta a zároveň zhodnotiť jeho fungovanie
v minulom roku.

Systém bol spustený v auguste minulého roku
a zahŕňa zber papiera, viacvrstvových kombino−
vaných materiálov − VKM (tzv. tetrapakov), skla,
kovových obalov a plastov (PET fliaš a plasto−
vých fólií).

Pre jednotlivé komodity sú zvlášť určené farebne
rozlíšené plastové vrecia alebo farebne odlíšené
zberové nádoby:

− modrémodrémodrémodrémodré pre papier a VKM (noviny, časopisy,
obaly od mlieka, džúsov);

− žlté žlté žlté žlté žlté pre PET fľaše a plastové fólie (plastové
fľaše od minerálok, pl. fólie) a kovové obaly (konzer−
vy, plechovky od nápojov, vrchnáky od fliaš);

− zelenézelenézelenézelenézelené pre sklo (sklenené nádoby, tabuľové
sklo).

Upozorňujeme, že systém zberu sa od januára
tohto roku zmenil, o čom informoval leták v minu−
lom čísle Informátora. Zmena sa týka zberu kovo−
vých obalov, ktoré sa teraz zbierajú spoločne s
plastmi do žltých vriec v rodinných domoch, resp.
do žltých kontajnerov pre bytové domy.

V roku 2006 boli zriadené nové stanovištia
kontajnerov pre separovaný zber pre občanov
z obytných domov.

Existujúce rozmiestnenie je nasledovné:
1. sídl. Tarča − Lipová ulica
2. sídl. Tarča − Agátová ulica
3. sídl. Tarča − Gaštanová ulica
4. sídl. Tarča  − Topoľová ulica (križovatka Brezovej
a Topoľovej)
5. sídl. Mier − nákupné stredisko Prima Zdroj
6. sídl. Mier − nákupné stredisko Tr. 1. mája
7. sídl. Mier − Ul. J. Wolkera
8. sídl. Mier − Štúrovo nábrežie 11
9. sídl. Mier − Ul. P. Jilemnického
10. sídl. Západ − nákupné stredisko
11. sídl. Západ − Strojnícka ul.
12. sídl. Západ − Duklianska ul.
13. sídl. Východ − Ul. Fraňa
Kráľa
14. sídl. Východ − nákupné
stredisko Sintra
15. sídl. Východ − ul. Moravská
16. sídl. Za Hornádom
17. E. M. Šoltésovej − dve stano−
vištia (plasty + sklo + kovové
obaly)
18. Gorazdova ul. − parkovisko
za bývalým Domom nábytku
(plasty + sklo + kovové obaly)
19. Gorazdova ul. − zadný trakt

− za obchodom Bala (plasty + sklo + kovové obaly)
20. Gorazdova ul. (plasty + sklo + kovové obaly)
21. Koceľova ul. (plasty + sklo + kovové obaly)
22. Svätoplukova ul. (plasty + sklo + kovové obaly)
23. Rázusova ul. − zadný trakt (pasty + sklo +
kovové obaly)
24. Rázusova ul. − pri bývalom úrade práce (plasty
+ sklo + kovové obaly)
25. Banícka 9 (plasty + sklo + kovové obaly)
26. Banícka ul. − pri kotolni (plasty + sklo + kovové
obaly)
27. Panoráma − parkovisko (plasty + sklo + kovové
obaly)
28. Čsl. armády (Plasty + Sklo + Kovové obaly)
29. Fabiniho ul. (Plasty + Sklo + Kovové obaly)
30. Levočská ul.  − pri garážach (plasty + sklo +
kovové obaly)
31. Ferčekovce − Gemerská ul.
32. Hanulova ul. (plasty + sklo + kovové obaly)  −
dve stanovištia
33. Hurbanova ul. (plasty + sklo + kovové obaly)

Systém separovaného zberu v rodinných do−
moch sa riadi rovnako ako v roku 2006 zberovým
kalendárom, ktorý Vám bol doručený do Vašich
schránok v minulom mesiaci.

V minulom roku sa celkovo vyseparovalo cca
66 ton druhotných surovín, z toho 8,6 ton plastov,
20,8 ton papiera, 2 tony tetrapakov, 30,9 ton skla,
3,7 ton kovových obalov.

71 % surovín pochádza od občanov z obyt−
ných domov a 29 % od občanov bývajúcich v
rodinných domoch. Celkovo sa do separovaného
zberu zapojilo 34 % domácností z rodinných do−
mov. Čistota vyseparovanej suroviny je na dobrej
úrovni, za čo občanom ďakujeme.

Keďže do separácie sa zapojilo iba niečo viac
ako 34 % občanov bývajúcich v rodinných
domoch, chceme požiadať aj ostatných občanov,
aby zodpovednejšie pristupovali k triedeniu odpa−
du a zapojili sa do separovaného zberu. Veď
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cieľom separovaného zberu a následnej recyklácie
vyseparovaných komodít je chrániť a zlepšovať ži−
votné prostredie, v ktorom žijeme, ale aj znižovať
náklady spojené so zneškodňovaním komunálneho
odpadu.

Zároveň oznamujeme občanom, že zber vyse−
parovaných zložiek začína o 7.00, a preto žiada−
me občanov, aby vykladali vrecia so surovinou
pred touto hodinou, alebo večer pred dňom
vývozu podľa zvozového kalendára. Pokiaľ z
časových alebo technických dôvodov nedôjde
k vysypaniu vreca s vyseparovanou komoditou
v deň vývozu podľa zvozového kalendára, zber
sa uskutoční v najbližší deň.
Pre občanov bývajúcich v lokalitách Kozí vrch a
Ferčekovce ešte uvádzame termíny zberu BIO
odpadu  − hnedé plastové nádoby pre rok 2007:
apríl: 21. 4.
máj: 5. 5., 19. 5.

jún: 2. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.
júl: 7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7.
august: 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.,
september: 8. 9.,  22. 9., 29. 9.
október: 6. 10., 13. 10., 27. 10.
november: 10. 11.

V prípade, ak vývoz nebude vykonaný v urče−
nom termíne z iných objektívnych príčin, náhrad−
ný vývoz sa uskutoční najbližší pracovný deň.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa aktívne
zapojili do separovaného zberu v minulom roku a
zároveň vyzývame aj ostatných občanov, aby
prispeli k zvýšeniu množstva vyseparovaných
druhotných surovín.

S prípadnými otázkami ohľadom separovaného
zberu sa obráťte na MsÚ, oddelenie komunálne−
ho servisu, t. č. 415 22 17 − Ing. Krieger alebo na
f. Brantner Nova, s. r. o., t. č. 44 668 62 − Ing.
Šlenker.

     MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania
a životného prostredia (ÚPaŽP) upozorňuje
všetkých prevádzkovateľov (právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikane) malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o malé zdroje
znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom
zariadení do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení
zákona č. 401/98 Z. z. o poplatkoch za znečisťo−
vanie ovzdušia a v zmysle schváleného novelizo−
vaného VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádz−
kovateľmi malých zdrojov, zaslali na oddelenie

ÚPaŽP priznanie o výške poplatkov za rok 2006
najneskôr do 15. 2. 2007.

K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množ−
stve odobraného paliva za rok 2006 od jeho
dodávateľa.

Touto cestou chceme prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania upozorniť, že v zmysle
novelizovaného zákona č. 401/98 Z. z. NR SR o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, za nedodr−
žanie termínu priznania je mesto povinné uložiť
sankciu v zmysle vyššie uvedeného zákona.

MsÚ, oddelenie ÚPaŽP

OBČAN A DANE: Naozaj všetci chceme, aby EDP kontrola
bola moderná a rýchla?

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES − STAVEBNÝ ÚRAD
oznamuje verejnosti,

že dňa 20. 2. 2007 o 9.30 hod. sa uskutoční
ústne pojednávanie územného konania stavby s názvom:

„Juhovýchodný obchvat mesta Spišská Nová Ves − preložka cesty II/533“.
Ústne pojednávanie sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu

v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, druhé poschodie.
Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť denne do doby ústneho pojednávania
na stavebnom úrade u Ing. Fejedelemovej, II. posch., č. dv. 311, č. tel. 053/4 152 322,

e−mail: i_fejedelemova@mestosnv.sk

Vstup SR do EÚ, globalizácia obchodovania a roz−
voj medzinárodného podnikania a s tým spojený
rozvoj elektronického spracovania dát, vedenia
účtovných záznamov a uchovávania týchto dát
v elektronickej forme si vyžiadal modernizáciu

daňovej správy a tým aj zmeny foriem, postupov,
metód a používaných nástrojov pri daňových
kontrolách.

Jednou z významných zmien bola implementácia
novej formy daňovej kontroly −  tzv. „EDP kontroly“.

30

Tak náhle srdce prestalo biť, nestihol sa
s nami rozlúčiť, len krutá bolesť ostala.

Dňa 30. 1. uplynú 3 roky od smrti
nášho drahého syna Stanislava
ŠTRAUCHA.

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

                rodičia a brat s rodinou

Božské svetlo nech Ti svieti v Tvojom
večnom živote, no vedz, že si stále
s nami v spomienke i v samote.

Dňa 1. 2. 2007 uplynú 4 roky,
odkedy nás navždy opustil Peter
KAŠUBA.

S láskou a úctou spomínajú man−
želka Števka, dcéra Jitka a syn Peter s rodinami
a dcéra Zuzana.

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

Dňa 1. 2. 2007 uplynie rok, odkedy
nám odišla naša drahá dcéra Irenka BAKOŠOVÁ,
rod. Košíková. Odišla, mamka ja sa vrátim? Nepri−
šla si už. S láskou a úctou na Teba spomínajú rodi−
čia, dcéry Martinka, Janka s manželom Jozefom,
vnúčatá Lenka a Marek, sestry Eva a Nasťa s rodi−
nami, brat Fero s manželkou Zuzkou. Tí, čo ste ju
poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

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.

S hlbokým zármutkom v srdci
vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, spolupracovní−

kom, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť dňa 28. 12. 2006 s mojím milovaným man−
želom, starostlivým otcom, synom, bratom, švag−
rom a príbuzným Jánom JAJČIŠINOM, ktorý nás
náhle opustil vo veku 43 rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

manželka Katarína, syn Lukáš, dcéry Monika
a Erika

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

Dňa 16. 2. 2007 uplynie 5 rokov,
odkedy nás navždy opustil Michal

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

spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomína manželka.

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

S hlbokým žiaľom v srdci vyslovuje−
me úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým

priateľom, susedom a známym, ktorí prišli odpre−
vadiť dňa 21. 12. 2006 na poslednej ceste môjho
milovaného manžela, starostlivého otca, starého
otca, brata, švagra, svokra, strýka a príbuzného
Ladislava MODROCKÉHO.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pracovníkom
MsÚ v Sp. Novej Vsi, ako aj za citlivý prístup a
poskytnuté služby Pohrebným službám Rastisla−
va Finduru. Naše poďakovanie patrí všetkým leká−
rom a zdrav. pracovníkom NsP v SNV, ktorí sa
podieľali na liečbe a záchrane jeho života. Zvlášť
ďakujeme MUDr. Erike Zimovej a jej kolektívu za
ľudský a láskavý prístup počas hospitalizácie.

                           manželka a synovia s rodinami

Dňa 18. 2. 2007 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec,
svokor a dedko Július DETVAI.

S láskou a úctou spomína manželka
s celou rodinou.

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

Dňa 6. 2. 2007 uplynie 25 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša
mama Lýdia BAJTOŠOVÁ.

S láskou a úctou na ňu spomínajú
synovia Janík a Peter s rodinou.

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

Dňa 31. 1. 2007 sme si pripomenuli
25. výročie smrti nášho milovaného
otecka, manžela, dedka a pradedka
Bartolomeja DUBOVINSKÉHO.

manželka, deti s rodinami

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný
vo svojom živote, veľký vo svojej láske
a dobrote, odišiel človek zlatého srdca
a pracovitých rúk.

Dňa 5. 2. 2007 uplynie smutný rok,
kedy sa navždy zavrela kniha života
nášho drahého Emila KRAJŇÁKA.

S láskou spomína manželka Irena, dcéra
Danka s rodinou a syn Ivan s rodinou.
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Jej podstata spočíva v analyzovaní a kontrole
účtovných záznamov daňových subjektov spraco−
vaných elektronicky pomocou softvérového nástro−
ja. Jej cieľom a výhodou je najmä to, že umožňuje
spracovanie rozsiahlych účtovných výstupov a veľ−
kého množstva údajov obsiahnutých v nich za krát−
ky čas a tým skrátiť čas samotného výkonu daňo−
vej kontroly, postupne odbúrať papierovú kontrolu,
priblížiť sa k výkonu daňových kontrol v krajinách EÚ
a v konečnom dôsledku znížiť časové zaťaženie da−
ňového subjektu pri vykonávaní daňovej kontroly.

Hoci daňový subjekt má pri výkone EDP kontroly
rovnaké práva ako pri klasickej daňovej kontrole
vrátane antivírovej ochrany dát, za rok 2005 EDP

kontroly nedosiahli ani hranicu 1 % z celkového počtu
vykonaných daňových kontrol našim úradom a
v roku 2006 do dnešného dňa boli vykonané
2 EDP kontroly z celkového počtu 197 kontrol.

Malý počet vykonaných EDP kontrol súvisí na
jednej strane s malou informovanosťou a tým
nevedomosťou daňových subjektov o možnosti  ta−
kejto formy kontroly a na druhej strane neochoty a
hlavne obavy daňových subjektov, že technika −
kus chladného kovu − môže poraziť ľudskú vynalie−
zavosť, možnosť subjektívneho posudzovania vecí
a ich ovplyvnenia.

Ing. Libor  Puhalla
Daňový úrad Spišská Nová Ves

V posledný deň starého roku a prvý deň nového
roka zasahovali hasičské jednotky Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Spišská Nová Ves pri požiari  lesného porastu
v Slovenskom raji.

Požiar vznikol v skalnatom teréne pod vrcholom
kopca Matka božia, kde sa vplyvom
veľmi silného nárazového vetra
rozšíril na plochu 150 x 100 m vo
vzdialenosti 2 km od úpätia. Silný
vietor a prehorenie spodných častí
stromov mali za následok padanie
kmeňov a spúšťanie kamenných
lavín, ktoré ohrozovali zdravie a
životy zasahujúcich  hasičov. Z
dôvodu tmy, neprístupného a husto
zadymeného terénu museli byť
hasiace práce v neskorých nočných
hodinách prerušené.

V likvidácii požiaru sa pokračova−
lo 1. 1. 2007 včas ráno nasadením

Lesný požiar v Slovenskom raji na Matke Božej
príslušníkov hasičských jednotiek Hasičského a
záchranného zboru zo Spišskej Novej Vsi,
Krompách, Gelnice, Popradu a Záchrannej brigá−
dy HaZZ z Humenného. Bol zriadený štáb zdolá−
vania požiaru za účasti riadiacich príslušníkov
Okresného riaditeľstva, Krajského riaditeľstva

HaZZ a zástupcov Lesov SR, š. p.,
Lesnej správy Spišská Nová Ves.

Do neprístupného terénu sa zása−
hové vozidlá CAS−32, Tatra−148 a
Mercedes Unimog nedostali. Prísluš−
níci HaZZ a pracovníci lesov museli
zasahovať len pomocou jednodu−
chých hasiacich prostriedkov − krom−
páčov, sekeromotýk a ručných
vodných postrekovačov, tzv. GEN−
FOvakov. Na dovoz vody do miesta
zásahu štáb povolal z OR HaZZ
Poprad špeciálne vozidlo do hor−
ských terénov SCOT TRAC, ktoré
vykonávalo transport vody kyvad−
lovým spôsobom od nižšie polože−
ných hasičských vozidiel v časti

29

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná
vo svojom živote, veľká vo svojej láske
a dobrote.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť dňa 5. 1. 2007 s našou
drahou mamičkou, dcérou, sestrou,

švagrinou Ľubicou KOŇAKOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,

ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Úprimne ďakujeme celému kolektívu ARO, leká−

rom a sestričkám za ľudský prístup a obetavú
starostlivosť o našu mamičku.

dcéra Ľubka, syn Radko, mama, bratia Dušan,
Peter s rodinami, sestry Mária, Anna a Katarína
s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Čas plynie, zastaviť sa nedá, uplynul
rok, čo odišiel si navždy. Spí spánkom
pokojným, v spomienkach našich
ostaneš vždy s nami.

Dňa 20. 2. 2007 uplynie rok, keď
nás opustil vo veku nedožitých
82 rokov Jozef ZAJAC z Novoveskej

Huty.
S láskou spomína manželka Mária, dcéra Marta

s rodinou a synovia Milan a Marián s rodinami.

„Pán je moje svetlo a moja spása.“
Dňa 18. 2. 2007 uplynie rok, odkedy

nás náhle a nečakane opustila naša
drahá, milovaná Helenka BODYOVÁ.

S láskou v srdci na ňu spomínajú a
o tichú spomienku a modlitbu prosia
Danka a všetci, ktorí ju mali radi.

Dňa 29. 1. 2007 uplynulo 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš
drahý syn, brat, švagor, krstný otec
Ladislav REGEC.

S láskou a úctou spomíname.
mama, sestra Ľudka s rodinou a

ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nezabudnú.

Dňa 30. 1. 2007 sme si pripomenuli
1. výročie smrti nášho milovaného
manžela, ocka Gustáva VÉGHA.

S úctou a láskou spomíname,
veľmi nám chýbaš.

Odišiel tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým spolupracovníkom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
28. decembra 2006 s našim drahým

manželom, otcom, dedkom, bratom, švagrom
a príbuzným Ing. Antonom KROTKÝM, ktorý nás
navždy opustil 23. decembra 2006.

Ďakujeme všetkým za kvetinové dary, prejavy
sústrasti a teplé ľudské slová. Poďakovanie
vyjadrujeme i Pohrebným službám R. Finduru
a tiež  pracovníčke MsÚ p. Findurovej za dôstojnú
a citlivú rozlúčku.

manželka Helena, deti Tatiana, Anton a Miroslav
s rodinami

Dňa 15. januára 2007 uplynulo 25
rokov od okamihu, keď náhle navždy
dotĺklo srdce Olda ŠABEKA, láska−
vého otca rodiny a dlhoročného
zanieteného divadelníka.

Pripojte sa s nami k tichej spomien−
ke naňho, milí priatelia.

                   manželka Viera a syn Igor s rodinou

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

Dňa 11. 2. 2007 uplynie rok, odkedy
nás navždy opustila manželka,
matka, svokra a stará matka Alžbeta
BELÁKOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, dcéra

Mária, synovia Miroslav a Ján s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Zavrel si oči a navždy utíchol Tvoj hlas,
mal si rád život a miloval si všetkých
nás. Čas potichučky plynie, ale tá rana
v srdci veľmi bolí a zabudnúť nám
nedovolí.

Dňa 1. 2. si pripomenieme 1. výročie
smrti nášho milovaného manžela, otca,

syna, brata, švagra a priateľa Petra MEDERYHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu

s nami tichú spomienku.
  smútiaca rodina

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

Dňa 13. 2. 2007 uplynú 2 roky,
odkedy nás navždy opustila naša
drahá mamička, manželka a babička

Anna ŠISEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Arpád, dcéra

Petra s rodinou, dcéra Soňa a syn Imrich.

Dňa 16. 2. uplynie 7 rokov, odkedy
nás navždy opustila naša milovaná
mama Klára RUSNÁKOVÁ, rod.
Fleischerová zo Sp. Novej Vsi.

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.

          synovia s rodinami
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Bikšovej lúky. Postupným zalievaním a prekopá−
vaním horiaceho dreva a lesného humusu bol
požiar 1. 1. 2007 v popoludňajších hodinách zlikvi−
dovaný a požiarovisko bolo odovzdané zodpoved−
ným pracovníkom lesov. Škoda spôsobená
požiarom na drevnej hmote bola vyčíslená na 40
tisíc Sk, ale škoda spôsobená na životnom

prostredí je oveľa vyššia.
Príčina tohto lesného požiaru je v štádiu vyšetro−

vania, jednou z verzií je zakladanie ohňa v prírode
neznámou osobou.

Spracoval: pplk. Mgr. Juraj Hatala
   Okresné riaditeľstvo HaZZ Spišská Nová Ves

OZNAMOZNAMOZNAMOZNAMOZNAM

Mestský úrad, oddelenie organizačno−právne a správne v Spišskej Novej Vsi oznamuje
obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že naše mesto bolo zaradené medzi mestá, v ktorých
bude Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňovať v roku 2007 výberové zisťovanie
o štruktúre a úrovni príjmov a výdavkov domácnosti − štatistiku rodinných účtov.

Každý zamestnanec Štatistického úradu SR bude vybavený osobitným poverením, ktoré ho
spolu so služobným preukazom oprávňuje na vykonanie tohto štatistického zisťovania.

Upozorňujeme občanov, že pri týchto zisťovaniach nie je potrebná žiadna finančná úhrada.

MsÚ, oddelenie OPaS

Pokúste sa teda vylepšiť jej finančnú situáciu!
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi ponúka

všetkým podnikom, školám a jednotlivcom svoje zvieratká k tzv. ADOPCII.

Je to veľmi jednoduché:
− vyberte si zviera, ktoré chcete adoptovať;
− kontaktujte nás (osobne, telefonicky,
e−mailom);
− zaplatíte Vami zvolenú čiastku a stávate sa na
1 rok adoptívnym rodičom vybraného zvieraťa
(zviera sa dá adoptovať i na viac rokov dopredu).

Ak máte záujem, zapojte sa i Vy
a podporte svoje obľúbené zviera.

ZOO očakáva:
− finančné pokrytie nákladov, resp. časti nákla−
dov, na kŕmenie jednotlivého zvieraťa po dobu
jedného roka.

ZOO poskytne:
− listinu ako doklad o adopcii,
− informáciu o adoptovanom zvierati,
− na informačnej tabuli bude umiestnená tabuľka s menom adoptívneho rodiča.

Chov vzácnych, chránených zvierat je finančne veľmi nákladný.
Adoptovaním zvierat, čiže úhradou ročných nákladov na výživu,

významne pomôžete pri chove súčasných zvierat.
Ročné náklady sa pohybujú v sume od 2 000,− do 50 000,− Sk podľa druhu zvierat.
Adoptívnym rodičom sa stane každý, kto zaplatí celú čiastku potrebnú na kŕmenie.

Vážime si všetkých sponzorských darov vyjadrujúcich Váš záujem o ochranu prírody
a vôľu pomôcť našej zoologickej záhrade.

Ďakujeme!
Podrobné informácie získate na riaditeľstve ZOO, tel. číslo 053 446 2631

alebo na e−maile: zoosnv@stonline.sk.

Chcete pomôcť zoologickej záhrade?Chcete pomôcť zoologickej záhrade?Chcete pomôcť zoologickej záhrade?Chcete pomôcť zoologickej záhrade?Chcete pomôcť zoologickej záhrade?
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V decembri nás navždy opustili:

Spomienky a poďakovania

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

Dňa 30. 1. 2007 uplynulo 10 rokov,
odkedy nás navždy opustila moja
milovaná mamka, babka, svokra,
sestra Mária KRÁĽOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú dcéra
Anna s manželom, vnúčatá Martin a Peter s rodi−
nami a ostatná rodina.

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

Dňa 7. 3. 2007 uplynie 15 rokov od
smrti môjho manžela, tatíka, dedka
Františka BENDŽÁKA.

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

             manželka, dcéry, syn s rodinami

Smutno je nám, čas plynie, bolesť
srdce trápi, ale Teba nám už nik nevráti.
Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, nestihol
si sa od nás odobrať.

Dňa 14. januára 2007 spomíname
na 10. výročie, keď nás navždy opus−
til môj manžel, otec, svokor a dedko

Ján ŠTRAUCH z Iliašoviec.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú

spomienku.
          manželka, deti s rodinami, vnúčatá

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach
ostáva. Hviezdy Ti už prestali svietiť,
slnečné lúče prestali Ťa hriať. Ale tí,
ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú a nepre−
stanú na Teba spomínať.

Dňa 19. 2. 2007 uplynie rok od
chvíle, kedy nás opustila naša drahá

manželka a mama Jarmila PORADOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú

spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti Ivana,

Peter, Jaroslav a František.

Mikuláš Dzurinda, nar. v r. 1914
Helena Lehotská, 1915
Július Kern, 1916
Helena Vazagovová, 1919
Juliana Kapusniaková, 1924
Mária Taibliková, 1924
Alica Putišková, 1924
Júlia Vargová, 1925
Emília Hozzová, 1925
Anna Matiašovská, 1925
Júlia Paulínyová, 1925
Ján Kukla, 1927
Ing. Anton Krotký, 1928
František Štrauch, 1929
Ján Juház, 1931
Anton Chovanec, 1933

Rozália Sýkorová, 1933
Ladislav Harčarik, 1935
Mária Pacanovská, 1936
Ladislav Modrocký, 1938
Štefan Kumpitsch, 1938
Ján Alexy, 1941
Ing. Michal Vanous, 1946
Marta Bendíková, 1947
Pavol Kroták, 1950
Ján Krak, 1953
František Lorko, 1955
Peter Lorko, 1956
Antónia Zrubeková, 1958
Ján Jajčišin, 1963
Marcela Balážová, 1965

80 rokov

Ondrej Kandrik
MUDr. Oľga Kubinská
Anna Kukurová
Žofia Pechová
Rozália Maršalková
MUDr. Ján Gallovič
Ján Štrauch
Ema Kováčová
Helena Lešková
Mária Pavelková
Jolana Kružlicová
PhDr. Anton Ruttkay

85 rokov

Jozef Riš
Gertruda Kunschová
Anna Petreková
MUDr. Ján Hlavčák
Mária Liptáková
Anna Turčaniková
Štefan Krivjanský
Ing. Štefan Ráčay
Jozef Varga
Anna Budická

90 rokov

Anna Zdravecká
 
91 rokov

Ondrej Čech
 
93 rokov

Štefan  Fábera
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PONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROVPONUKA VOĽNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PRIESTOROV
Chcete podnikať a podnikanie beriete vážne?
Hľadáte podnikateľské priestory za výhodných finančných podmienok?
Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves Vám ponúka na prenájom voľné kancelárske
a výrobné priestory na Tehelnej ulici č. 20 v Spišskej Novej Vsi.
KANCELÁRSKE PRIESTORY
− nachádzajúce sa v administratívnej časti budovy − 3 kancelárie o rozlohe 11 m2, zariadené
kancelárskym nábytkom, možnosť napojenia na vysokorýchlostný internet.
VÝROBNÉ PRIESTORY
− v novozriadených priestoroch podnikateľského inkubátora,
− dvojpodlažné haly − na prízemí sa nachádza − výrobná časť (89 m2), sklad (12 m2);

a miestnosť vhodná na kanceláriu (8 m2);
− na poschodí sa nachádza − výrobná časť (43 m2),  2 šatne
a sociálne zariadenie a kotolňa;
− v halách samostatné merače spotreby plynu a elektrickej energie.

V prípade Vášho záujmu ako aj doplnenia ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať:
Kontakt: Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Zimná 72, 052 01  Spišská Nová Ves
tel.: 0915 926 639

Dni detského divadla v Srbsku

Ak 600 km od domova v podvečerných hodi−
nách hľadáte v Starej Pazove v Srbsku Slovenský
národný dom, nebuďte prekvapení, že cestu k
nemu Vám ľubozvučnou slovenčinou ukáže aj ho−
ciktoré pazovské malé dieťa. Niet sa čo čudovať.
Už 300 rokov si tam svoj rodný jazyk ako vzácnu
perlu opatrujú naši krajania − vojvodinskí  Slováci.

Národnostná rada slovenskej menšiny v Srb−
sku, 35 km od Belehradu, v Starej Pazove organi−
zuje jediný festival svojho druhu na svete: Dni
detského divadla v slovenskom jazyku mimo hraníc
Slovenska. Novembrové dni patria vojvodinským
deťom, ktoré svoj voľný čas venujú divadlu.

Na 13. ročník pozvanie prijala Iveta Liptáková,
vedúca Divadelného štúdia so sídlom v Dome
Matice slovenskej v Sp. Novej Vsi, a to ako jediné
hosťujúce bábkové divadlo zo Slovenska. Účinko−
vala s inscenáciou O Kukulíkovi, s ktorou téma
domova je bytostne spätá. Okrem účinkovania
mala možnosť vidieť výstavu výtvarných prác detí,
inscenácie 9 detských divadelných súborov,

zúčastniť sa rozborových hodnotení, seminára na
tému Detské divadlo, vyskúšať si ako sa pripravu−
jú slovensko−srbské koláče − šušťovníky, vidieť
bežný kolobeh rodiny žijúcej na Dolnej zemi. Možno
školákov prekvapí, že tamojšie deti, ba aj stredo−
školáci, majú svoje slovenské školy pre nedosta−
tok priestorov stále s dvojsmennou prevádzkou.

Slovenský národný dom neožil iba vďaka det−
skému festivalu. Dennodenne slúži slovenským
krajanom. Funguje tu veľké množstvo spolkov,
krúžkov, knižnica, čitáreň. Vo Vojvodine vychá−
dzajú slovenské noviny Hlas ľudu, detský časopis
Zornička, funguje tu slovenské vydavateľstvo, kra−
jinský rozhlas i televízia.

Malý zázrak na kúsku Dolnej zeme. Aká to vzác−
nosť, keď sa tam slovenčina ozýva v detskej vrave
bežného života a zvlášť z javiska, keď účinkujú deti.
Aký to poklad, keď tu, doma, naša "slovenčina" pre−
tkávaná rôznymi pahýľmi nás občas núti zapchávať
si uši pred nezdarnom v "zdokonaľovaní" rodného
to jazyka.

   Iveta Liptáková

    Mgr. Valentín Peták jubiluje

V jubilejnom 75. roku diva−
delného súboru HVIEZDO−
SLAV jubiluje aj jeden z jeho
čestných, no stále aktívnych
členov, Mgr. Valentín Peták,
ktorý sa 1. februára 2007
dožíva 80−tich rokov.

Narodil sa v rodine so
6 deťmi, ochotníčiť začal v
rodnom Spišskom Hrušove,

režíroval už ako 16−ročný v roku 1943 hru Strídža
spod hája, potom Škriatok, Ženský zákon,
Drotár, Marína Havranová, Hrob lásky. Absolvo−
val učiteľskú akadémiu v Spišskej Novej Vsi
a FFUK v Bratislave.

Po skončení štúdia nastúpil na učiteľské miesto
v Moldave n/Bodvou, kde viedol divadelný súbor
Detvan. Tu účinkoval v 14−tich hrách, z ktorých 8
aj režíroval. Po preložení do Krompách pôsobil
v divadelnom súbore  pri SEZ, n. p. V 9−tich hrách,
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitajte medzi nami:

70 rokov

ZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASYZIMNÝ ŠTADIÓN − ZÁPASY
Piatok 09. 2. 1730 SNV − Prievidza, I. liga
Pondelok 12. 2. 1700 SNV − Trnava, juniori
Sobota 17. 2. 1400 SNV − Trenčín, dorast
Sobota 17. 2. 1700 SNV − Poprad, juniori
Nedeľa 18. 2. 1000 SNV − Prievidza, dorast
Sobota 24. 2. 1700 SNV − Košice, juniori
Nedeľa 25. 2. 1730 PLAY OFF, I. liga
Pondelok 26. 2. 1730 PLAY OFF, I. liga
Streda 28. 2. 1400 SNV − Košice, dorast
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHAVEREJNÉ KORČUĽOVANIE − HLAVNÁ PLOCHA
Nedeľa 04. 2. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Nedeľa 11. 2. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Nedeľa 18. 2. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Pondelok 19. 2. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Streda 21. 2. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie
Piatok 23. 2. 1800 − 1930 verejné korčuľovanie

KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:KOLKÁREŇ:
Nedeľa 04. 2. 1000 Tatran − Trstená, dorastenecká liga skupina východ
Sobota 10. 2. 1000 Tatran − Prešov, 1. liga muži východ

V decembri významné životné jubileum oslávili:

Filip Pavlovič
Dominik Kotlár
Samuel Varga
Oliver Bajtoš

Igor Gabčo
Samuel Kovalčík
Patrik Juraško
Marián Smorada
Patrik Petrisko
Vanesa Kedžuchová
Lýdia Pekárová
Štefánia Kotlárová

Viktória Králová
Natália Filipová
Olívia Faltinová
Sára Polláková
Vanesa Forgáčová
Lucia Lesňáková
Olivia Rosová
Simona Hadušovská

Vanda Hadušovská
Karolína Krištofčová
Paula Birošová
Zoja Vaverčáková
Sára Ďurbisová
Levoslav Onofrej

75 rokov

Michal Korkoš
Alexander Hlatký
Mikuláš Štencel
Mária Košťalová
Štefan Tarbaj
Filip Filip
Michal Bujňák
Irena Schwartzová
Šimon  Barilla

Ing. Štefan Melikant
Kristína Podracká
Elena Rušinová
Štefan Mišenda
Štefan Pastorek
Ján Jakubec
Veronika Kedžuchová

Jozefa Černeková
Marta Antalová
Zoltán Oelschläger
Mária Vadelová
Pavol Palider
Anna Špaková
Katarína Ličáková
Ján Fajtlík
Štefan Olekšák

Eva Vojsová
Mária Platová
Jozef Dugas
Terézia Džubáková
Alojz Hamrák

VEREJNÉ KORČUĽOVANIEVEREJNÉ KORČUĽOVANIEVEREJNÉ KORČUĽOVANIEVEREJNÉ KORČUĽOVANIEVEREJNÉ KORČUĽOVANIE
− VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA− VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA− VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA− VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA− VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA
Štvrtok 01. 2. 1700 − 1900

Piatok 02. 2. 1700 − 1900

Sobota 03. 2. 1700 − 1900

Utorok 06. 2. 1700 − 1900

Štvrtok 08. 2. 1700 − 1900

Sobota 10. 2. 1700 − 1900

Utorok 13. 2. 1700 − 1900

Štvrtok 15. 2. 1700 − 1900

Sobota 17. 2. 1700 − 1900

Utorok 20. 2. 1700 − 1900

Štvrtok 22. 2. 1700 − 1900

Sobota 24. 2. 1700 − 1900

Utorok 27. 2. 1700 − 1900
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z toho 3 réžie a v Divadle poézie v 6−tich pásmach.
Už vyše 40 rokov je však jeho život spojený aj

s naším divadelným súborom Hviezdoslav. V roku
1966 stvárnil postavu grófa Alfréda v hre Petra
Zvona: Tanec nad plačom. Potom sa venoval
písaniu scenárov hudobno−recitačných a drama−
tických pásiem inscenovaných pri príležitosti jubi−
leí významných postáv našich dejín, literatúry
(Štúr, Novomeský, Hviezdoslav, Hollý, Rázus,
Rúfus) i umenia (Suchoň, Huba). Punc sviatoč−
ného rozjímania a jemnej lyriky mali aj ním pripra−
vené a režírované pásma pri príležitosti Vianoc.
Za posledných 15 rokov takto pripravil 11 veče−
rov poézie, prózy a hudby, v ktorých vystupuje aj
ako moderátor a recitátor.

Aj jeho zásluhou sa začala kultivovať divadelná
reč členov súboru Hviezdoslav a naučil nás vní−
mať poéziu ako neoddeliteľnú súčasť umeleckého
i všedného života.

Pedagogickej činnosti venoval 42 rokov svojho
plodného života. Vyučoval slovenčinu, dejepis,
psychológiu, literatúru a štylistiku. Bol zástupcom
riaditeľa na SPŠ baníckej a geologickej a v rokoch
1981 až 1989 riaditeľom na SPŠ strojníckej,
odkiaľ odišiel do dôchodku. Akú hlbokú brázdu
vyoral a plodné semeno zasial v srdciach svojich
študentov svedčí za mnohé ďakovania veta z lis−
tu študenta J.: „...ešte dnes objavujem poklady,
ktoré ste nám Vy dali v škole“.

Vzácnu pozornosť si zasluhuje aj jeho činnosť

v Matici Slovenskej, v rokoch 1968 − 1971 bol
predsedom Miestneho odboru MS a zároveň aj
členom Ústredného výboru MS, kde prichádzal
do osobného kontaktu s takými veličinami nášho
vtedajšieho kultúrneho a politického života ako
boli Dominik Tatarka, Vladimír Mináč, Alexander
Matuška...

Spolu so svojou milovanou manželkou vycho−
val dve vysokoškolsky vzdelané dcéry a teší sa
zo študijných úspechov svojich vnukov. Naďalej
sa však venuje aj svojej celoživotnej láske − litera−
túre a vážnej hudbe.

Ani v súčasnosti mu prežité roky neuberajú na
životnom optimizme a vitalite. Už dnes má pripra−
vené scenáre ďalších literárno−dramatických a
hudobných pásiem pre náš divadelný súbor i ná−
vrh scenára osláv 75. výročia založenia divadel−
ného súboru HVIEZDOSLAV.

Drahý náš jubilant!
Prijmi úprimné poďakovanie za všetkých tých,

ktorým si vštepoval lásku k rodnému jazyku cez
poéziu i dramatické umenie, za ochotníkov DS
HVIEZDOSLAV, za ochotníkov Moldavy a Krom−
pách i tých prvých − zo Spišského Hrušova,
ku ktorým sa viažu Tvoje spomienky na prežitú
mladosť.

Buď nám stále zdravý a stretnime sa opäť o päť
rokov! To Ti zo srdca praje

              Ing. Peter König
 DS Hviezdoslav

Cez obrazy k poznaniu minulosti

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
spolupracuje od roku 2004 s Nadáciou − Centrum
súčasného umenia Bratislava. Galéria je jedinou
kultúrnou inštitúciou v rámci Košického samo−
správneho kraja, ktorá bola vybraná do národného
pilotného programu Bližšie k múzeu. Tento

trojročný program sa zameriava na
rozvoj edukatívnej funkcie galérií a
múzeí na Slovensku a na budovanie
vzťahu medzi týmito organizáciami a
verejnosťou. V programe Bližšie
k múzeu je zapracovaný modelový  pro−
jekt Galérie umelcov Spiša pod názvom
"Cez obrazy k poznaniu minulosti".

Projekt je novým druhom kultúrno−
vzdelávacích programov zameraný na
regionálnu históriu, odráža potreby zá−
kladných škôl v meste Spišská Nová
Ves a môže byť vhodným doplnením
výučby viacerých predmetov na zá−
kladných školách: vlastiveda, výtvarná
výchova a dejepis. Priebeh programu
pozostáva z 5 mesiacov v školskom
roku 2006/07, odohrávať sa bude na

pôde Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
a to v rámci vyučovania, alebo počas mimoškol−
skej činnosti záujmových klubov a krúžkov.
Pozostáva z návštevy galérie, prehliadky jej    stálej
expozície "Umelci Spiša 19. a 20. storočia, ktorá je
zaujímavá pre žiakov, ale aj ich učiteľov z hľadiska
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STEZ – správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
aktuálne informácie: www.stez.sk

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

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

KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:
Pondelok SANITÁRNY DEŇ 1530 − 1830 verejnosť 1830 − 2000 Embraco
Utorok 800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Streda 800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Štvrtok 800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 1830 verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Piatok 800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 1830 verejnosť 1900 − 2030  SAD
Sobota 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Nedeľa 900 − 2030  verejnosť
Piatok 2. 2. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030  SAD
Piatok 16. 2. 800 − 1230  Krajské kolo ZŠ a SŠ v plávaní
Pondelok 19.2. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Utorok 20. 2. 900 − 2030  verejnosť
Streda 21. 2. 900 − 2030  verejnosť
Štvrtok 22. 2. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Piatok 23. 2. 900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 SAD

Poskytujeme zľavy pre poistencov poisťovne Dôvera, každý deň počas prevádzkových
hodín pre verejnosť.

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

Utorok 1400 − 2000

Streda 1400 − 2000

Štvrtok 1400 − 1830

Piatok 1400 − 1930

Sobota 0900 − 1200 1330 − 1830

Nedeľa 0900 − 1200 1330 − 2000

Sobota 03. 2. 0700 − 1500 Volejbalový turnaj KPN
Sobota 03. 2. 1800 LB − Svit, basketbal juniori
Nedeľa 04. 2. 0700 − 1800 SOFZ, futbalový turnaj
Streda 07. 2. 1800 LB − Lučenec, extraliga
Sobota 10. 2. 0700 − 1300 Súťaž mladých požiarnikov o“ Pohár primátora mesta SNV“
Sobota 10. 2. 1300 LB − Poprad, basketbal MŽ
Sobota 10. 2. 1600 LB − Karlovka Bratislava, basketbal kadeti
Nedeľa 11. 2. 830 LB − BSC Bratislava, basketbal kadeti
Nedeľa 11. 2. 1230 LB − Rožňava, basketbal MŽ
Nedeľa 11. 2. 1500 Basketbalový turnaj minižiaci
Streda 14. 2. 1800 LB − Inter Bratislava, extraliga
Štvrtok 15. 2. 0800 − 1500 Futbalový turnaj
Sobota 17. 2. 1800 LB − Komárno, extraliga
Sobota 24. 2. 1000 − 1600 SNV − K. N. MESTO, volejbal juniorky
Sobota 24. 2. 1800 LB − Handlová, basketbal MM
Nedeľa 25. 2. 1000 LB − Handlová, basketbal MM
Pondelok 26. 2. 0800 − 1500 Futbalový turnaj
Streda 28. 2. 1800 LB − D. Kubín, extraliga

ŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALA

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

1500 − 2030 ŽENY
Nedeľa 0730 − 1400 MUŽI

1500 − 2030 ŽENY
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výtvarných diel s tematikou Spišská Nová Ves a jej
okolie.  Každá návšteva galérie umožní žiakom a ich
učiteľom spoznať život a tvorbu jedného regionálne−
ho výtvarníka, cez jeho tvorbu bližšie spoznávať
historické pamiatky mesta. Kreatívnym výtvarným
vyvrcholením celého projektu je návšteva žiakov
počas piateho mesiaca. Žiaci využijú svoje vedo−
mosti z teoretických častí na základe poznania his−
torických pamiatok a lokalít, prestavaných či zanik−
nutých, vytvoria žiaci kartónové mesto na tému
"Moje mesto ako ho vidím ja". Táto výtvarná práca
bude výsledkom všetkých zúčastnených žiakov a
bude vystavená v rámci stálej expozície Umelci
Spiša, prístupná k prehliadke pedagógom, žiakom a
ich rodičom.

Dlhodobým zámerom tohto projektu je vytvoriť
z Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi živé
vzdelávacie centrum a miesto, ktoré bude odrážať
súčasné potreby regiónu. Dôležitým východiskom
je, že chápeme galériu nie len ako umeleckú inšti−
túciu, ale aj ako vzdelávacie centrum, ktoré vnesie
do mesta s bohatou históriou novú kultúrno−vzde−
lávaciu formu spolupráce a v súčasnosti práve
v tejto funkcii spočíva neobyčajný potenciál galérií
a múzeí.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky.

Bc. Táňa Stašiková
kultúrno−vzdelávací pracovník GUS

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA už
po 18−ty krát vystúpil pred domácim publikom na
vianočnom koncerte. V programe zazneli tradič−
né polyfonické skladby i úpravy ľudových piesní
domácich aj zahraničných autorov. Samozrejme
nechýbali koledy a ich úpravy, ako aj spoločná
skladba s hosťom vianočných koncertov.

Tentoraz si CHORUS IGLOVIA ako hosťa
pozval miešaný spevácky zbor JASOŇ z Havlíč−
kovho  Brodu, nášho družobného mesta, v
Českej republike.

Miešaný spevácky zbor JASOŇ bol skutočným
oživením koncertného programu, pretože mali
všetko netradičné. Netradičného dirigenta, mladé−
ho, iba 25−ročného Michala Hájeka, ktorý má
angažmán i v Národním
divadle v Prahe, netradičné
oblečenie ženskej časti,  ne−
tradičný nástup i netradičný
repertoár a jeho netradičné
podanie divákom. JASOŇ−
áci zaspievali piesne z
Ameriky, Afriky, Čiech i Slo−
venska a zožali zaslúžený
aplauz.

Ich dirigent p. Michal Hájek
nám k celému pobytu a vy−
stúpeniu povedal: „V prvom
rade sme boli potešení po−
zvaním na takýto fantastic−
ký hudobný večer, pretože
mnohí z nás tu už pred rok−

mi vystupovali. Bolo to však vystúpenie s už nee−
xistujúcim Spišským učiteľským speváckym zbo−
rom a jeho už nebohým dirigentom Martinom Ša−
fárom. Teší ma, že zboristi vytrvali a mnohých
vidím spievať v CHORUS IGLOVIA. No, a v dru−
hom rade sme boli potešení fantastickým publi−
kom, celkovým pobytom od prijatia počnúc a roz−
lúčkou končiac. Mám na to všetko len samé
superlatívy. A samozrejme poďakovanie všetkým,
ktorí "môžu" za našu návštevu a vyjadrenie
nádeje, že sa opäť raz stretneme, azda aj v Hav−
líčkovom Brode.

Ešte raz ĎAKUJEME".
                                                   Ing. Igor Murko

                           Foto: Jozef Lukačovský

Koncert speváckeho zbor Jasoň bol skutočne pestrý

Klub dôchodcov Komenský
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov dôchodcov na stretnutie,

ktoré sa uskutoční 12. 2. 2007 o 1000 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Stretnutie bude spojené s bližšími informáciami k Dňu učiteľov.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Klubová rada
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KINO BANÍK

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.  USA/Fr., 2006, 139 min. MP 12, titulky

2. − 4. 2. o 1900 hod.                    Vstupné: 59,− Sk
PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY
Amanda (Cameron Diaz) je rozkošná a jemne snobská oby−
vateľka luxusnej rezidencie v Los Angeles. Ani to však neza−
bránilo jej dnes už bývalému priateľovi, aby sa vyspal s inou.
Iris (Kate Winslet) je rovnako príťažlivá, no trochu uzavretá
obyvateľka „najmenšieho domčeka na svete“, stojaceho na
samote neďaleko Londýna, ktorá sa zapozerala do šéfa, bohu−
žiaľ, čerstvo zasnúbeného. Dve ženy so spoločným problé−
mom, ktoré od seba delí deväť tisíc kilometrov, sa rozhodnú pre
razantné riešenie. USA, 2006, MP 12, romantický/komédia

5. − 8. 2. o 1900 hod. Vstupné: 55,− Sk
PIRÁTI KARIBIKU:PIRÁTI KARIBIKU:PIRÁTI KARIBIKU:PIRÁTI KARIBIKU:PIRÁTI KARIBIKU:
TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA 2TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA 2TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA 2TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA 2TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA 2
Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) sa opäť vydáva na more,
aby splatil dlh krvi legendárnemu pirátovi Davey Jonesovi,
vládcovi morských hlbín a kapitánovi Bludného Holanďana,
prízračnej lode, ktorej posádku tvoria duchovia utopených
námorníkov. USA/UK, 2006, MN,ST, thriller/dráma, 129'

9. − 11. 2. o 1900 hod. Vstupné: 60,− Sk
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽAOBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽAOBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽAOBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽAOBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽA
Scénar a réžia: Jiří Menzel. Hrajú: Ivan Burne, Martin Huba,
Oldřich Kaiser, Marián Labuda, Milan Lasica,  Jiří Lábus.
V životných osudoch malého českého čašníka sa odzrkad−
ľuje nádej, konflikty, drámy a prehry, ktorými prešli české de−
jiny v minulom storočí. Jeho rozpomínanie na svet žien a svet
bohatstva a senzácií, na svet zmätenia a poníženia je plné
fantázie a neuveriteľných situácií − aby nakoniec, po všetkom
čo vedel, počul a poznal, našiel istotu vo svojom srdci a sa−
mote. ČR, 2006,  MP 12, dráma, 120'

12. − 13. 2. o 1900 hod. Vstupné 49,− Sk
LET´S DANCELET´S DANCELET´S DANCELET´S DANCELET´S DANCE
Tyler je mladý ľahkovážny rebel, ktorého jedinou starosťou je
žiť z jedného dňa na druhý, ale naplno. Nora je prvotriedna
tanečníčka. Keď  sa vďaka problémom so zákonom dostane
Tyler do Marylandskej školy umenia ako podradný pracant,
je pre všetkých iba drzým outsiderom. Tylerove tanečné na−
danie sa však nezaprie a zaujme Norinu pozornosť. Podarí
sa obom realizovať svoje sny? A čo láska? Neskomplikuje im
život? USA, 2006,  MP 15,  romantický/hudobný/dráma, 98'

14. − 15. 2. o 1900 hod. Vstupné 50,− Sk
DIABOL NOSÍ PRADUDIABOL NOSÍ PRADUDIABOL NOSÍ PRADUDIABOL NOSÍ PRADUDIABOL NOSÍ PRADU
V závratnom svete newyorskej módy, kde nepodarený účes
môže zabiť celú vašu kariéru, je časopis Runway vysneným
Olympom všetkých, ktorí sa čo len trochu zaujímajú o svoj
vzhľad. Pod vedením najmocnejšej ženy módneho priemys−
lu Mirandy Priestly (Meryl Streep), ktorá mu vládne tvrdou
rukou s dokonale pestovanými nechtami, je Runway obáva−
ným testom, akým musí prejsť každý, kto chce v tomto svete
niečo znamenať. Komédia, 109 minút.

16. − 18. 2. o 1700 hod. Vstupné 50,− Sk
AUTÁAUTÁAUTÁAUTÁAUTÁ
Rodinná animovaná komédia od tvorcov filmu Hľadá sa Nemo
a Rodinka Úžasných. Film je plný vtipných, čarovných a
milých postáv.  2006, MP, animovaná rodinná komédia, 96'

16. − 18. 2. o 1900 hod. Vstupné: 45,− Sk
DA VINCIHO KODDA VINCIHO KODDA VINCIHO KODDA VINCIHO KODDA VINCIHO KOD
V Paríži bol zavraždený kurátor Louvru, Jacques Sauniére.
Pred tým ako zomrel, stihol okolo seba napísať mnoho symbo−
lov a šifier. Na miesto vraždy si policajný kapitán Bezu Fache
povoláva newyorského univerzitného profesora a uznávané−
ho symbológa Roberta Langdona, ktorý bol v tom čase na pred−
náškovom turné v Paríži. Ten naznačuje Fachemu, čo všetko
môžu symboly znamenať. USA, 2006, MP 12, thriller/dráma, ST

19. − 21. 2. o 1900 hod. Vstupné: 55,− Sk
ĎAKUJEME, ŽE FAJČÍTEĎAKUJEME, ŽE FAJČÍTEĎAKUJEME, ŽE FAJČÍTEĎAKUJEME, ŽE FAJČÍTEĎAKUJEME, ŽE FAJČÍTE
Nick Naylor je úspešný zamestnanec veľkej tabakovej spoloč−
nosti a má v popise práce vychvaľovať krásu fajčenia pred ve−
rejnosťou a médiami. Kovboj s cigaretou je na tom však
momentálne zle a súvislosti medzi omamnou bielou tyčinkou a
bolestnou smrťou sú stále na programe dňa − a Nick najviac chcel
byť vzorom pre svojho milovaného dvanásťročného syna Jey−
ho. „Pozitívna“ prezentácia vlastnej práce pred synovou triedou
je iba prvou z mnohých kúskov testujúcich Nickovu priprave−
nosť. A čo keď sa mu niekto začne vyhrážať, že ho unesie a
podrobí ho protifajčiarskej liečbe? USA, 2006, MN, komédia, 92'

22. − 25. 2. o 1700 hod. Vstupné: 45,− Sk
HAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEET
Príbeh mladého tučniaka Mumbla narodeného v ríši tučnia−
kov cisárskych, príslušníci ktorého 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 so slovenským dabingom, Austrália/USA,
2006, MP, dobrodružný/rodinný/animovaný

22. − 26. 2. o 1900 hod. Vstupné: 59,− Sk
V pondelok 26. 2. vstupné 49,− Sk
PARFUM: PRÍBEH VRAHAPARFUM: PRÍBEH VRAHAPARFUM: PRÍBEH VRAHAPARFUM: PRÍBEH VRAHAPARFUM: PRÍBEH VRAHA
Film podľa známeho bestselleru Patricka Süskinda. Od dôb
Edgara Allana Poa vraj nikto nenapísal taký dokonalý thriller.
Jean− Babtiste Grenouille svojim nosom vie zachytiť, detailne
opísať a charakterizovať všetky vône, ktoré sa okolo neho mih−
nú. Načisto zbavený citu sa rozhodne vytvoriť démonickú vôňu,
ktorej základnou esenciou bude vôňa mladého dievčaťa, ne−
vinného a čistého. A urobí pre to všetko... Francúzsko/Španiel−
sko/Nemecko, 2006, MN, dráma/ thriller

27. − 28. 2. o 1900 hod. Vstupné: 50,− Sk
BORAT: KULTURNOJE NAZRENJEBORAT: KULTURNOJE NAZRENJEBORAT: KULTURNOJE NAZRENJEBORAT: KULTURNOJE NAZRENJEBORAT: KULTURNOJE NAZRENJE
V AMERIKU DĽA BLAGA BOĽŠOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BOĽŠOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BOĽŠOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BOĽŠOGOV AMERIKU DĽA BLAGA BOĽŠOGO
KAZAŠSKOJ NARODAKAZAŠSKOJ NARODAKAZAŠSKOJ NARODAKAZAŠSKOJ NARODAKAZAŠSKOJ NARODA
Cohen s filmovým štábom putuje po Spojených štátoch a uvádza
do rozpakov nič netušiacich ľudí, ktorí sa domnievajú, že sú
svedkami natáčania skutočného dokumentu pre Kazašskú tele−
víziu. Cohen ide tentoraz v drsnosti a politickej nekorektnosti
svojho humoru omnoho ďalej, než by bolo možné v televíznej
show. Nebude ušetrený nikto! USA, 2006, MN, komédia, 83'



Kultúrno−spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves

InformátorInformátorInformátorInformátorInformátor ~ február 2007~ február 2007~ február 2007~ február 2007~ február 2007

Kultúrno−spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves

InformátorInformátorInformátorInformátorInformátor ~ február 2007~ február 2007~ február 2007~ február 2007~ február 2007

15

Jediní na Slovensku...

Stredná priemyselná škola v Spišskej Novej Vsi
sa dňa 14. 12. 2006 stala exkluzívnym majiteľom
GNSS zostavy TOPCON HiPer−PRO. Tento
špičkový merací prístroj v hodnote 1 600 000,− Sk
sa podarilo získať z vlastných prostriedkov a tiež
zásluhou ochotných sponzorov geodetických
firiem z mesta a okolia. Slová vďaky patria tiež
distribučnej spoločnosti Geodis Slovakia
z Banskej Bystrice, ktorá škole prístroj
slávnostne odovzdala. Touto firmou boli
pomocou prezentácie a videa predsta−
vené aj ďalšie moderné prístroje geode−
tickej techniky značky TOPCON.

GNSS zostava (globálne navigačné
satelitné systémy) pracuje na základe
prijímania družicových signálov americ−
kých a ruských družíc, obiehajúcich
okolo Zeme, ktoré sú kontrolované po−
zemnými stanicami. Prístroj GNSS má
však aj široké využitie, pretože dokáže
s veľkou presnosťou určiť polohu na
Zemi. Práve vďaka nemu sa SPŠ stala
jedinou školou na Slovensku, ktorá ho
vlastní, keďže ide o pomôcku nie bežne
dostupnú či už v oblasti vedy alebo škol−
stva. Tento prístroj je určený študen−
tom odboru geodézie a staviteľstvo a

práve vďaka nemu bude môcť prebiehať vyučo−
vanie odborných predmetov na vyššej úrovni.
Najdôležitejšie však je, že žiaci získajú bohaté
skúsenosti pre uplatnenie v praxi.

           Ing. Lenka Barbuščáková

Stredná priemyselná škola, Štefánikovo námestie 21, Spišská Nová Ves
pozýva občanov mesta na slávnostné prijímanie žiakov tretích ročníkov do cechov,

spojené s kultúrnym programom
„CECHOVÁCIA 2007“„CECHOVÁCIA 2007“„CECHOVÁCIA 2007“„CECHOVÁCIA 2007“„CECHOVÁCIA 2007“,

ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2007 o 1530 hod.
v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie č. 271/8

Riaditeľstvo cirkevného gymnázia oznamuje
rodičom a žiakom 9. ročníkov, že v školskom roku
2007/2008 otvára dve triedy 1. ročníka s počtom
študentov 60.

Študijný odbor: 7902 5 00 gymnázium, učebné
osnovy schválené Ministerstvom školstva SR
pre formu gymnaziálneho štúdia.

Kontakt: tel.: 4173702, 0915 930 494, 0907 102 951
gymsnv@kapitula.sk, www.cgymmisikasnv.edu.sk
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KINO MIER, kinomiersnv@stonline.sk

1. − 4. 2. (štvrtok − nedeľa) o 1700

ERAGONERAGONERAGONERAGONERAGON (ROZPRÁVKA)
Chudobný chlapec Eragon nájde v Dračích horách  modrý
kameň, z ktorého sa vykľuje dračie mláďa −  Safira, uvedomí
si, že stojí pred dobrodružstvom, ktoré siaha vysoko nad jeho
možnosti… USA, 115 min., český dabing, vstupné: 55,− Sk

2. 2. (piatok) o 1900 FILMOVÝ KLUB
ČAS, KTORÝ ZOSTÁVAČAS, KTORÝ ZOSTÁVAČAS, KTORÝ ZOSTÁVAČAS, KTORÝ ZOSTÁVAČAS, KTORÝ ZOSTÁVA
Príbeh mladého atraktívneho módneho fotografa, ktorý si vychut−
náva život plnými dúškami a ktorého kariéra stúpa strmo na−
hor...Potom príde deň, kedy pri práci v ateliéri stratí vedomie a
začne prehodnocovať svoj život.. Dráma, Francúzsko, 85 min.,
2005, české titulky, MP 15, vst.: člen.: 40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk

10. − 11. 2. (sobota, nedeľa) o 1700

HAPPY FEET HAPPY FEET HAPPY FEET HAPPY FEET HAPPY FEET (ROZPRÁVKA)
Príbeh mladého tučniaka Mumbla narodeného v ríši tučnia−
kov cisárskych, príslušníci ktorého si svojich životných part−
nerov hľadajú piesňou. Kreslený muzikál so slovenským
dabingom, Austrália, USA, 2006,108 min., vstupné 40,− Sk

10. − 11. 2. (sobota, nedeľa) o 1900

BORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJEBORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJE
V AMERIKU DĽA BLAGAV AMERIKU DĽA BLAGAV AMERIKU DĽA BLAGAV AMERIKU DĽA BLAGAV AMERIKU DĽA BLAGA
BAĽSOGO KAZAŠSKOGO NARODABAĽSOGO KAZAŠSKOGO NARODABAĽSOGO KAZAŠSKOGO NARODABAĽSOGO KAZAŠSKOGO NARODABAĽSOGO KAZAŠSKOGO NARODA
 Známy britský komik Sacha Baron Cohen vo svojej relácii Da
Ali G Show úspešne zosmiešňuje slávne osobnosti i anonym−
ných ľudí na ulici tým, že sa vydáva nielen za zaostalého ne−
umytého kazašského reportéra Borata, ale tiež za britského
rappera Aliho G, alebo za homosexuálneho nemeckého mód−
neho komentátora Bruna. USA, komédia, 83 min., slovenské
titulky, MN 12, vstupné: 50,− Sk

16. 2. (piatok) o 1900 FILMOVÝ KLUB
BIELA MASAJKABIELA MASAJKABIELA MASAJKABIELA MASAJKABIELA MASAJKA
Na konci dovolenky v Keni sa Carola stretne s Lemalianem,
bojovníkom z kmeňa Samburu, ktorý sa so svojími zbraňami
pôsobí strhujúcim dojmom a Carola sa zamiluje… zruší spia−
točný let a s obrovskou energiou sa snaží prekonať všetky
prekážky odlišnej civilizácie a začať v Afrike nový život. To čo
považovala za najväčšiu lásku vo svojom živote, sa však zmení
na utrpenie, kde siahne až na dno svojích síl… Dráma, Nemec−
ko, 2006, 126 min., MP 15, vst.: člen.: 40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk

JARNÉ PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIEJARNÉ PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIEJARNÉ PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIEJARNÉ PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIEJARNÉ PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE
17. − 18. 2. (sobota, nedeľa) o 1700

ASTERIX A VIKINGOVIAASTERIX A VIKINGOVIAASTERIX A VIKINGOVIAASTERIX A VIKINGOVIAASTERIX A VIKINGOVIA (ROZPRÁVKA)
Animovaný príbeh so známymi postavičkami najobľúbenej−
ších francúzskych rozprávkových hrdinov, ktorí tentoraz stoja
zoči−voči Vikingom! Český dabing, Francúzsko, Dánsko,
78 min., vstupné: 40,− Sk

17. − 18. 2. (sobota, nedeľa) o 1900

PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY
Amanda (Cameron Diaz) je rozkošná a jemne snobská oby−
vateľka luxusnej rezidencie v Los Angeles. Ani to však neza−
bránilo jej dnes už bývalému priateľovi, aby sa vyspal s inou.
Iris (Kate Winslet) je rovnako príťažlivá, no trochu uzavretá
obyvateľka „najmenšieho domčeka na svete“, stojaceho na
samote neďaleko Londýna, ktorá sa zapozerala do šéfa, bohu−
žiaľ čerstvo zasnúbeného. Dve ženy so spoločným problé−
mom, ktoré od seba delí deväť tisíc kilometrov, sa rozhodnú pre
razantné riešenie. Romantická komédia, USA, 2006, titulky,
90 min., MP 12, vstupné: 55,− Sk

22. − 25. 2. (štvrtok − nedeľa) o 1700

NOC V MÚZEUNOC V MÚZEUNOC V MÚZEUNOC V MÚZEUNOC V MÚZEU
Dobrodružná rodinná komédia s českým dabingom! V mú−
zeu sa začnú diať veci, ktoré by sa normálne diať nemali. Kostra
T−Rexa si vyjde na prechádzku na dámske toalety, voskoví
kovboji si začnú dávať reprízu finále Siedmich statočných.
Skôr ako sa strážcovi Larymu podarí zistiť čo sa vlastne deje,
je celé múzeum hore nohami  a to by jeho šéf ráno nemal
vidieť... Dobrodružná komédia, USA, 2006, 108 min., český
dabing, MP, vstupné: 59,− Sk

22.− 25. 2. (štvrtok − nedeľa) o 1900

DE JA VÚDE JA VÚDE JA VÚDE JA VÚDE JA VÚ
Miesto, ktoré ste nikdy nevideli vám pripadá známe. Osoba,
ktorú ste nikdy nestretli, vám pripadá povedomá. Mnohí si
myslia, že dejavu je len výplodom mysle. Ale pravda je omno−
ho neuveriteľnejšia…Akčný thriller s vynikajúcim Denzelom
Washingtonom, MP 15, vstupné: 59,− Sk

3. − 4. 3. (sobota, nedeľa) o 1700

HAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEETHAPPY FEET (ROZPRÁVKA)
Kreslený muzikál so slovenským dabingom, Austrália, USA,
2006,108 min., vstupné: 40,− Sk

3. − 4. 3. (sobota, nedeľa) o 1900

OBSHLUHOVAL SOM ANGLICKÉHOOBSHLUHOVAL SOM ANGLICKÉHOOBSHLUHOVAL SOM ANGLICKÉHOOBSHLUHOVAL SOM ANGLICKÉHOOBSHLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO
KRÁĽAKRÁĽAKRÁĽAKRÁĽAKRÁĽA
Dlho očakávané filmové spracovanie románu Bohumila Hra−
bala. Scénar a réžia: Jiří Menzel (Postřižiny, Vesničko má
středisková) Hrajú: Ivan Burne, Martin Huba, Oldřich Kaiser,
Marián Labuda, Milan Lasica,  Jiří Lábus. Dráma, ČR/SR/
Nemecko/Maďarsko 2006, vstupné: 50,− Sk

8. − 12. 3. o 1700

MOST DO KRAJINY TERABITHIAMOST DO KRAJINY TERABITHIAMOST DO KRAJINY TERABITHIAMOST DO KRAJINY TERABITHIAMOST DO KRAJINY TERABITHIA

2. 3. (piatok) o 1900                 FILMOVÝ KLUB
DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKYDVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKYDVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKYDVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKYDVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY
V obnovenej premiére prichádza do kín film režiséra K. Kieslow−
ského, ktorý si svojou tvorbou udržoval vysoký celosvetový
kredit. Vo svete sa presadil práve týmto filmom, ktorý je príbe−
hom dvoch identických dievčat Krakovčanky a Parížanky −
ich osudy sú prepojené, hoci sa stretávajú iba na krátky čas...
Repríza pre záujem divákov. Franc., Nórsko, Poľsko, 1991,
98min., titulky, MP 15, vst.: člen.: 40,− Sk, nečlen.: 60,− Sk

PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:
PARFUM, Malé deti, SAW III, Stratené mesto
Informácia a predpredaj vstupeniek 1 hod. pred začiatkom
filmu. Kino Mier, č. t.: 44 28766. Zmena programu vyhradená!

9. 2. (piatok) o 1900 FILMOVÝ KLUB
DOBRÝ ROČNÍKDOBRÝ ROČNÍKDOBRÝ ROČNÍKDOBRÝ ROČNÍKDOBRÝ ROČNÍK
Príbeh londýnskeho experta v odbore investícií Maxa ,ktorý
sa po smrti svojho strýka vracia na vinicu, kde prežil najkraj−
šiu časť detstva.  Na juhu Francúzska sa začne odvíjať cel−
kom nová a opojná kapitola jeho života, v priebehu ktorej v
sebe nájde to, čo mu už od detstva chýba
Dráma, 2006, 118 min., titulky, MP 15, vst.: člen.: 40,− Sk,
nečlen.: 60,− Sk
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nádherný pocit, keď poctivá práca a drina je
nakoniec aj ocenená.

        Mgr. Marta Nováková, riaditeľka ZUŠ REV

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na Nejedlého ul.

9. − 11. novembra 2006 sa uskutočnil 8. ročník
celoslovenskej gitarovej súťaže, ktorú usporiada−
lo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
Mesto Bojnice a ZUŠ Bojnice.

Súťaž prebiehala v 4 kategóriách, pričom v 1.
kole bola predpísaná povinná skladba. Tréma a
pocit zodpovednosti sťažovali žiakom ZUŠ s roz−
šírenou estetickou výchovou Matúšovi Livorovi a
Jakubovi Mitríkovi hrdlá, našťastie nie prsty a
zmysly. Vydali zo seba maximum, aby ukázali
poslucháčom a odbornej porote, že sa na súťaž
pripravovali pod vedením p. učiteľky. Zuzany
Lukáčovej skutočne poctivo.

Matúš Livora obsadil 3. miesto v I. kategórii a
Jakub Mitrík 1. miesto v IV. kategórii.

A aby bol úspech dokonalý, Jakub Mitrík sa
zároveň stal aj laureátom celej súťaže. Je to určite

Fantastický úspech ZUŠ REV

Riaditeľstvo Základnej školy Spišská
Nová Ves, Nejedlého ulica, oznamuje
všetkým rodičom, že zápis žiakov do 1.
ročníka v školskom roku 2007/2008 sa
uskutoční od 15. 1. do 15. 2. 2007 každý
pracovný deň od 800 − 1500 h. v kancelárii
školy. K zápisu je potrebné doniesť rodný
list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča.

PONUKA A ZAMERANIE ŠKOLY:
− od 1. ročníka:

− možnosť výučby cudzích jazykov podľa
záujmu a požiadaviek rodičov;
− základy práce s počítačom;
− plavecký výcvik pre neplavcov;

− pestrá popoludňajšia činnosť formou záujmo−
vých útvarov športového, umeleckého, prírodoved−
ného zamerania;

− od 3. roč. sa vyučuje jazykový variant;
− od 3. roč. majú žiaci možnosť navštevovať futba−

lovú prípravu;
− od 5. roč. možnosť zaradenia do športovej triedy

so zameraním na futbal, športovú streľbu a volejbal
dievčat;

− všetkým žiakom ponúkame od 5. roč. možnosť
stať sa členom volejbalového, streleckého alebo ka−
ratistického športového strediska;

− vyučovanie v škole prebieha s využívaním mo−
derných metód a foriem práce, v odborných učeb−
niach, učebni informatiky a multimediálnej učebni;

− škola ponúka pestrú a zaujímavú činnosť
v školskom klube detí;

− zároveň všetkým žiakom ponúkame využitie
športového areálu, telocviční, bazénu a sauny.

MÁTE DIEŤA, KTORÉ VYŽADUJE ZVÝŠENÚ
PREVENTÍVNU ZDRAVOTNÚ STAROSTLI−
VOSŤ?

V školskom roku 2007/08 sa v 1. ročníku
otvára opäť trieda s preventívnym
zdravotným programom pre deti, ktoré
potrebujú zvýšenú zdravotnú starostlivosť −
pre deti s oslabenou imunitou alebo           po−
ruchami pohybového aparátu.

Škola nadviazala spoluprácu s MŠ Spiš−
ská Nová Ves, Jilemnického ulica a ZŠ na
Slovensku a všetkými inštitúciami zaobera−
júce sa touto problematikou a venujú sa

týmto deťom.
Naším cieľom nie je deti liečiť, ale viesť ich a vy−

chovávať aj v škole k starostlivosti o vlastné zdravie
s dôrazom na pokles chorobnosti týchto detí.

Pre zabezpečenie vyučovania a činnosti tejto
triedy ponúkame:

− bezprašné biele tabule, na ktoré sa píše
s fixkami;

− čističky vzduchu;
− spoluprácu s alergiológom a špeciálnym peda−

gógom a ich odborným poradenstvom;
− pobyt v bazéne a plavecký výcvik;
− pobyt v školskej saune;
− pobyt v škole v prírode v zimnom období;
− zdravotné a relaxačné pobyty v jaskyniach,

mori...;
− podávanie upravenej stravy v školskej jedálni;
− špeciálne upravený a zameraný výchovno−vy−

učovací proces.
Rodičia, ktorí majú záujem získať bližšie informá−

cie, sa môžu osobne alebo telefonicky kontaktovať
v kancelárii riaditeľky školy, č. t. 053/44 262 77,
44 406 90.

Viac o triede so zdravotným programom sa
dozviete na stránke školy: www.nejedleho.snv.sk.

    PaedDr. Zuzana Madarasová, riaditeľka školy
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Najlepšia komédia roku 2004!
Zdanlivo banálny trojuholník starnúceho manželského páru, Ragnara (Joža Stražana), Aneli (Kvety
Stražanovej) jeho manželky a pastora Helgeho (Petra Lejka), ich spoločného priateľa, je v svojej
podstate nielen prekvapivý − lebo úvodné scény predstavenia poriadne zamotávajú rozdané karty,
ale aj klasicky smiešny i tragický súčasne, lebo tak ako v živote, aj na scéne je od sĺz a zúfalstva iba
krôčik ku komédii či irónii.
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

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, Košice:

  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)

Predstavenie pripravované na mesiac február sa z technických príčin
uskutoční 7. marca 2007 o 1900 hod. v priestoroch Spišského divadla.

Diváci môžu zakúpené lístky využiť aj v termíne 7. marca 2007, poprípade vrátiť  ich
v pracovných dňoch v čase od 800 − 1800 hod. na vrátnici Spišského divadla, alebo

hodinu pred každým predstavením v pokladni SD. Za pochopenie ďakujeme.
Prevádzka Spišského divadla

 Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

  7. 3. streda Bengt Ahlfors                                                  Vstupné: 150,− Sk
  1900 hod. POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA POSLEDNÁ CIGARA (bláznivá komédia)

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

OZNAMOZNAMOZNAMOZNAMOZNAM
o otvorení novej prevádzky Dr. ALTERNA medica (bývalé Energy)

na Ul. Odborárov 26 (v bráne). Info a objednávky na t. č. 0903 261 792, 0905 369 583
Akcie: 6. a 20. 2. AURAFOTO, 6. 2. o 1700 − prednáška Chcete poznať svoju auru?

12. 2. − 19. 2. opäť u nás Babička Boženka − bylinkárka − svojou radou a pôsobením pomôže odstrániť
a odblokovať fyzické, psychické a vzťahové problémy, 15. 2. o 1700 prednáška.

Je potrebné sa vopred načasovať a objednať.
T. č. 0903 261 792, 0904 296 066

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 kúreniaže pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúreniaže pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúreniaže pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúreniaže pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia

zabezpečuje cez soboty, nedele a sviatky
na t. č.: 0905 215 732.
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PROGRAM Materského centra DIETKA
tel.: 4440123
Milé budúce mamičky, vychovávajúce mamičky, ockovia, babičky, tety
a ujovia, Materské centrum Dietka Vás v mesiaci február 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:

7., 21., 28. 2. 20077., 21., 28. 2. 20077., 21., 28. 2. 20077., 21., 28. 2. 20077., 21., 28. 2. 2007 Cvičenie pre mamičky s deťmi
stredy o 16stredy o 16stredy o 16stredy o 16stredy o 163030303030 hod hod hod hod hod. pod vedením pani Zuzky Engelovej

14. 2. 200714. 2. 200714. 2. 200714. 2. 200714. 2. 2007 o 16o 16o 16o 16o 163030303030 hod hod hod hod hod. Dietkovský karneval v dennej herni DCHSJ na sídlisku Mier.
Čaká Vás príjemná hudba, občerstvenie, dobrá nálada a darček
pre každé dieťatko. Vstupenky si môžete objednať a zakúpiť
u nás. Za poplatok si môžete zapožičať i masku.
Vstupné: dospelý 50,− Sk, dieťa 20,−Sk

21. 2. 200721. 2. 200721. 2. 200721. 2. 200721. 2. 2007 o 17o 17o 17o 17o 170000000000 hod hod hod hod hod. Poradňa dojčenia
pod vedením laktačnej poradkyne Hanky Ogurčákovej.
Pozývame nielen dojčiace mamičky, ale i skúsené mamy
a mamy, ktoré sa chcú o správnom dojčení dozvedieť niečo viac.

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!

SZZP „Klub detí a mládeže“SZZP „Klub detí a mládeže“SZZP „Klub detí a mládeže“SZZP „Klub detí a mládeže“SZZP „Klub detí a mládeže“
Vás pozýva naVás pozýva naVás pozýva naVás pozýva naVás pozýva na

KARNEVAL,KARNEVAL,KARNEVAL,KARNEVAL,KARNEVAL,
ktorý sa bude konaťktorý sa bude konaťktorý sa bude konaťktorý sa bude konaťktorý sa bude konať

dňadňadňadňadňa 18. 2. 2007 o 16 18. 2. 2007 o 16 18. 2. 2007 o 16 18. 2. 2007 o 16 18. 2. 2007 o 160000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
v Koncertnej sále Reduty.v Koncertnej sále Reduty.v Koncertnej sále Reduty.v Koncertnej sále Reduty.v Koncertnej sále Reduty.

Členovia  Klubu detí a mládeže majú vstup zdarma,
nečlenovia 50,−Sk.

Všetci  ste srdečne vítaní a tešíme sa na  Vašu účasť!
Ľ. Mlynárová:

tel. č.: 053/4468198, mobil: 0903/ 979 072

29. 1. − 4. 2. Verbena, Hviezdoslavova 41, t. č. 44 103 74
5. 2. − 11. 2. Na Starosaskej, Starosaská 528/1, t. č. 44 135 79

12. 2. − 18. 2. Na Namestí, Letná 54, t. č. 44 133 44
19. 2. − 25. 2. Hornád, Hviezdoslavova 24,

26. 2. − 4. 3. Bonus, Štefánikovo nám., t. č. 44 647 67 (detská poliklinika)
Pohotovostná služba je do 2200 hod.,

v sobotu, v nedeľu a v sviatok od 800 − 2200 hod.

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
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2. 2. piatok Mark´Rowe                                                    Vstupné: 100,− Sk
 1900 hod. HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE (Malá sála Spišského divadla)

Spišské divadlo v spolupráci s divadlom Kontra uvádzajú hit, kruto−smiešnu jazdu cez temné zákutia
Dublinu, kde bizardné udalosti súvisiace s bojovnými exotickými rybami a nasvrabeným matracom,
naberajú mýtický význam a brutálne spájajú osudy dvoch hlavných hrdinov.
Réžia: Klaudyna Rozhin Účinkujú: Peter Čižmár/HOWIE LEE, Miki Macala/ROOKIE LEE

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.

 4. 2. 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)

Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nenarástli parohy. Poetická rozprávka s pesničkami.
Divalo masiek, ktoré u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník a dramaturgič−
ka z Českej republiky.

11. 2. nedeľa Lukáš Harmaňoš                                              Vstupné: 50,− Sk
 1500 hod. POLÁRNA ROZPRÁVKAPOLÁRNA ROZPRÁVKAPOLÁRNA ROZPRÁVKAPOLÁRNA ROZPRÁVKAPOLÁRNA ROZPRÁVKA

16. 2. 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

18. 2. 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.
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MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIMÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIMÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIMÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIMÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
v spolupráci s Lesmi mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

pozýva na výstavu

STROMY A DREVOSTROMY A DREVOSTROMY A DREVOSTROMY A DREVOSTROMY A DREVO
Výstava  pozostáva z dvoch samostatných

častí. Prvá časť predstavuje najvýznamnejšie
dreviny našich lesov v ich rôznorodosti. Sprie−
vodný text doplnený trojrozmerným materiálom a
fotografiami názorne prezentuje jednotlivé stro−
my. Ukážky jednotlivých druhov stromov, vetvi−
čiek, kôry, listov, plodov, semien... poskytujú
priestor na ich detailnejšie spoznávanie. Akiste
zaujmú aj niektoré málo známe informácie − naprí−
klad o liečivých účinkoch i inom využití stromov,
ich význame v mytológii a niektorých starých,
možno už i zabudnutých zvykoch, či rôzne „naj“
zo života stromov...

Druhá časť výstavy prezentuje krásu stromov
a dreva očami Dionýza Dugasa (1941) a Mikulá−
ša Zahatňanského (1950). Fotograf Dionýz Du−
gas svojimi fotografiami podáva nevšedný pohľad
na stromy, ktoré prechádzajú do umeleckého
detailu a poskytujú dostatočný priestor na zamys−
lenie sa. Mikuláš Zahatňanský predstavuje drevo
z dvoch pohľadov − botanického, z ktorého neba−

MÚZEUM SPIŠA − POBOČKA NÁRODOPISNÉ MÚZEUM V SMIŽANOCH
pozýva na výstavu

VYNÁLEZY − HLAVOLAMY − SPOLOČENSKÉ HRY − HRAČKYVYNÁLEZY − HLAVOLAMY − SPOLOČENSKÉ HRY − HRAČKYVYNÁLEZY − HLAVOLAMY − SPOLOČENSKÉ HRY − HRAČKYVYNÁLEZY − HLAVOLAMY − SPOLOČENSKÉ HRY − HRAČKYVYNÁLEZY − HLAVOLAMY − SPOLOČENSKÉ HRY − HRAČKY
5. február − 30. marec 2007

dane prechádza k veľmi zaujímavo a pôsobivo
vyrobeným úžitkovým a umeleckým predmetom.

Počas trvania výstavy sú v spolupráci s Mest−
ským úradom, oddelením školstva a Školským
úradom v Spišskej Novej Vsi pripravené rôzne
sprievodné a doplňujúce akcie ako napríklad
ekohry, premietanie filmov s danou tematikou,
príjemné stretnutia so zaujímavými hosťami, tvori−
vé dielne, názorné poznávanie drevín, plodov, či
iné prekvapenia, s ktorými sa môžete stretnúť pri
návšteve nášho múzea.

Rozmanitosť druhov, vzťahov, tvarov, farieb,
vôni... To sú stromy a drevo. V dnešnej dobe
rozvíjajúcich sa moderných technológií sme až
príliš upriamení na počítače, video... a akosi si
prestávame všímať svoje okolie, prírodu... Práve
táto výstava je pozvánkou a zároveň inšpiráciou,
aby sme cez stromy a drevo vnímali prírodu okom,
mysľou, ale aj srdcom.

 Výstava potrvá do konca marca 2007.
RNDr. Marta Nižnanská

Novinky Spišskej knižnice

Na výstave zistíte, že matematika a fyzika môže byť hrou.
Naučíte sa rôzne matematické triky, násobiť veľké čísla spamäti rýchlejšie ako na kalkulačke.

Hravou formou sa naučíte znásobovať svoju priestorovú predstavivosť.
Pre súťaživých žiakov sú pripravené vecné odmeny.

Na výstave si môžete objednať rôzne spoločenské hry.
 Kolektívne návštevy žiakov treba vopred ohlásiť na t. č.: 053/44 312 91.

PRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETI
Peter Urban − Čertova svadba. Povesti zo stredu Slovenska. Týkajú sa najmä Muránskej planiny,

Nízkych Tatier a Poľany.
Záchranári − Objavte svet odvážnej práce záchranárov − od zachraňovania ľudských životov až po

najnovšie technológie.
Zvieratá okolo nás − Živočíšny svet, ktorý nás obklopuje, je zaujímavý a pútavý. Poznáme však

zvieratá žijúce v našej blízkosti? Táto kniha nám ich priblíži.
PRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIAPRE DOSPELÝCH − BELETRIA
Daniel Silva − Anglický zabijak. Špionážny román, v ktorom sa rieši krádež umeleckých predmetov.
Daniel Silva − Spovedník. Autorovou inšpiráciou bola úloha katolíckej cirkvi v holokauste a mlčanie

pápeža PIA XII.
Daniel Silva − Smrť vo Viedni. Završuje románovú trilógiu zaoberajúcu sa doposiaľ neuzavretou

témou holokaustu.
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PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM MKC MKC MKC MKC MKC MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

 PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

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

THE BACKWARDSTHE BACKWARDSTHE BACKWARDSTHE BACKWARDSTHE BACKWARDS
Koncert populárnej košickej skupiny interpretujúcejKoncert populárnej košickej skupiny interpretujúcejKoncert populárnej košickej skupiny interpretujúcejKoncert populárnej košickej skupiny interpretujúcejKoncert populárnej košickej skupiny interpretujúcej

hity skupiny THE BEATLEShity skupiny THE BEATLEShity skupiny THE BEATLEShity skupiny THE BEATLEShity skupiny THE BEATLES
Víťaz BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.Víťaz BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.Víťaz BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.Víťaz BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.Víťaz BEATLES FESTU v NEW YORKU v r. 1998 a 2003.

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.

22. 2. 200722. 2. 200722. 2. 200722. 2. 200722. 2. 2007
o 1800 hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné: 160 Sk

20. 2. 200720. 2. 200720. 2. 200720. 2. 200720. 2. 2007
od 1700 hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné:
deti do 15 r.: 200 Sk
študenti a rodičia: 300 Sk

II. PLES Cvč ADAMCvč ADAMCvč ADAMCvč ADAMCvč ADAM
a MKCa MKCa MKCa MKCa MKC

SpiŠská Nová VesSpiŠská Nová VesSpiŠská Nová VesSpiŠská Nová VesSpiŠská Nová Ves
         − pre deti, rodičov a študentovpre deti, rodičov a študentovpre deti, rodičov a študentovpre deti, rodičov a študentovpre deti, rodičov a študentov

Vstup v karnevalových maskáchVstup v karnevalových maskáchVstup v karnevalových maskáchVstup v karnevalových maskáchVstup v karnevalových maskách
(nie je podmienkou).(nie je podmienkou).(nie je podmienkou).(nie je podmienkou).(nie je podmienkou).
Predpredaj vstupeniek:

CVČ Adam, Levočská ul. SNV
                       MKC − Reduta SNV

9. 2. 20079. 2. 20079. 2. 20079. 2. 20079. 2. 2007
o 1900 hod.
Spišské divadlo
Vstupné:
260, 240, 200 Sk

Radošinské naivnéRadošinské naivnéRadošinské naivnéRadošinské naivnéRadošinské naivné
divadlodivadlodivadlodivadlodivadlo

Stanislav Štepka:Stanislav Štepka:Stanislav Štepka:Stanislav Štepka:Stanislav Štepka:
DESATORODESATORODESATORODESATORODESATORO

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

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

PLES CENTRA VOĽNÉHO ČASU
20. 2. 2007 od 1700 hod., Koncertná sála Reduty
Vstupné: deti do 15 r. 200,− Sk,

študenti a dospelí 300,− Sk
Predpredaj vstupeniek od 1. 2. v CVČ.
Informácie: Štrauchová, Bigošová

PRÁZDNINOVÁ LEGO SHOW
19. 2. 2007 od 1000 hod. v CVČ
Pre deti vo veku 6−15 r. s vlastnou stavebnicou
Lego alebo Cheva. Informácie: Žifčáková.

VALENTÍNSKY BOWLING
15. 2. 2007 od 1400 hod. v BC Laguna na Tarči
Študenti a študentky SŠ a dospelí. Prihlášky do 10. 2.
2007. Informácie: Hennelová, Tekáčová

PRÍMESTSKÝ JARNÝ TÁBOR
19. − 23. 2. 2007 pre deti vo veku 7−12 r.
Internet, počítače, bowling, squash, snehové klzáky
a pod. Cena: 170,− Sk/deň (obedy, cestovné, vstupné)
Prihlášky do 1. 2. 2007.
Informácie: Hennelová, Tekáčová

LYŽIARSKY TÁBOR VYŠNÁ BOCA
19. − 23. 2. 2007 pre deti II. stupňa ZŠ
Cena: 2 990,− Sk (doprava, ubytovanie, strava,

poistenie, skipas, inštruktor)
Informácie: Pitko

OZDRAVOVACÍ TÁBOR
ALERGIKOV − CHORVÁTSKO
29. 6. − 8. 7. 2007.
Cena: deti do 12 r. 5 710,− Sk

deti 12 − 18 r. 5 950,− Sk
dospelí 6 190,− Sk

Prihlášky do 12. 2. 2007.
Prvá splátka do 15. 2. 2007.
Info: Bigošová, Štrauchová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGÓRIE C
13. 2. 2007 od 800 hod. v CVČ
Informácie: Lovasová

SPIŠSKONOVOVESKÁ GUMA − 3. ROČNÍK
10. 2. 2007 od 900 hod., ZŠ Markušovce
Súťaž v halových hádzadlách
Informácie: Žifčáková

KLUB DÚHA – VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER
22. 2. 2007 o 800 hod.
Informácie: Vaňová, Kožušková

ROZTLIESKAVAČKY− POSLEDNÁ ŠANCA
8. 2. 2007 o 1430 hod.
− dievčatá 4. − 8. roč. ZŠ, v CVČ
Informácie: Bigošová, Štrauchová

POSTAV ČOKOĽVEK
Súťaž pre jednotlivcov i žiacke kolektívy v stavaní
hradov, robotov, vláčikov, lodí, áut, kamiónov a pod.
Uzávierka prác do 30. 3. 2007
Informácie: Vaňová, Kožušková

PUZZLE 2007
v dohodnutých termínoch pre deti MŠ
Informácie: Štrauchová, Bigošová

ŠANTÍME S BUBLINAMI
Rozprávkové cvičenie s overbalmi v dohodnutých
termínoch
Info: Vaňová, Kožušková

5. ročník stolnotenisového turnaja O ZLATÚ LOPTIČKU.
V konfrontácii 32 hráčov z mesta i okresu, ktorí súťažili
v dvojhrách i štvorhrách si napokon víťazstvo odniesol
Miro Havrilla z Olcnavy a dvojica Ľubo Černický a Denis
Staňa z Lieskovian. Turnaj mal tradične veľmi dobrú špor−
tovú i spoločenskú úroveň a bol príležitosťou na porov−
nanie výkonnosti mladých i starších hráčov, ako i rôznych
herných štýlov. Zvíťazil mladý a útočný stolný tenis, ale
v konečnom dôsledku táto krásna hra s malou bielou
loptičkou.
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PRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRA
Martha Schad − Stalinova dcéra: život Svetlany Allilujevovej.
Jaroslav Perniš − Jej Veličenstvo Smrť. Choroby, vraždy a smrť panovníkov.
Leslie Dunton − Downer − Shakespeare. Život, dielo a literárne rozbory divadelných hier.

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

Z činnosti mestskej polície

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi v mesiaci december 2006 vykonali spolu
430 zásahov. Už tradične najviac (140) bolo zistených dopravných priestupkov, 103
porušení všeobecne záväzných nariadení mesta, 43 priestupkov v zmysle zákona SNR č.
372/1990 Zb. Ako iná činnosť, napr. pomoc občanovi, bola realizovaná v počte 138.
Zaznamenaných bolo i 6 podozrení z prečinu, prípadne zločinu.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Spišská Nová Ves
pozýva

7. 2. 2007 na turistickú prechádzku do rekreačnej oblasti Pod Tepličkou.
Zraz účastníkov o 1000 hod. pri ZŠ na Ul. Ing. Kožucha.

15. 2. 2007 na prednášku o zmenách v dôchodkovom zabezpečení od 1. 8. 2006.
Prednáška sa uskutoční v zasadačke MsÚ na Štefánikovom námestí o 1400 hod.


