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Účasť mesta na výstavách a veľtrhoch CRÚčasť mesta na výstavách a veľtrhoch CRÚčasť mesta na výstavách a veľtrhoch CRÚčasť mesta na výstavách a veľtrhoch CRÚčasť mesta na výstavách a veľtrhoch CR

Jednou z priorít nového vede−
nia mesta je rozvoj cestovného
ruchu. Ten sa nezaobíde bez
kvalitnej propagácie na medziná−
rodných výstavách zameraných
práve na cestovný ruch.

Od začiatku roka sme krásy
nášho mesta a regiónu propago−
vali na štyroch významných
výstavách.

Prvou, na ktorej sa zúčastnil
i primátor Mgr. Ján Volný spolu
so zástupcami turistického infor−
mačného centra, bola výstava
HOLIDAY WORLD PRAHA 2007.
Na výstavnej ploche 20 500 m2

sa predstavilo 704 vystavovate−
ľov z 50−tich krajín. Na tomto veľtr−
hu CR sme zaznamenali väčší
záujem zo strany návštevníkov
ako zo strany odbornej verejnos−
ti. Neďaleká vzdialenosť a ponu−
ka nášho regiónu láka českých
turistov. Na tejto výstave sme sa
mohli zúčastniť vďaka Slovenskej
agentúre cestovného ruchu. Za
zmienku stojí i ocenenie „Najlep−
šia expozícia výstaviska nad 50
m2“, ktoré bolo Slovenskej agen−
túre pre cestovný ruch udelené.

 30. ročníka najvýznamnejšej
výstavy cestovného ruchu na
maďarskom trhu zameranej na
cestovný ruch „UTAZÁS 2007“
sme sa zúčastnili v marci. Na roz−
lohe 18 302 m2 výstavnej plochy
vystavovalo a propagovalo svoju
ponuku 926 vystavovateľov zo 49
krajín. Výstavu navštívilo 74 108
návštevníkov. Tých zaujímali hlav−
ne naše hory, možnosti letnej
turistiky a aktívnej dovolenky. Nie
malý záujem prejavili i o naše

kultúrne pamiatky, jaskyne,
kultúrne podujatia, vidiecky
turizmus, aquaparky, lacnejšie
ubytovacie zariadenia, doplnko−
vé služby a večerné programy
v meste a otváracie doby rešta−
urácií, obchodov, prípadne ani−
mačné programy.

Každoročne na jar sa konajú v
Poľsku významné veľtrhy. Prvým,
ktorého sme sa v tejto krajine
zúčastnili, bol KRAKOVSKÝ
SALÓN TURISTIKY. Okrem
nášho mesta, svoje kultúrne a
prírodné pamätihodnosti, propago−
valo ďalších 139 vystavovateľov.
Pozvanie na výstavu prijal i gene−
rálny konzul SR v Poľsku Ivan
Horský a konzul SR Marián Baláž.

Druhou výstavou v Poľsku,
ktorej návštevníkmi sú predo−
všetkým individuálni turisti „LATO
VARŠAVA 2007“ sme absolvovali
v apríli. Na ploche 3 242 m2

vystavovalo 325 vystavovateľov
z 20 krajín. Výstavu odhadom
navštívilo 38 000 návštevníkov.

Mesto Spišská Nová Ves bolo
na výstave prezentované v ná−
rodnom stánku Slovenskej agen−
túry pre cestovný ruch spolu
s ďalšími vystavovateľmi z jednot−
livých regiónov Slovenska. O
možnostiach rozvoja cestovného
ruchu v našom regióne sme
diskutovali s veľvyslancom SR
Františkom Ružičkom, obchod−
ným radcom Petrom Petianom
a zástupcom SACR v Poľsku
Jánom Bošnovičom.

Záujem o Slovensko, ale hlav−
ne o región Spiš, mesto Spišská
Nová Ves a Národný park Slo−
venský raj zo strany poľskej ve−
rejnosti pretrvával na úrovni pred−
chádzajúcich rokov. Živo sa
zaujímali i o jaskyne, kúpaliská,
kultúrne podujatia počas letnej se−
zóny a doplnkové služby v prípa−
de nepriaznivého počasia.

Šéfredaktor časopisu Obiezy−
swiat, Boguslaw Matuszkiewicz
nás oslovil s možnosťou prezen−
tácie nášho regiónu, nakoľko sa
letné vydanie časopisu venuje
Slovensku a regiónu Spiš.

Počas všetkých výstav sme
mali možnosť vymieňať si skúse−
nosti aj s odborníkmi a kolegami
z iných miest a regiónov. Získali

sme nové kontakty a cieľ zvýšiť
propagáciu  a prezentáciu nášho
mesta a regiónu bol u našich naj−
bližších susedov splnený. Získali
sme cenné poznatky z oblasti
propagovaných produktov a slu−
žieb ostatných účastníkov veľtr−
hov. Na všetkých výstavách sme
poskytli informácie zúčastneným
médiám.

Mesto Spišská Nová Ves
v tomto roku vstúpilo do Mikro−
regiónu Slovenský raj. V spolu−
práci s týmto záujmovým
združením plánujeme vydať
propagačné materiály, ktoré
nebudú  obsahovať informácie
len o samotnom meste, ale kom−
plexné informácie o regióne Spiš
a  samozrejme aj o najdôležitejšej
destinácii − Slovenský raj.

Mesto prijalo ponuku tohto
združenia a vyčlenilo vlastné
prostriedky na spolufinancovanie
prevádzky web kamery, umiest−
nenej na Kláštorisku. Vďaka nej
sú potencionálnym návštevníkom
sprístupnené informácie o aktu−
álnom dianí v Slovenskom raji.
Navyše, po ukončení výstavby
projektu HorSKIpark, bude táto
kamera v zimných mesiacoch
umiestnená v jeho blízkosti a zvý−
ši tak propagáciu tohto nového
lyžiarskeho areálu.

I nedávny prieskum spoločnosti
TNS SK potvrdil, že Slovenský raj
je považovaný za druhý najatrak−
tívnejší región Slovenska. Podľa
údajov, ktoré nám poskytol
starosta obce Hrabušice, Štefan
Labuda, spoznávať krásy Sloven−
ského raja sa v období máj −
november 2006 z východisko−
vého bodu Podlesok vybralo
121 730 dospelých a 38 984 detí.

V blízkom období plánujeme
vydať propagačné materiály,
osadiť mapy mesta a Slovenské−
ho raja na najdôležitejších uzloch
mesta a smerové značenie. Pre
potreby návštevníkov mesta
sme iniciovali predĺženie otvára−
cích hodín v TIC počas pracov−
ného týždňa a prevádzku i po−
čas víkendov. V jesenných
mesiacoch plánujeme účasť na
výstave CR v Kyjeve.

Ing. Peter Petko
prednosta MsÚ
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Potešujúce slová pre vedenie
NsP v Spišskej Novej Vsi, ale i
pre obyvateľov nášho mesta i
okolia, zazneli pri otvorení nové−
ho neurologického oddelenia.

Tak, ako uviedol predseda
Košického samosprávneho kra−
ja, Zdenko Trebuľa: „Nemocnica
vedená človekom z nelekár−
skeho prostredia, dokáže fun−
govať veľmi dobre. Najrozum−
nejšie investovať je potrebné
tam, kde je to skutočne po−
trebné, a kde sú ľudia, ktorí
s nimi vedia nakladať. Zo
všetkých štyroch nemocníc,
ktoré má Košický samospráv−

ny kraj v zriaďovateľskej pô−
sobnosti, spišskonovoveská
nemocnica funguje najlepšie.“

Dôkazom týchto povzbudi−
vých slov je i nové neurologické
oddelenie, ktoré má vysoko nad−
štandardné prístrojové vybave−
nie. V ambulantnej časti sa na−
chádza stacionár, v príjmovej
časti je neurofyziologická a kon−
ziliárna ambulancia. V lôžkovej
časti sa nachádza 40 lôžok,
z toho 6 na jednotke intenzívnej
starostlivosti.

Celkový objem investičných
nákladov na zriadenie
tohto oddelenia predsta−

voval 25 miliónov korún.
15 miliónov si vyžiadali staveb−

né úpravy. Na zabezpečenie
prístrojového zariadenia bolo
potrebných 10 miliónov korún.
Košický samosprávny kraj
vyčlenil na túto investíciu 22
miliónov. Nemocnica použila
z vlastných zdrojov 2,3 milióna.
Mesto Spišská Nová Ves
poskytlo 700 tisíc korún.

Onedlho pribudne NsP i nový
ultrazvuk, ktorý bude slúžiť pre
potreby tohto oddelenia, ale i pre
potreby kardiologickej ambulancie.

Poslanci Mestského zastupiteľ−
stva v Spišskej Novej Vsi schvá−
lili na zabezpečenie tohto prístroja
príspevok vo výške 500 tis. Sk.

           Ing. Andrea Jančíková

NOVÉ ODDELENIE NEUROLÓGIE OTVORENÉ
V SPIŠSKONOVOVESKEJ NEMOCNICI
Nové neurologické oddelenie NsP v Spišskej Novej Vsi
s vysoko nadštandardným prístrojovým vybavením si
vyžiadalo 25 miliónovú investíciu.  K dispozícii je 40 lôžok,
z toho 6 na jednotke intenzívnej starostlivosti.

RODIČIA, POZOR!RODIČIA, POZOR!RODIČIA, POZOR!RODIČIA, POZOR!RODIČIA, POZOR!

Zabudli ste svoje dieťa alebo seba prihlásiť do umeleckej školy? Nevadí.

ZUŠ s rozšírenou estetickou výchovou na Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi − PRÍZEMIE,
škola s netradičným študijným programom,

ktorý rozvíja osobnosť dieťaťa komplexne, je tu pre Vás.

Pedagógovia hudobného, tanečného, výtvarného a literárno−dramatického odboru Vám
20. júna 2007 od 1400 do 1730 hod. ponúkajú druhú šancu.

 Príďte do ZUŠ REV a určite neobanujete.
Informácie na tel. č.: 053/446 27 17.
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OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNYOTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNYOTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNYOTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNYOTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
27. apríla 2007 mesto ožilo

väčším ruchom.
Letná turistická sezóna

v meste Spišská Nová Ves bola
otvorená zaujímavým podujatím,
ktoré pripravilo Mesto Spišská
Nová Ves.

Podujatie pozostávalo z množ−
stva sprievodných programov.

Mestské kultúrne centrum pri−
pravilo kultúrny program, ktorý
bol zostavovaný v duchu „pre
každého niečo“.

Hosťom programu bola popu−
lárna skupina P.S.

V pestrej palete programu sa
predstavili i deti ZŠ Levočská ul.,
ZUŠ, ZUŠ REV, CVČ Adam,
hudobné skupiny Own Rock,
Akcent, Karavana, folklórny sú−
bor Čačina. Diváci mali možnosť
vidieť inscenáciu „Dorota − upá−
lenie bosorky“. Účastníci podu−
jatia mali možnosť vidieť ukážky
záchrannej akcie Horskej služ−
by Slovenský raj (foto 3).
Pracovníci Podniku služieb

Hrabušice predviedli osadenie
stupačiek a zhotovenie rebríka,
aký sa používa v roklinách
Slovenského raja.

Podtatranskí zlatokopi pôso−
biaci v Spišskej Novej Vsi učili
deti ryžovať zlato (foto 2).
Každý, komu sa to podarilo,
obdržal certifikát.

Združenie podnikateľov v CR
na Spiši prezentovali svoje
služby. Občania mali možnosť
oboznámiť sa s pripravovaným
strediskom HorSKIpark. Propa−
gačnými panelmi ochranu príro−
dy v treťom tisícročí „Natura
2000“ propagoval Národný park
Slovenský raj. Ponuku prezen−
tovať prijali i pracovníci tunajšej
Galérie umelcov Spiša. Náv−
števníci i občania, okrem bez−
platného výstupu na vežu, mali
možnosť bezplatného vstupu do
Galérie umelcov Spiša a Múzea
Spiša. Zoologická záhrada
poskytla na podujatie somárika.
Milovníkom starých automobilov

predviedli svoje veterány
i členovia Spišského
veterán klubu. Centrum
voľného času Adam pri−
pravilo množstvo súťaží
pre malých i veľkých.

Na podujatí nechýbali
ani zruční remeselníci.
Mlynsko−pekárenský
a cestovinársky kombi−
nát, a. s., Spišská Nová
Ves prispel ochutnáv−
kou svojich výrobkov i
sponzorstvom poduja−

tia. Vďaka nemu bola vyhlásená
azda najzaujímavejšia atrakcia:
Súťaž o najpresnejší odhad
výšky naplneného lanka ces−
tovinami (foto 1).

Každý, kto v tento deň využil
ponuku bezplatného výstupu na
najvyššiu vežu na Slovensku,
mal možnosť z jej balkóna po lan−
ku spustiť päť cestovín.

Účastníci podujatia, výstupu,
ale i okoloidúci, tipovali, do akej
výšky bude lanko naplnené.

Podarilo sa to do výšky 13 m
a 60 cm. Najbližšie odhadnúť (13
m a 50 cm) sa podarilo dvom
účastníčkam podujatia a to Jan−
ke Ďuršovej zo SNV (foto 4) a
Veronike Bartošovej zo Smižian.

Obe výherkyne obdržali ceny
„vyváženie cestovinami“, ktoré
poskytla spoločnosť MPC, a. s.,
Spišská Nová Ves. Cenu úte−
chy − 20 kg cestovín získal Pe−
ter Kužma, SNV. Ceny osobne
odovzdal obchodný riaditeľ Ing.
Petrík.

Otvorenie letnej turistickej
sezóny prebiehalo i počas
nasledujúcich dní, ktoré zabez−
pečilo záujmové združenie
Mikroregión Slovenský raj.

V jednotlivých strediskách a
obciach priľahlých k Slovenské−
mu raju prebiehalo množstvo
zaujímavých podujatí.

Ďakujeme všetkým zúčastne−
ným subjektom za ich účasť a
zatraktívnenie tohto podujatia.

Ing. Andrea Jančíková
kancelária primátora
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����� Výroba kľúčov, brúsenie a záhradkár Výroba kľúčov, brúsenie a záhradkár Výroba kľúčov, brúsenie a záhradkár Výroba kľúčov, brúsenie a záhradkár Výroba kľúčov, brúsenie a záhradkár,
Zimná 59, SNV oznamuje zákazníkom, že od 1. 5.
2007 otvorila predajňu na Letnej ul. 46otvorila predajňu na Letnej ul. 46otvorila predajňu na Letnej ul. 46otvorila predajňu na Letnej ul. 46otvorila predajňu na Letnej ul. 46,
SNV. Radi Vás privítame a tešíme sa na návšte−
vu. T.: 0907 259 489
����� Prijmem do zamestnania skladníka − fakturanta.

Podmienkou je aktívna znalosť WORD, EXCEL.
T.: 449 64 16
�����  Predám ŠKODU OCTAVIU 1,9 SDI. Rok výroby

1999. Cena dohodou. T.: 0907 263 939
����� NECHTOVÝ DIZAJN − AKCIA NECHTOVÝ DIZAJN − AKCIA NECHTOVÝ DIZAJN − AKCIA NECHTOVÝ DIZAJN − AKCIA NECHTOVÝ DIZAJN − AKCIA − akrygélo−

vé nechty za 550 Sk + francúzska manikúra la−
kom zdarma, bielym gélom a farebnými gélmi 50
Sk! U nás aj zdobenie a maľovanie nechtov, nech−
tový piercing, klasická a japonská manikúra, vo−
ňavá manikúra CUCCIO a farebné trblietavé teto−
vanie na telo. Vysoká kvalita materiálov za
vynikajúce ceny. Salón Beauty, Levočská 1, SNV.
T.: 0903 623 585
����� Práca v obchodnej firme so zahraničným part−

nerom pre 2 šikovných. Ihneď! T.: 0911 626 863
����� KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO − AKCIA!KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO − AKCIA!KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO − AKCIA!KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO − AKCIA!KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO − AKCIA!

Pre dámy − melír 350 Sk (krátke vlasy) so striha−
ním. Jednoduchý spoločenský účes 250 Sk. Pre
pánov − melír 200 Sk (bez strihania). U nás aj
ostatné kadernícke služby. Bezkonkurenčné
ceny aj predlžovanie vlasov. Salón Beauty,
Levočská č. 1, SNV T.: 0911 225 555
�����Zamestnám šikovných murárov. Práca dlhodobo.

T.: 0918 495 107
����� Prijmem 2 ľudí do štúdia zdravia a krásy. Súrne.

T.: 0915 380 054
Privítajte leto s KRÁSNYMIKRÁSNYMIKRÁSNYMIKRÁSNYMIKRÁSNYMI
PREDĹŽENÝMI VLASMIPREDĹŽENÝMI VLASMIPREDĹŽENÝMI VLASMIPREDĹŽENÝMI VLASMIPREDĹŽENÝMI VLASMI
najnovšou keratínovou
technikou alebo oživte svoj
účes FAREBNÝMIFAREBNÝMIFAREBNÝMIFAREBNÝMIFAREBNÝMI

PRAMIENKAMIPRAMIENKAMIPRAMIENKAMIPRAMIENKAMIPRAMIENKAMI. . . . . Kontakt: JanaJanaJanaJanaJana
PjontekováPjontekováPjontekováPjontekováPjonteková, Kaderníctvo Lady,
Nad medzou 24, SNV. T.: 446 54 54
�����  PÔŽIČKY bez ručiteľaPÔŽIČKY bez ručiteľaPÔŽIČKY bez ručiteľaPÔŽIČKY bez ručiteľaPÔŽIČKY bez ručiteľa, bankový produkt,

nebankové podmienky, úrok od 7 % ročne, pre
zamestnaných, dôchodcov a SZČO, splatíme
Vaše dlhy. Kontakt: Odborárov 12, SNV.
T.: 0915 960 273, 0904 254 779
�����  Predám kočík (rúčky golfové palice), polohova−

teľná opierka chrbta, odnímateľná strieška, plášten−
ka, cena 1 200 Sk;  detskú vysokú drevenú stoličku,
cena 800 Sk; detskú postieľku s 3 polohami pre matrac
aj s matracom, cena 1 000 Sk. T.: 0915 357 245
�����   11111. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ

SERVIS SERVIS SERVIS SERVIS SERVIS poskytuje rôzne možnosti upratovacích
služieb, čistenie kobercov, sedačiek, postelí,
okien. Čistíme a impregnujeme podlahy (ochra−
na, lesk, protišmyková úprava  a iné výhody).
T.: 0903 100 508, 0903 661 891, 444 05 51
�����  Absolventi pozor! Práca vo firme so zahranič−

ným partnerom. Ihneď. T.: 0910 994 498
�����  Bižutéria DÚHA Bižutéria DÚHA Bižutéria DÚHA Bižutéria DÚHA Bižutéria DÚHA Vás pozýva na nákup

bižutérie, módnych a vlasových doplnkov do Saló−
na BEAUTY, Levočskej č. 1, SNV. Ponúkame: spon−
ky, gumky od 1 Sk, náramky od 35 Sk, náhrdelníky
od 69 Sk, náušnice od 19 Sk. Možnosť objednávok
príčeskov, parochní. Novinka: maľovanie namaľovanie namaľovanie namaľovanie namaľovanie na
sklosklosklosklosklo (i podľa vlastných námetov).

����� Ponúkam do prenájmu chatu Pod Tepličkou v
peknom tichom prostredí. Chata je pre 8 − 10 osôb
(kuchynka, WC, teplá a studená voda).
T.: 053/441 43 81, mobil 0910 254 250
�����  NAJRÝCHLEJŠIE PENIAZE V HOTOVOSTINAJRÝCHLEJŠIE PENIAZE V HOTOVOSTINAJRÝCHLEJŠIE PENIAZE V HOTOVOSTINAJRÝCHLEJŠIE PENIAZE V HOTOVOSTINAJRÝCHLEJŠIE PENIAZE V HOTOVOSTI

od 3 000 − 100 000 Sk bez ručenia, na akýkoľvek
účel, pre zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov.
Peniaze do 24 hod., resp. v deň požiadania. Novin−
ka − narodeninová  zľava. T.: 0904 231 630
����� Vymením slnečný 2−izbový byt na Novej Tarči (vy−

výšené prízemie, murované jadro, zateplený) za 3−
izbový byt s balkónom na Novej Tarči. Rozdiel dopla−
tím. T.: 446 11 58, mobil 0908 477 646
����� ZZZZZÁCLONY VIVIEN ÁCLONY VIVIEN ÁCLONY VIVIEN ÁCLONY VIVIEN ÁCLONY VIVIEN − pozývame Vás do novo−

otvorenej predajne záclon na Zimnej ul. č. 50, SNV
(v bráne oproti evanjelickému kostolu). Otváracie
hodiny: Po − Pia: 9.00 − 12.00 hod., 13.00 − 17.00
hod., So: 8.00 − 12.00 hod. Nízke uvádzacie ceny.
Tešíme sa na Vašu návštevu. T.: 0905 545 977
�����  Kúpim 3−izbový alebo 4−izbový byt v SNV,

súrne.T.: 0902 850 771, 0905 760 013
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ZOO V SP. NOVEJ VSI

prijme ihneď
pracovníčku do pokladne.

Požadované vzdelanie ÚSO.

Podrobnosti v kancelárii ZOO.
T. č.: 446 26 31
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HARMONOGRAM odstávok tepelných zariadení
spoločnosti EMKOBEL, a. s. v letnom období 2007

PANORÁMA     4. − 8. 6. 2007
ONV   4. − 8. 6. 2007
LEVOČSKÁ  11. − 15. 6. 2007
FABÍNIHO 11. − 15. 6. 2007
ZÁPAD 2  18. − 22. 6. 2007
ZÁPAD 3 18. − 22. 6. 2007
RÁZUSOVA  25. − 29. 6. 2007
BANÍCKA 25. − 29. 6. 2007

MIER 1    2. − 6. 7. 2007
MIER 2   2. − 6. 7. 2007
VÝCHOD 1   9. −  13. 7.2007
VÝCHOD 2  9. − 13. 7. 2007
HVIEZDOSL. 16. − 20. 7. 2007
ŠOLTÉSOVEJ 16. − 20. 7. 2007
MIER 3  23. − 27. 7. 2007

MIER 4 23. − 27. 7. 2007
MIER 5 30. 7. − 3. 8. 2007
MIER 6 30. 7. − 3. 8. 2007
PKT 1   6. − 10. 8. 2007
PKT 2  6. − 10. 8. 2007
ZÁPAD 1 13. − 17. 8. 2007
PKT 3 13. − 17. 8. 2007
HURBANOVA 20. − 24. 8. 2007
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�����  Predáme celoročne obývanú chatu s veľkým
pozemkom cca 13 árov, s prípojkami, vlastnou žum−
pou, v lokalite Modrý vrch. Chata je v prestavbe a je
bez ťarchy a záväzkov, jeden majiteľ. Cena
dohodou. T.: 0903 617 330
����� FORTUNA −  FORTUNA −  FORTUNA −  FORTUNA −  FORTUNA − SME TU PRE VÁSSME TU PRE VÁSSME TU PRE VÁSSME TU PRE VÁSSME TU PRE VÁS. Komplet−

ný upratovací servis (firmy, domácnosti − i pravi−
delne, stavby...)  T.: 0905 867 985, 053/441 38 56
����� Predám banské betónové pažiny, rozmery d. 120

cm, š. 15 cm, h. 5 cm,  20,− Sk/ks. T.: 0907 996 667
�����     Ceny vody stúpajú, DAJTE SI VYVŔTAŤDAJTE SI VYVŔTAŤDAJTE SI VYVŔTAŤDAJTE SI VYVŔTAŤDAJTE SI VYVŔTAŤ

VLASTNÚ STUDŇUVLASTNÚ STUDŇUVLASTNÚ STUDŇUVLASTNÚ STUDŇUVLASTNÚ STUDŇU..... T.: 0908 113 978, 441 43 11
����� Prenajmem 1−izbový nezariadený byt pri hoteli

Preveza. T.: 0911 530 825
�����  NECHTOVÝ DIZAJN LADYNECHTOVÝ DIZAJN LADYNECHTOVÝ DIZAJN LADYNECHTOVÝ DIZAJN LADYNECHTOVÝ DIZAJN LADY − novinka − dia−

mantový gél so skelným vláknom (maximálna pev−
nosť a priľnavosť) teraz len za uvádzaciu cenu 400
Sk. Akcia ďalej pokračuje na gélové nechty − 420
Sk, živicové nechty − 400 Sk a vytvrdenie prírod−
ných nechtov len za 350 Sk. Ponúkame aj klasickú
manikúru, zdobenie nechtov rôznymi technikami,
3D... Len u nás nájdete kvalitu. Pracujeme s naj−
kvalitnejším materiálom na trhu. Adresa: Dom kul−
túry, Štefánikovo nám. 4, SNV. T.: 0902 891 534
�����  Dám do prenájmu 2−izbový byt v Spišskej Novej

Vsi. T.: 0903 465 504, 053/451 36 80
����� Dlhodobo prenajmem (predám) 3−izbový byt na

sídlisku Západ II. T.: 0904 188 748

����� Predám horský bicykel pre chlapca vo veku 8 −
12 rokov a dámsky cestný trekový bicykel užívaný
iba jedno leto. T.: 0910 958 823
����� Predám OPEL ASCONA 2,0i. Benzín, rok výro−

by 1987. S papiermi, dočasne odhlásené, bez STK.
Cena 10 tis. Sk. T.: 0908 254 718
����� JAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLAJAZYKOVÁ ŠKOLA v priestoroch Matice

slovenskej otvára letný kurz pre záujemcov o
nemecký jazyknemecký jazyknemecký jazyknemecký jazyknemecký jazyk pre začiatočníkov ako i pre po−
kročilých. Začiatok kurzu − 4. 7. 2007, koniec kurzu
31. 8. 2007. Kurz je intenzívny, 4 hodiny týžden−
ne, záverečný test s osvedčením o absolvovaní
kurzu. Cena celého kurzu je 1 500 Sk (4 hod.
týždenne, cca 32 hod.) Informácie: 0904 467 819
alebo na tel. č. 442 74 07
�����Ponúkam ubytovanie Ponúkam ubytovanie Ponúkam ubytovanie Ponúkam ubytovanie Ponúkam ubytovanie pre rodiny a malé

kolektívy v areáli     PLÁŽOVÉHO KÚPALISKA V
TORNALITORNALITORNALITORNALITORNALI pre max. 15 osôb. Samostatná kuchyn−
ka, kúpeľňa s WC, zastrešená terasa, posedenie
s ohniskom a grilom, zabezpečená doprava, týž−
denné intervaly Cena od 100 Sk/osoba/noc .
T.: 0907 249 749
�����  VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBER−

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

PRÁZDNINY SO ŠPORTOM PRI VODE
Skinautique Club a Klub vodného lyžovania
organizujú 12−dňové prázdninové pobyty detí na Ružínskej priehrade pri Jaklovciach.
Pod vedením skúsených inštruktorov sa deti naučia základom vodného lyžovania,
plaveniu v kajaku, kanoe a pramici a základom tenisu.
Program bude spestrený skákaním na trampolíne, loptovými hrami,
ako aj účasťou na tréningu vodných lyžiarov v motorovom člne.
Deti budú ubytované v 2− až 4−posteľových izbách,
stravovanie v reštaurácii strediska.
Cena je 9.500,− Sk za dieťa.
Podmienkou účasti je vek 10 až 16 rokov a záujem o športovanie.
Ostatné podmienky a prihlášky na tel. č. 053 44 259 20.
Počet účastníkov je limitovaný.
Súčasne Vás pozývame na návštevu strediska vodných športov počas víkendov,
 kde sa môžete zoznámiť s prostredím, kde Vaše deti môžu zaujímavo stráviť čas prázdnin.

Projekt Dorchester group „Spišský raj“ začína naberať
reálnu podobu

Spišský raj je názov pre ambi−
ciózny projekt anglickej spoloč−
nosti Dorchester group.

Zámer investovať do cestov−
ného ruchu na Spiši predstavil
investor  presne pred rokom.

Cieľom je nad Novoveskou
Hutou, na okraji Národného par−
ku Slovenský raj, vybudovať veľ−
kokapacitný viacúčelový rekre−
ačný areál so zimným a letným
centrom. Investícia v celkovej
výške 400 miliónov EUR pred−
pokladá výstavbu 20−tich lyžiar−
skych vlekov, aquacentra, kúpeľ−
ných a rekreačných stredísk  s
vytvorením priestoru pre dopln−
kové aktivity. Súčasťou projektu
je kompletná infraštruktúra s roz−
ličnými možnosťami na ubytova−
nie, parkovanie či nákupy. Pro−
jekt predpokladá vybudovanie
takmer 52 kilometrov zjazdoviek
v rôznom stupni náročnosti,
ktorými by bol areál porovnateľ−
ný s najmodernejšími vo svete.

Po prvom roku sa projekt do−
stal do fázy posudzovania vply−
vov na životné prostredie. Začiat−
kom mája predložil investor
podklady i samotnú štúdiu na
ministerstve životného prostre−
dia. Oproti pôvodným plánom
došlo k viacerým zmenám. Pod−
ľa slov hlavného projektanta Jána
Pastirana, po dôsledných analý−
zach územia zmenšili projekt z
plánovaných 100 kilometrov zjaz−
doviek na polovicu a v projekte
sa vyhli všetkým problémovým

územiach s najvyšším stupňom
ochrany prírody. Investor pred−
pokladá, že na základe spomí−
naných zmien je schválenie pro−
jektu určite reálnejšie. Investícia
sa ale v dôsledku týchto skutoč−
ností predraží oproti plánovaným
170 miliónom EUR až na 400 mi−
liónov EUR. Spoločnosť Dor−
chester group  garantovala, že
potrebnými finančnými prostried−
kami disponuje.

Do výstavby obrovského are−
álu vstupuje Mesto Spišská Nová
Ves prenájmom pozemkov v roz−
lohe 550 hektárov i ďalšími akti−
vitami. „Mesto bude veľmi ná−
pomocné, keďže vybudovanie
kúpeľno−lyžiarsko−rekreačné−

ho strediska by znamenalo
veľký prelom v oblasti rozvo−
ja cestovného ruchu nielen
pre mesto, ale aj pre celý re−
gión Spiš. Veľkým artiklom je
aj plánované vytvorenie 5000
pracovných miest. Uvedomu−
jem si, že s týmto projektom
sa budú spájať aj určité
negatíva, tie pozitíva by ale
určite mali v regióne prevá−
žiť“, dodal na záver  primátor Ján
Volný.

Posudzovanie vplyvov na
životné prostredie, takzvaná EIA,
by malo trvať približne rok.
Celkové ukončenie projektu sa
predpokladá do 10−tich rokov.
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Stretnutie sa uskutoční v piatok 8. júna 2007piatok 8. júna 2007piatok 8. júna 2007piatok 8. júna 2007piatok 8. júna 2007 o 10101010100000000000 hodine hodine hodine hodine hodine vo veľkej zasadačke
na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie 1,  II. poschodie.

Patrick Moore pôsobí v environmentálnom hnutí vyše 30 rokov. Greenpeace priviedol k tomu, že
sa stal najväčšou organizáciou ekologických aktivistov na svete. V roku 1991 založil Greenspirit,
spoločnosť na podporu environmentálnej politiky a komunikácie o prírodných zdrojoch, biodiver−
zite, energii a klimatických zmenách. Je autorom „princípov trvalo udržateľného lesníctva“.
V Kanade pracuje ako poradca vlády a priemyselného sektora.

Svetoznámy ekológ v Spišskej Novej VsiSvetoznámy ekológ v Spišskej Novej VsiSvetoznámy ekológ v Spišskej Novej VsiSvetoznámy ekológ v Spišskej Novej VsiSvetoznámy ekológ v Spišskej Novej Vsi
Mesto Spišská Nová Ves
a Communication House
pozývajú všetkých občanov na diskusné stretnutie s renomovaným diskusné stretnutie s renomovaným diskusné stretnutie s renomovaným diskusné stretnutie s renomovaným diskusné stretnutie s renomovaným
environmentalistomenvironmentalistomenvironmentalistomenvironmentalistomenvironmentalistom na tému:
Ohľaduplné využívanie prírodných zdrojov
v blízkosti chránených a rekreačných území

Hosťom bude
Dr. Patrick Moore, Ph. D.
· spoluzakladateľ Greenpeace,
· po 15 rokoch opustil platformu konfrontácie
a vydal sa na cestu spolupráce,
· s jeho menom sa spája vznik pojmu
„trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý poznajú ľudia
na celom svete.
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Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich
srdciach žije spomienkami.

Dňa 28. 6. 2007 si pripomenieme
smutné 10. výročie od chvíle, keď
nás nečakane navždy opustil drahý
manžel, milovaný otec, svokor a
dedko Jozef BLAHUT.

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

                        manželka Anna a deti s rodinami

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

Dňa 1. 6. 2007 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná dcéra, sestra, teta,
vnučka, švagriná a príbuzná Mária GONDOVÁ.

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

Drobná inzercia

Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko
matky navždy sa zaviera.

Dňa 16. 6. 2007 uplynú 2 roky,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, sestra a príbuzná
Anastázia KRISTEKOVÁ.

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

S úctou a láskou dcéra Linda, syn Lukáš
a ostatná rodina.

PREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVOPREDAJŇA KOŽUŠNÍCTVO, Levočská 1, SNV,
t. č. 442 10 06. Akcia 10 − 20 %. Predaj
kožených búnd, kožuchov, golierov.
Šitie, príjem opráv. VÝKUP KOŽIEKVÝKUP KOŽIEKVÝKUP KOŽIEKVÝKUP KOŽIEKVÝKUP KOŽIEK
(králičiny, aj letné). Ovčiny − akcia jún −
25%. Info: 0905 350 531

����� Predám skoro nový kovovo−drevený stojan na
140 CD. Cena dohodou. T.: 446 25 20
�����  REMIX REMIX REMIX REMIX REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo dvore

na posch.: nízkonákladová tlač, reklamné tabu−
le, samolepky, polep áut, grafické návrhy, predaj
samolepiacich fólií a papierov, doskových mate−
riálov (PVC), laminovanie za studena, reklamné
predmety, pečiatky, gravírované štítky, maturit−
né tablá, tlač dipl. prác... Maľovanie bytov za
zmluvné ceny. T.: 0918 140 801, e−mail: re−
mix@demax.com
����� Hľadám pamätníkov na roky 1939 − 1945, ktorí

majú spomienky na protižidovské opatrenie alebo
pomáhali pri ukrývaní Židov − môžu byť aj sprostred−
kované. Pomôžu aj staré fotografie z regiónu.
Ďakujem. T.: 0908 260 537
����� „BIO − medical“„BIO − medical“„BIO − medical“„BIO − medical“„BIO − medical“, NOVOotvorené cen−NOVOotvorené cen−NOVOotvorené cen−NOVOotvorené cen−NOVOotvorené cen−

trum zdraviatrum zdraviatrum zdraviatrum zdraviatrum zdravia, Ul. odborárov č. 26, SNV (pri sta−
nici) ponúka − poradenstvo a predaj liečebných
prístrojov: biolampy zn. Bioptron; akupunktúry −
tlakomery; čističky vzduchu a iné... (hlavne pre
alergikov), ako aj kozmetiku a čistiace prípravky
vyrobené z bylín. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Objednať sa na t.: 0905 369 583
����� Dám do prenájmu garáž od 1. júna 2007 na Hanu−

lovej ul. pri dome − oplotené. Cena 600 Sk mesačne −
platba 1/2 roka dopredu. T.: 0907 206 392
�����  Rozširujem pobočky v SNV − práca v poraden−

skom Centre krásy a zdravia. T.: 0905 890 388
����� Zberateľ kúpi obrazy od podtatranských malia−

rov, Kantona, Nandor, K. Šovanka, Viktora Kissa a
iné. Platba ihneď. T.: 0905 319 162
����� Predám starší dom so záhradou v SNV (oproti

Pilvudu). T.: 0902 780 796
����� Darujem mačiatka do dobrých rúk. Odčervené, čis−

totní, vhodné aj do bytu. T.: 0908 254 709, 443 12 01

����� PIESKOVANIEPIESKOVANIEPIESKOVANIEPIESKOVANIEPIESKOVANIE: špecializujeme sa na pies−
kovanie dreveníc a ich renováciu. Ponúkame aj
pieskovanie automobilov, ich podvozkov a dis−
kov, betónu chodníkov a iných konštrukcií.
www.euro3b.sk. T.: 0908 850 380, 0911 363 474
�����  Predám nábytok do študentskej izby (vhodný

do kancelárie), 2 nové koberce (béžové), novú práč−
ku zn. GORENJE (na 6 kg prádla), nový mixér (rých−
lo mix − výr. zľava), nový rozťahovací gauč (sivomod−
rý, poťah plyš, 50 % zľava). T.: 0905 369 583
����� Ponúkame PRESTAVBY BYTOVÝCHPRESTAVBY BYTOVÝCHPRESTAVBY BYTOVÝCHPRESTAVBY BYTOVÝCHPRESTAVBY BYTOVÝCH

JADIERJADIERJADIERJADIERJADIER − vybúranie s odvozom, vymurovanie
z Ytong tvárnic, omietky so sieťkou, vodo−elektro
rozvody, obklady a dlažby podľa výberu zákazníka.
Dodávame komplet materiál a sanitu, upratanie
po stavebných prácach, bonus − umývadlo zdarma.
Celá prestavba 8−9 dní a záruka na prácu.
T.: 443 20 21, 0905 282 678
����� Predám rodinný dom v Spišských Vlachoch. Cena

dohodou. T.: 0902 064 980
�����  VÝVÝVÝVÝVÝROBA KĽÚČOVROBA KĽÚČOVROBA KĽÚČOVROBA KĽÚČOVROBA KĽÚČOV, Zimná 94 (pri trhovis−

ku v budove v. d. Združena) ponúka predaj visia−
cich, zadlabovacích zámkov, FAB vložiek, bez−
pečnostných kovaní, závesov atď. Ponúkame tiež
prestavbu FAB vložiek na 1 kľúč, opravu FAB
vložiek a dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc, šájb
a sekier. T.: 0904 255 209
����� Kúpim 3−izbový byt s balkónom v Spišskej Novej

Vsi. T.: 0915 938 425, 0911 938 425
����� Schudnúť do leta bez diéty! Poradím na

základe vlastného výsledku. Začnite už teraz!
T.: 0915 380 054
�����     CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO−CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO−

DERNIZOVAŤ?DERNIZOVAŤ?DERNIZOVAŤ?DERNIZOVAŤ?DERNIZOVAŤ? Ponúkam kvalitné stavebné prá−
ce ako keramické obklady a dlažby, zámkové dlaž−
by, bytové jadrá, omietky, stierky, potery aj
samonivelizačné, betonáže a iné práce. Naše služ−
by, Vaše ceny. T.: 0904 974 481
�����  Chceš schudnúť do leta? Tak začni už teraz!

Poradím na základe vlastného výsledku, schudla
som 9 kg bez diéty a hladovky s trvalým výsledkom!
T.: 0908 828 558
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Prvomájové oslavy v Madaras parku prilákali
množstvo obyvateľov mesta

Po dlhých rokoch areál Mada−
ras parku zaznamenal vysokú
návštevnosť.

Obyvateľov a návštevníkov
osobne pozdravili: Pavol Paška,
predseda Národnej rady Sloven−
skej republiky, Lea Grečková,
poslankyňa Národnej rady
Slovenskej republiky a Ján
Volný, primátor mesta Spišská
Nová Ves.

Prvomájové oslavy pripravilo
pre občanov a návštevníkov

Mesto Spišská Nová Ves v spo−
lupráci s tunajším Mestským
kultúrnym centrom a Centrom
voľného času ADAM.

V bohatom programe sa pred−
stavili Dychová hudba Železni−
čiar, Mažoretky CVČ Adam,
Jadranka, Folklórny súbor
Čačina, country−rocková skupi−
na The Colt.

Pre deti boli pripravené rôzne
atraktívne súťaže i jazda
na koni.

Obrovský záujem zazname−
nala i zoologická záhrada.

V tento deň sa uskutočnilo na
radnici i prijatie predsedu NR SR
Pavla Pašku primátorom Jánom
Volným. Prijatia sa zúčastnila i
poslankyňa NR SR Lea Greč−
ková a poslanci Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej
Vsi.

Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE

� � Bitka na koncerte

22. apríla hliadka MsP zakročila proti skupine
výtržníkov v Kine Mier na Šafárikovom námes−
tí. V uvedenom objekte došlo počas kultúrneho
podujatia „Spišský rock“ k fyzickému napáda−
niu medzi dvoma skupinami osôb. Účastníci
roztržky použili drevené násady. U viacerých
osôb došlo k ujme na zdraví, škode na majetku
hlavne na aparatúre zúčastnených skupín.
Nakoľko išlo o napádajúcu sa väčšiu skupinu
osôb a pre podozrenie zo spáchania trestného
činu výtržnictva a ublíženia na zdraví v zmysle
§ 189 a 156 trestného zákona, zákrok bol
dokončený už v súčinnosti s privolanými
hliadkami PZ SR, ktoré miesto činu prevzali
k ďalšej realizácii.

 Tesne pred štvrtou hodinou ráno 4. 5. 2007
bola na základe požiadania recepčnej hotela
Šport vyslaná hliadka do uvedeného objektu.
Na mieste oznamovateľka uviedla, že zabezpe−
čovacie zariadenie signalizuje pohyb osoby v
objekte prevádzky Hokejka. Násilne vniknutie
do objektu zistené nebolo. Počas previerky
objektu zvnútra bol na mieste zistený Š. J.
z Levoče. Menovaný ako zodpovedný vedúci
vykonával do neskorých večerných hodín
inventúru,  počas ktorej v objekte zaspal. Po
prebudení zistil, že zmeškal aj posledné autobu−
sové spojenie do Levoče, tak sa rozhodol v ob−
jekte zotrvať do rána, ale túto skutočnosť
zabudol oznámiť na recepcii hotela. Protiprávne
konanie zistené nebolo.

� � Zaspal pri práci
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Karol, navždy si odišiel a s Tebou Tvoj smiech,
vtipnosť, zmysel pre humor a optimizmus,
ktorý si šíril okolo seba. Mal si rád ľudí, život,
ale odchodu z tohto sveta sa nikto nevyhne.

S bolesťou v srdci sme si dňa 4. mája
2007 pripomenuli prvé výročie úmrtia
môjho manžela Karola ŠMEHLÍKA.

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

S úctou spomínajú manželka a smútiaca rodina.

Mal som Vás rád a chcel som žiť, ale prišla tá
chvíľa, keď som musel do večnosti ísť.
Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 22. 6. 2007 uplynie rok, čo nás
navždy opustil môj milovaný manžel,
otec, svokor, dedko, brat, švagor

Emil VALIGURA.
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodi−

nami, dcéra s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Spi sladko.

Dňa 7. 6. 2007 uplynie 15 rokov,
čo nás bez slova rozlúčenia navždy
opustil môj milovaný syn, brat, otec
a strýko Ing. Jozef SUCHÝ.

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

S láskou a smútkom spomína mama, synovia,
sestra a ostatná smútiaca rodina

Kyticu kvetov na hrob prinášame, s láskou
a vďakou Ťa drahý otec v srdci nosíme!

Dňa 4. 4. 2007 uplynulo 30 rokov
od smrti nášho dobrého otca Leo−
polda BŐTTCHERA.

S úctou spomínajú deti Eva, Marta,
Leopold, Marienka a Ivanko.

Jazvy sa nezahoja a zabudnúť sa nedá,
 v očiach denne slzy, v srdciach hlboký žiaľ,
koho sme milovali, osud nám vzal.

Dňa 28. 5. 2007 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustil môj
milovaný manžel, otec, dedko Adolf
KLEIN.

S láskou spomína manželka s deti s rodinami.
Venujte mu tichú spomienku.

S hlbokým žiaľom vyslovujeme
úprimné poďakovanie za prejavy sú−
strasti a kvetinové dary všetkým prí−
buzným, susedom a známym, ktorí
sa dňa 27. 3. 2007 prišli rozlúčiť s na−
šou starostlivou mamičkou, babičkou,
prababičkou Emíliou DROBNOU.

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

Na Tvoju lásku a dobrotu spomína syn Jaroslav
s manželkou, dcéra Adela, vnúčatá, pravnúčatá  a
ostatná smútiaca rodina.

Dňa 27. 6. 2007 uplynie 20 rokov,
keď nás opustila mama, babka, ses−
tra Mária VAGNEROVÁ.

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

S láskou spomínajú dcéry s rodi−
nami a ostatná smútiaca rodina.

Žila pre nás a nesmierne nás milovala.
Jej veľká láska a dobrota navždy žije
v našich srdciach.

Dňa 14. 6. 2007 si s veľkým žiaľom
pripomenieme 3. výročie, keď sa od
nás navždy vzdialila naša milovaná
manželka, starostlivá mamička,

láskavá babička a príbuzná Mária SOPKOVÁ.
V tento smutný deň prosíme tých, ktorí ju

poznali, aby jej spolu s nami venovali tichú
spomienku, za čo, úprimne ďakujeme.

S láskou a vďakou spomínajú milujúci manžel
František, dcérky Jelka a Ľubka s rodinami.

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

Dňa 1. 6. 2007 uplynie 15 rokov od
smrti môjho manžela Jozefa BELEJA.

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

                 manželka, deti a vnúčatá

Touto cestou sa chceme poďako−
vať príbuzným, známym, že sa dňa
26. 4. 2007 prišli rozlúčiť s našou mi−
lovanou mamičkou, svokrou, babič−
kou a prababičkou Máriou KRÁLO−
VOU, ktorá nás navždy opustila vo
veku 99 rokov.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú
rozlúčku patrí poďakovanie rím.−kat. farskému
úradu a Pohrebným službám S. Badzikovej.

dcéra Mária, synovia Ján, Ivan, Karol s rodinami

Smutná pravda života vraví, že nič netrvá
večne a i život každého z nás sa raz skončí.

Túto pravdu si zvlášť uvedomuje−
me v čase, keď si pripomíname deň
poslednej rozlúčky s milovaným man−
želom, otcom, bratom, švagrom
a strýkom RNDr. Stanislavom

FABŠÍKOM.
7. júna 2007 uplynie 5 rokov od chvíle, keď si

obzvlášť citlivo uvedomujeme túto ťažkú stratu.
Hoci vieme, že ho už, žiaľ, nikdy neuvidíme a ne−
ucítime jeho dotyk, jeho výnimočnosť a láskavosť
nám všetkým veľmi chýba. Ostane žiť navždy v
našich srdciach. Všetkým, ktorí si dokázali ucho−
vať živú spomienku na nášho drahého príbuzné−
ho a tým, ktorí mu venujú tiché zamyslenie,
ďakujeme.

              manželka Mária, synovia Igor a Peter
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Mesto Spišská Nová Ves
v spolupráci s maďarským mes−
tom Ózd sa už od minulého roka
intenzívne zúčastňovalo na prí−
prave a v tomto období ukonču−
je práce na projekte ROCHUS
(Renesancia, oživenie historic−
kých udalostí a baníckych tradí−
cií na Spiši).

ROCHUS so svojimi aktivita−
mi spadá do projektu európske−
ho významu s názvom EURÓP−
SKA ŽELEZNÁ CESTA, ktorej
neoddeliteľnou súčasťou je aj
náš región Spiš v širšej nadväz−

BUDÚCE NÁMESTIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIBUDÚCE NÁMESTIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIBUDÚCE NÁMESTIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIBUDÚCE NÁMESTIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIBUDÚCE NÁMESTIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Renesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši − projekt ROCHUSRenesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši − projekt ROCHUSRenesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši − projekt ROCHUSRenesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši − projekt ROCHUSRenesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši − projekt ROCHUS

nosti na Gemer a Boršodsko−
−abovsko−zempl ínsku župu
(Maďarská republika).

Výsledkom tejto spolupráce
bolo zabezpečenie kvalitnej pro−
jektovej dokumentácie nového
Baníckeho námestia, ktoré sa
bude nachádzať na Nábreží Hor−
nádu pri obchodnom dome
Coop.

Predmetné námestie bude
tvorené multifunkčným baníc−
kym centrom s informačným
strediskom, novou lávkou cez
rieku Hornád, symbolickou

banskou vežou, novým det−
ským ihriskom, a samozrejme,
upraveným a architektonicky
zladeným okolím.

Po úspešnom zvládnutí tejto
fázy projektu čakajú realizačný
tím a vedenie mesta ďalšie
úlohy tak, aby výsledkom spo−
ločného úsilia bolo komplexné
zrealizovanie zámeru ako celku.

Ďalšie informácie k tomuto
projektu budú prezentované na
pripravovanej stránke:
www.rochus.info.

Júnová večerná obloha nám
poskytne veľmi dobré podmien−
ky na pozorovanie planét Mer−
kúr, Venuša, Jupiter a Saturn.
Chýbať nám tam bude Mars,
ktorý vychádza až po polnoci,
a ktorý môžeme pozorovať v sú−
hvezdí Rýb. 26. 6. 2007 sa pre−
sunie do súhvezdia Baran.

Merkúr je pozorovateľný za−
čiatkom mesiaca na severe nad
západným obzorom. Jeho naj−
lepšia pozorovateľnosť nastáva
2. 6. 2007. Zapadá po 22:40 hod.

Na večernej oblohe môžeme

už pár týždňov pozorovať pla−
nétu Venušu, ktorá je pozoro−
vateľná aj bez ďalekohľadu vy−
soko nad miestom, kde Slnko
zapadá. Vysokú jasnosť Venu−
še spôsobuje atmosféra plané−
ty, od ktorej sa odráža 66 % do−
padajúceho slnečného svetla.
Zapadá až po 23:00 hod.

Jupiter môžeme pozorovať
v súhvezdí Hadonoš, je pozoro−
vateľný celú noc.

Saturn pozorujeme v súhvezdí
Leva, ktorý je na začiatku mesia−
ca pozorovateľný len v prvej
polovici noci.

                F. Sejut − MO SZAA

Pozorujte s namiPozorujte s namiPozorujte s namiPozorujte s namiPozorujte s nami
Všetky časové údaje sú v LSEČ

Riaditeľstvo
Základnej umeleckej školy,

Fabiniho 1,
Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a širokú
verejnosť na

ZÁVEREČNÝ KONCERT
a výtvarnú výstavu

žiakov ZUŠ,

ktoré sa uskutočnia
13. júna 2007 o 1700 hod.

v koncertnej sále ZUŠ.
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Len ten, kto stratil, koho mal rád,
ten už vie, čo je smútok a žiaľ.

Dňa 10. 6. 2007 uplynie rok, kedy nás navždy
opustil náš otec a dedko Artúr ZALČÍK.

Zabudnúť sa nedá.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami naňho

spomeniete. S láskou spomínajú synovia, dcéry
a vnúčatá.

Bože, zotri slzy lúčenia! Ty si prameň lásky a
vykúpenia! Už len kytičku na hrob Ti môžeme
dať, spokojný a večný sen priať a tichú modlitbu
odriekať. Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný
vo svojom živote, veľký v láske a dobrote.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
príbuzným, známym, susedom a bý−
valým kolegom, ktorí prišlo odpreva−

diť na poslednej ceste nášho starostlivého a obeta−
vého manžela, otca, dedka a pradedka Emila
ČARNOKÉHO, ktorý nás predišiel do večnosti dňa
8. 5. 2007 vo veku nedožitých 85 rokov. Ďakujeme
Pohrebným službám S. Badzikovej za poskytnuté
služby, kvetinové dary, vdp. P. Solárovi za dôstoj−
nú rozlúčku.

Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie
primárovi odd. OAIM, MUDr. Š. Zelenému, kolek−
tívu lekárov, sestričkám a celému personálu za
starostlivosť, liečbu a opateru, ako aj za ľudský
prístup v posledných dňoch života nášho otca a
dedka Emila Čarnokého.

manželka, dcéra Mária a vnuk Peter s rodinou

Veľakrát už slnko bez Teba zapadlo, tisíce sĺz
nám z očí vypadlo. Jedno srdce na svete bolo,
čo nás veľmi milovalo. Len sviečku zapáliť, slzu
vyroniť a pošepkať, ako veľmi nám chýbaš.

Dňa 2. júna 2007 uplynie rok, kedy
sme sa rozlúčili s naším drahým man−
želom, milovaným otcom, svokrom a

deduškom Jánom TÓTHOM, ktorý nás nečaka−
ne bez rozlúčky opustil.

Na Tvoju lásku a dobrotu spomína manželka,
deti Erika, Silvia, Ján, Alica s rodinami.

Spi sladko, deduško náš.

Touto cestou chceme vyjadriť po−
ďakovanie príbuzným, priateľom,
známym, bývalým spolupracovní−
kom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 22. 4.
2007 s našou milovanou mamkou
Kvetoslavou ŠTRAUCHOVOU.

Naša vďaka patrí aj MUDr. Zimo−
vej z ODCH, pracovníkom odd. ARO, Domova
dôchodcov a p. Findurovej z MsÚ v Sp. Novej
Vsi. Vďaka za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

                                         dcéra Agáta s rodinou

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté
srdce, ktoré sme tak mali radi, stuhli ruky, ktoré
pre nás tak pilne pracovali...

S hlbokým zármutkom v srdci sme
sa dňa 23. 4. 2007 rozlúčili s naším
milovaným manželom, otcom, starým
otcom, svokrom, švagrom a príbuz−
ným Alfrédom TAKÁČOM. Úprim−

ne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spo−
lupracovníkom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť, slová útechy a krásne kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ a ne−
smierny zármutok. Za dôstojnú a precítenú rozlúč−
ku ďakujeme PhDr. J. Lapšanskému, rím.−kat. far−
skému úradu a Pohrebným službám S. Badzikovej.
Naše poďakovanie patrí aj zdravotníckemu perso−
nálu neurologického a interného oddelenia VNsP
Levoča, a. s., za starostlivosť, opateru a ľudský
prístup.

  smútiaca rodina

Nezobudí Ťa slnko, ani krásny deň,
Ty na cintoríne spíš svoj večný sen.

Dňa 2. 6. 2007 uplynú dva roky od
smrti môjho manžela Štefana
KALINU.

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

         manželka Anna a sestra Mária s rodinou

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

Dňa 28. 5. 2007 sme si pripomenuli
20. výročie smrti môjho manžela
Štefana BIGOŠA.

S úctou a láskou spomínajú man−
želka, synovia a dcéra s rodinami.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým  príbuzným, priateľom, su−
sedom a známym, ktorí sa prišli roz−
lúčiť dňa 23. 3. 2007 s naším synom,
otcom, bratom, švagrom, krstným ot−
com, príbuzným a priateľom Viliamom
DUBIŇÁKOM. Ďakujeme za prejavy

sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za profesionálny a ľudský
prístup ďakujeme riaditeľovi OO PZ mjr. Mgr. Greč−
koví a npor. Paučulovi. Za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme Pohrebným službám R. Finduru.

S láskou a úctou dcéra Simona, rodičia, priateľ−
ka Kristína a ostatná smútiaca rodina.

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

Dňa 14. 6. 2007 uplynú dva roky,
odkedy nás navždy opustil milovaný
manžel a starostlivý otec, svokor,
dedo, brat a švagor František

TOMAJKA.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, sy−

novia Ľuboš s rodinou, Maroš s priateľkou, mama,
brat, švagrovia s rodinami.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
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V roku 1863 bol na Medziná−
rodnej konferencii v Ženeve za−
ložený Červený kríž, ktorého ofi−
ciálnym znakom sa stal Červený
kríž na bielom poli, ako charak−
teristický znak, slúžiaci na roz−
poznávanie a ochraňovanie
tých, ktorí pomoc nielen potre−
bujú, ale aj tých, ktorí pomáhajú.

Územný spolok SČK „SPIŠ“
je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Pracuje v ňom 25 miestnych
spolkov s 1250 členmi, medzi
ktorými je veľa aktívnych dob−
rovoľníkov, bezpríspevkových
darcov krvi a ľudí s dobrým a
láskavým srdcom.

Oslavy Svetového dňa Čer−
veného kríža sú jednou z príle−
žitostí, kedy sa SČK snaží celo−
slovensky, ale aj regionálne

poďakovať všetkým obetavým
dobrovoľníkom za ich nezištnú
pomoc pri napĺňaní humánnych
myšlienok zakladateľa Červe−
ného kríža H. Dunanta.

Na celoslovenských oslavách
SD ČK boli 3. mája ocenení ppor.
František Štofaňák z Kluknavy,
príslušník Policajného zboru v
Krompachoch, ktorý začiatkom
februára t. r. zachránil malého
Jakubka Ringoša z horiaceho
rodinného domu po výbuchu
plynu. Pán Štofaňák si prebral
medailu za záchranu života.

Druhou ocenenou bola Ing.
Kvetoslava Kucharovičová,
dlhoročná aktívna funkcionárka
tunajšieho územného spolku
a členka Najvyššej rady SČK
v Bratislave, ktorá si prebrala

rezortné vyznamenanie „Za hu−
manitu, obetavosť a dobrovoľ−
nosť“ 1. stupňa.

Regionálne oslavy sa konali
10. mája v koncertnej sieni
Reduty v Spišskej Novej Vsi.
Ocenenia si prebralo 33 dobro−
voľníkov, členov i nečlenov SČK,
ako aj spolupracujúce zložky
a firmy.

Tieto oslavy sa konali pod
záštitou prednostu Obvodného
úradu v Spišskej Novej Vsi Ing.
Mariána Bubeníka.

Od roku 2007 SČK udeľuje
i nové ocenenie pre viacnásob−
ných bezpríspevkových darcov
krvi, a to medailu prof. Jána
Kňazovického, ktorý ako prvý
aplikoval pri chirurgickom zákro−
ku transfúziu krvi. V našom
regióne sú prvými držiteľmi tohto
ocenenia  Milan Krčmár z Tep−
ličky nad Hornádom, ktorý
daroval svoju krv už 206−krát a
Štefan Antolík z Jamníka, ktorý
daroval svoju krv 193−krát.

Kvetoslava Maniaková, SČK

8. máj − Svetový deň Červeného kríža8. máj − Svetový deň Červeného kríža8. máj − Svetový deň Červeného kríža8. máj − Svetový deň Červeného kríža8. máj − Svetový deň Červeného kríža
Pred 179 rokmi sa narodil v Ženeve Jean Henry Dunant −
autor myšlienky založenia humanitárnej organizácie,
ktorá by pomáhala ľuďom postihnutým vojnou. Slovenský
Červený kríž je jedinou vládou SR uznanou národnou
spoločnosťou Červeného kríža, pôsobiacou na území SR.

Spišskonovoveský ochotnícky
divadelný súbor HVIEZDOSLAV
pri Mestskom kultúrnom centre
oslavuje v decembri 2007 sedem−
desiatpäť rokov nepretržitej diva−
delnej činnosti. Členovia súboru
a jeho zriaďovateľ si nemohli že−
lať lepší vstup do jubilejnej sezó−
ny ako naštudovanie a následnú

prezentáciu dramatizácie
poviedky levočského
rodáka MUDr. Jána
Milčáka „KLIETKA“.

Súbor s touto hrou vy−
stúpil posledný aprílový
týždeň, ešte pred oficiál−
nou premiérou, na 40.
ročníku Palárikovej Ra−
kovej v Čadci, kde v kon−
kurencii 15−tich prihláse−
ných a 6−tich vystupu−
júcich súborov získal
bronzovú medailu Jána
Palárika. Iveta Liptáková,
režisérka predstavenia
získala za dramatizáciu
striebornú medailu Jána

Palárika. Odborná porota na čele
s Petrom Kováčom, dramaturgom
z SKD Martin a pani Soňou Valen−
tovou, herečkou SND Bratislava,
vysoko ocenila dramatizáciu, vy−
sokú kvalitu textu a kvalitu réžie.

O dva dni neskôr na Malej scé−
nickej žatve ochotníckych diva−
delných súborov Košického kraja

Úspešný začiatok jubilejnej sezóny DS Hviezdoslav
− 10. Divadelný Trebišov súbor
získal najvyššie ocenenie s ná−
vrhom na postup na júnovú celo−
štátnu súťažnú prehliadku ama−
térskeho činoherného divadla,
tentoraz nie ako tradične do Spiš−
skej Novej Vsi, ale do Tlmač.

Na oboch týchto prehliadkach
získal Ing. Peter König, stvárne−
ním postavy Norberta, ceny za
najlepší mužský herecký výkon.

Jubilejný rok začal súbor
úspešne. Vďačí za to hlavne
podpore riaditeľa MKC Ing. Emi−
la Labaja, riaditeľky Domu MS
Mgr. Dorčákovej a vedúceho
prevádzky Spišekého divadla
Kamila Labanca a javiskového
majstra Jozefa Nalevanka.

Snahou všetkých zúčastne−
ných je nezaspať na pomyselných
vavrínoch, ale ďalšími dramatic−
kými aktivitami na divadelných
doskách obohacovať našu kultúr−
nu divadelnú verejnosť.

Ing. Peter König
DS Hviezdoslav
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Čo nám bolo drahé, osud nám vzal,
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 11. 5. 2007 uplynulo 5 rokov,
odkedy nás navždy opustil môj man−
žel a otec František VRANA.

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

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária,
dcéry Lívia a Slávka s manželom a vnúčik
Tomáško.

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

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom, susedom a zná−
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 30. 4.
2007 s mojím manželom, otcom,  de−

dom a pradedom Ing. Viktorom ŠTEFAŇÁKOM,
ktorý nás navždy opustil dňa 27. 4. 2007.

Naša vďaka patrí Pohrebným službám R. Fin−
duru za poskytnuté služby.

manželka Helena, dcéry s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá

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

S hlbokým zármutkom v srdci vy−
slovujeme úprimné poďakovanie za
prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným, priateľom, su−

sedom a známym, ktorí prišli odprevadiť dňa 2.
mája 2007 na poslednej ceste môjho drahého man−
žela, otca, brata, švagra, svokra, strýka a príbuz−
ného Michala KOTRADYHO, ktorý nás náhle
opustil 29. apríla 2007, v Nedeľu Dobrého pastie−
ra, vo veku nedožitých 58 rokov.

Touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať farskému úradu, p. dekanovi, p. kaplánovi
za bohoslužby a dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme
lekárom a personálu NsP v SNV, Ústave tuber−
kulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy, za príkladnú zdravotnícku starostli−
vosť.

Naše poďakovanie patrí tiež Pohrebným služ−
bám R. Finduru a správcovi cintorína za citlivý
prístup a poskytnuté služby.

manželka Alžbeta, synovia Marcel a Ľuboš
s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť 27. 4. 2007 s naším otcom,
dedkom, bratom, svokrom a ujom
Štefanom DZURŇÁKOM, ktorý nás

navždy opustil vo veku 79 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku zástupcovi pri−

mátora PhDr. M. Semešovi, p. M. Findurovej
s kolektívom ZPOZ. Naše poďakovanie patrí aj
Pohrebným službám R. Finduru.

           syn Štefan s rodinou, dcéra Mária
                                 a ostatná smútiaca rodina

Len ten, kto stratil, koho mal rád,
ten už vie, čo je smútok a žiaľ.

Dňa 15. 6. 2007 uplynie rok, odkedy nás navždy
opustil môj manžel, otec František ACKSTEINER.
Zabudnúť sa nedá.

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami naňho
spomeniete.

S láskou spomína manželka Ľuboslava, syn
Ľubomír, dcéra Miriama a ostatná rodina.

Prosím, dobrotivý Bože, zotri slzy z mojich očí.
Ty si prameň lásky a vykúpenia. Chýbaš nám
veľmi drahá, milovaná Monika. Tvoja strata sa
nikdy nezahojí, neprebolí. Spomienka na
perách s láskou na Teba, vrúcna modlitba, len
pokoj a milosť u Boha vyprosujem pre Teba.

Dňa 16. júna 2007 si s láskou pri−
pomenieme 1. výročie úmrtia milovanej dcérky
Moniky HORNYÁKOVEJ, rod. Akurátnej.

Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte
s nami.

mamka, sestra Hanka, neter Michalka a ostat−
ná rodina

14. apríla 2007 uply−
nulo 15 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil
môj manžel a náš otec
Dezider SVAČEK  a
18. 6. 2007 uplynie
5 rokov od smrti mojej

dcéry a našej sestry Marty SVAČEKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im

spolu s nami tichú spomienku.
                                                 smútiaca rodina

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

Dňa 16. 6. 2007 uplynú 3 roky od
úmrtia môjho milovaného manžela,
otca, syna, brata a švagra Michala
MRAVČÁKA.

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

Ďakuje manželka, deti s rodinami, mama a ostat−
ná smútiaca rodina.

Odišla si, už nie si medzi nami,
ale žiješ v srdciach nás, ktorí sme Ťa milovali.

Dňa 16. 6. 2007 si pripomenieme
1. výročia úmrtia drahej Etely
KERKEŠOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú man−
žel Rudolf, dcéry, zaťovia, vnuci, brat

a svatka s rodinou.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Výrobná spoločnosť ROVA −
SK, a. s., so zameraním na pro−
dukciu strešnej krytiny, trapézo−
vých profilov a doplnkového sorti−
mentu sa presťahovala do Spišskej
Novej Vsi. Slávnostným prestrih−
nutím pásky otvorili nové výrobné
a administratívne priestory na Rad−
linského ulici 20 poslankyňa
Národnej rady SR Lea Grečková
a primátor Spišskej Novej Vsi Ján
Volný za asistencie generálneho
riaditeľa materskej spoločnosti
SIPOG, a. s., (predtým Plechpro−
fil, a. s.) Mariána Kapustu.

Zúčastnení zástupcovia štátnej
správy a samosprávy sťahova−
nie výrobnej spoločnosti uvítali.
„Sedemročná história vašej
spoločnosti je snom každého
podnikateľa. Nie nadarmo ste
sa zaradili medzi najúspešnej−
ších podnikateľov minulého
roka,“ uviedol pri slávnostnej prí−
ležitosti primátor mesta J. Volný.
Spoločne s tridsiatkou pozvaných
si prezrel výrobné prevádzky no−
vého areálu firmy a na spoločnej
tlačovej besede zdôraznil záujem
mesta o rozvoj miestneho podni−
kateľského prostredia. „Prvýkrát
sme v našom meste vyčlenili
peniaze na nákup pozemkov
určených pre budúce podni−
kateľské aktivity. Za−
čali sme spolupraco−
vať aj na oprave
komunikácií v prie−
myselných zónach,
príkladom je doho−
da o rekonštrukcii
cesty do priemysel−
ného areálu. V blíz−
kej dobe sa budeme
intenzívnejšie zao−
berať rozvojom prie−
myselného parku v
Spišskej Novej Vsi.
Otvorenie nového
areálu ROVA − SK,
a. s., v našom mes−
te je iba dôkazom
možností mesta
v danej oblasti a v
blízkej dobe zazna−

menáme viac takýchto uda−
lostí,“ upozornil J. Volný.

Marián Kapusta vyjadril na zá−
ver stretnutia vôľu spolupracovať
s mestom vo viacerých smeroch:
„Nejde len o možnosť podpo−
rovať neziskovú verejno−
prospešnú činnosť v Spišskej
Novej Vsi. Chceli by sme na−
príklad iniciovať založenie
podnikateľského klubu v na−
šom meste a rozvíjať ďalšie
budovanie podnikateľských
aktivít,“ prezradil M. Kapusta.

Dôvodov na presťahovanie
celého sídla spoločnosti bolo
niekoľko. „Medzi tie, ktoré
zavážili najviac, bola potreba
centralizácie výroby a nákupu
vstupného materiálu aj pre
ostatné spoločnosti, napríklad
SIPOG, a. s. Pôvodné priesto−
ry v Jamníku nepostačovali ani
z kapacitného hľadiska. Víziou
firmy je totiž neustále rozširo−
vať sortiment spoločnosti o
nové produkty, a teda aj o prí−
slušné výrobné linky, ktoré by
sme v pôvodných priestoroch
nemali kam umiestniť,“ vyme−
noval hlavné príčiny sťahovania
výkonný riaditeľ ROVA−SK, a. s.,
Ľubomír Korchňák. Nové priesto−
ry znamenajú pre obchodných

partnerov i samotných zamest−
nancov lepšiu dostupnosť. V
neposlednom rade zavážila pri
rozhodovaní aj blízkosť železnič−
nej trate. „V budúcnosti by
sme ju chceli využívať na do−
voz zvitkov od zahraničných
dodávateľov,“ vysvetlil Ľ. Kor−
chňák. Spoločnosť plánuje roz−
šíriť aj rady zamestnancov. V sú−
časnosti ponúka približne 10
voľných pracovných miest, a to
na pozíciu obchodný zástupca,
skladník, finančný riaditeľ,
rozpočtár a ďalšie.

Firma ROVA − SK, a. s., je lídrom
na trhu plechových strešných kry−
tín. Okrem slovenskej výrobnej
spoločnosti má ďalšie v Čechách
a Rumunsku. V tomto roku chce
expandovať na Ukrajinu.

Zábavný program počas prvej
májovej soboty venovala firma
ROVA − SK, a. s., zase širokej
verejnosti. Novovešťanom a ostat−
ným záujemcom, ktorí si nene−
chali ujsť príležitosť zoznámiť sa
s výrobným procesom a nahliad−
nuť do výrobných hál, prišiel
zaspievať stále populárny spevák
Peter Stašák, slovom a hudbou
ich pobavila zábavná skupina
Drišľak. Tanečnú lahôdku ponú−
kol FS Čačina, deti sa tešili
z balónov najrôznejších tvarov,
ktoré si odniesli z akcie
zadarmo.

ROVA − SK, a. s., sa presťahovalaROVA − SK, a. s., sa presťahovalaROVA − SK, a. s., sa presťahovalaROVA − SK, a. s., sa presťahovalaROVA − SK, a. s., sa presťahovala
do Spišskej Novej Vsido Spišskej Novej Vsido Spišskej Novej Vsido Spišskej Novej Vsido Spišskej Novej Vsi
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Dňa 25. 4. 2007 sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým ockom,
starým, prastarým a krstným otcom
Tomášom VAŠKOM, ktorý nás
navždy opustil po ťažkej chorobe
vo veku 84 rokov. Ďakujeme rodine,
príbuzným a známym, ktorí sa s ním

prišli rozlúčiť, ako aj za prejavy sústrasti a kveti−
nové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p.
M.  Findurovej s kolektívom ZPOZ. Poďakovanie
patrí aj Pohrebným službám S. Badzíkovej.

S úctou a láskou dcéra Janka a syn Vladimír
s rodinami.

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

S bolesťou v srdci si spomíname
na našu milovanú mamičku, babičku,
svokru, príbuznú a známu Evu
NÉMETHOVÚ, ktorá nás pred rokom

navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši

bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.

Len ten, kto s nimi žil,
vie, koho stratil.

V júni uplynie 15 rokov,
čo nás opustil otec,
dedko, svokor Ondrej
ČIŠKO a 3 roky, čo nás
opustila mamička, babič−

ka a svokra Mária ČIŠKOVÁ z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im

tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína dcéra Alena, vnučka

Alenka a zať Milan.

Dotĺklo srdce, prestalo navždy biť,
museli sme sa naučiť tu, bez Teba, žiť.
Ostalo nám už len spomínať,
no nikdy Ťa neprestaneme milovať.

Dňa 4. 6. 2007 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy
nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, vnuk
a príbuzný Bohuš TOMAŠČÍK.

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

          rodičia, bratia Ivan a Filipko
            a ostatná smútiaca rodina

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

Dňa 14. 6. 2007 si pripomíname
5. výročie úmrtia našej milovanej
mamky, svokry a babky Anny

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

tichú spomienku.
dcéra Renáta s rodinou

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, známym a pria−
teľom, ktorí sa prišli 20. apríla 2007
rozlúčiť s drahým manželom, otcom
a dedkom Jánom ŠTRAUCHOM.

Ďakujeme za kvetinové dary,
prejavy sústrasti a útechu v žiali.

Úprimné poďakovanie patrí obvodnej lekárke
MUDr. Dugasovej za jej ochotu a pomoc pri
domácom ošetrovaní počas dlhej a ťažkej choroby
a opatrovateľkám p. Blahutovej z Betezdy a p.
Jašovej z Charity.

S úctou a láskou smútiaca rodina.

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.

So spomienkou a láskou sme si
pripomenuli Tvojich nedožitých 80
rokov, ktoré by si bol oslávil 3. 5. 2007.

Dňa 22. 12. 2006 uplynuli 2 roky, čo nás
navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Ján KMEC.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ján,
Vladimír s rodinami a neter Evička.

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

Touto cestou vyslovujeme úprim−
né poďakovanie všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí
sa dňa 7. 5. 2007 prišli rozlúčiť
s našou drahou zosnulou Máriou

VIZINOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,

ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Osobitne ďakujeme jej dlhoročnej priateľke
a ošetrujúcej lekárke MUDr. Anne Hájekovej,  ktorá
jej bola vždy veľkou oporou. Za ľudský prístup
a obetavú starostlivosť ďakujeme aj celému
kolektívu neurologického odd. v Sp. Novej Vsi,
pod vedením primára MUDr. Dvoráka.

 smútiaca rodina

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

Dňa 5. 6. 2007 uplynie smutných 10
rokov, kedy sa navždy zavrela kniha
života nášho drahého manžela, otca
a starého otca Jozef FRANEKA.

S láskou a úctou spomína manžel−
ka, dcéry a vnúčatá.

25. 6. 2007 uplynie 5 rokov, kedy
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec František
TOMAJKO. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou si spomínajú manželka,
dcéry Eva a Mária, syn František
s rodinami.
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Športovo strelecký klub Ruš−
ňové depo Spišská Nová Ves sa
už dlhodobo orientuje na  prácu
s mládežou.

Vďaka pochopeniu vedenia ZŠ
na Nejedlého ul. sú v spolupráci
so ŠSK RD Sp. N. Ves už dlhé
roky vytvorené prijateľné pod−
mienky pre mladých strelcov,
pričom najlepší sa majú možnosť
rozvíjať aj v športovej triede
zameranej na športovú streľbu
v tejto ZŠ.

Aj keď približne každých 5
rokov dochádza k výmene stre−
leckej generácie, kolektív skúse−
ných trénerov pod vedením Jána
Mlynarčíka a Dr. Milady Petko−
vej dosahuje každoročne vyni−
kajúce výsledky na slovenskej,
ale aj medzinárodnej športovej
scéne.

Minuloročná aktívna práca vy−
vrcholila vyhlásením Jána Ben−
ka za najúspešnejšieho mladé−
ho športovca mesta Spišská
Nová Ves, ktorý v roku 2006
dosiahol veľa vynikajúcich
umiestnení, ale aj niekoľkokrát
vytvoril slovenský rekord.

Ján Benko (foto) vo svojich
vynikajúcich výsledkoch pokra−
čuje aj tento rok. Aj ostatní špor−
toví strelci zo ŠSK RD Sp. N. Ves
začali rok 2007 vo vynikajúcej
forme, čo sa dá najlepšie preuká−
zať na dosiahnutých úspechoch.
Keďže výborné výsledky dosa−
huje skoro každý strelec ŠSK,

spomenieme len niekoľko naj−
významnejších.

Na medzinárodných majstrov−
stvách SR v Nitre bol Ján Benko
druhý v disciplíne vzduchová piš−
toľ v kategórii kadeti. Martin Bed−
nár, takisto druhý v tej istej dis−
ciplíne, ale v juniorskej kategórii
a Lenka Matfiaková skončila
tretia ako aj družstvo ŠSK v zlo−
žení Benko, Bednár a Kuzl.

Na úvodnom podujatí letnej
sezóny, na slovenskej EXTRA−
LIGE, títo strelci potvrdili svoju
vynikajúcu formu, keď Martin
Bednár vyhral disciplínu ľubovoľ−
ná pištoľ v kategórii juniori a Ján
Benko bol v kategórii kadetov
druhý.

Úspechy spišskonovoveských športových strelcovÚspechy spišskonovoveských športových strelcovÚspechy spišskonovoveských športových strelcovÚspechy spišskonovoveských športových strelcovÚspechy spišskonovoveských športových strelcov
Najlepší výsledok tam dosia−

hol Peter Mlynarčík, ktorý okrem
víťazstva vytvoril nový sloven−
ský rekord v disciplíne rýchlopal−
ná pištoľ.

Peter Mlynarčík pokračoval vo
víťaznom a rekordnom trende aj
na jedných z najprestížnejších
medzinárodných pretekov Veľká
cena Oslobodenia v Plzni, kde
vyhral rýchlopalnú pištoľ v novom
slovenskom rekorde.

Veríme, že naši strelci budú
pokračovať v úspechoch po celú
sezónu, a že aj pri najbližšom
vyhlasovaní najúspešnejších
športovcov mesta budú medzi
ocenenými.

Klub
dôchodcov
Komenský

pozýva všetkých
pedagogických pracovníkov
dôchodcov
na stretnutie,
ktoré sa uskutoční

18. 6. 2007 o 1000 hod.

v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.

DIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DMS SP. NOVÁ VESDIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DMS SP. NOVÁ VESDIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DMS SP. NOVÁ VESDIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DMS SP. NOVÁ VESDIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DMS SP. NOVÁ VES

pozýva do divadelno−rozprávkového podkrovného
divadelného štúdia.

Dňa 15. 6. 2007 o 17Dňa 15. 6. 2007 o 17Dňa 15. 6. 2007 o 17Dňa 15. 6. 2007 o 17Dňa 15. 6. 2007 o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
sa tu uskutočnísa tu uskutočnísa tu uskutočnísa tu uskutočnísa tu uskutoční

Deň detského divadla.Deň detského divadla.Deň detského divadla.Deň detského divadla.Deň detského divadla.

Budete si môcť pozrieť naše inscenácie.
Naše dianie sa tým ešte nekončí:

29. 6. 2007 odchádzame na detský divadelný tábor.

Cez prázdniny nás čaká
noc poézie pri sviečkach v divadelnom štúdiu

a tvorivá dielňa na výrobu bábok
aj pre ostatných, čo sú doma a chcú…
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spomienky a poďakovania

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom,
známym za dôstojnú rozlúčku
s našou drahou zosnulou Lýdiou
PUCHOMÍRSKOU, ktorá nás navždy
opustila dňa 23. 2. 2007 vo veku 67
rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti

a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.

   smútiaca rodina

Po krátkych cestách chodili sme spolu,
na dlhú cestu odišla si sama. Márne ju
naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.
Ticho trpela, s chorobou zápasila, ubolené
srdce prestalo biť, tíško odišla, hoci tak veľmi
chcela s nami žiť.
Dňa 29. 6. 2007 uplynie 15 rokov, čo

nás navždy opustila naša mamka, manželka,
babka Anna LEDECKÁ.

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím, DSS,

Chrapčiakova 13, SNV
pozýva

na verejnú zbierku,
ktorá sa uskutoční
v uliciach mesta

v rámci
DŇA KRIVÝCH ZRKADIEL

dňa 12. 6. 2007

Poďme spolu búrať predsudky, meniť
postoje voči občanom

s mentálnym postihnutím,
odstraňovať prejavy diskriminácie,

učiť sa tolerancii
a prispievať k integrácii

týchto občanov do spoločnosti.

OPUSTILI NÁS:OPUSTILI NÁS:OPUSTILI NÁS:OPUSTILI NÁS:OPUSTILI NÁS:
Mária Králová,
nar. v r. 1908
Margita Dudášová, 1911
Anna Stuhľáková, 1916
Ondrej Snopko, 1923
Jozef Bakan, 1923
Tomáš Vaško, 1923
Viktor Štefaňák, 1924
Helena Ujháziová, 1924
Gizela Dragonová, 1924
Šebastián Milon, 1924
Júlia Vartovníková, 1925
Ján Štrauch, 1926
Mária Pavelková, 1926
Štefan Dzurňák, 1928
Mária Hrušovská, 1928
Margita Vikartovská, 1930
Štefan Šofranec, 1931
Anna Mravčáková, 1932
Helena Vilková, 1937
Alfréd Takáč, 1940
Dušan Ganovský, 1942
Alexej Šomšák, 1943
František Kostelník, 1949
Michal Kotrady, 1949

V APRÍLI VV APRÍLI VV APRÍLI VV APRÍLI VV APRÍLI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUMÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUMÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUMÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUMÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM     OSLÁVILI:OSLÁVILI:OSLÁVILI:OSLÁVILI:OSLÁVILI:

VITAJTE MEDZI NAMI:VITAJTE MEDZI NAMI:VITAJTE MEDZI NAMI:VITAJTE MEDZI NAMI:VITAJTE MEDZI NAMI:

70 rokov
Mária Huňová
Mária Štefáničková
Irena Zajacová
Mária Vitikáčová
Margita Tomaščíková
Ing. Július Elšig
Magdaléna Némethová
Jiřina Feranecová
Juliana Hovanová
Milan Tököly
Magdaléna Melušová
Adam Holiš
Kamil Mihálfy
Františka Rizmanová
Valéria Cvengrošová
Regina Lapšanská
Ľudovít Lovas
Anna Salajová
Elena Dravecká
Ing. Ervín Drobný
Ján Želikovský
Emil Sedlák
Cyril Merkovský
Karol Pjontek
Anna Kováčová
Koloman Gabčo
Helena Kukurová
Žofia Čekovská

Adam Kolesár
Agáta Giňová
Andrej Krempaský
Bohdana Uhrinová
Damián Krigovský
Daniela Žilavá
Ester Stacho

Jakub Ďurica
Jakub Šteiner
Jaroslav Kučera
Larissa Paveleková
Laura Pagáčiková
Lenka Stanková
Lucia Kašperová

Ľudovít Pecha
Marek Dutko
Mariana Kapustová
Matej Boroš
Natália Olejníková
Nina Holubová
Patrik Ferenc

75 rokov
Irena Kolcúnová
Mária Krivjanská
Margita Kopperová
Margita Uličná
MUDr. Tibor Mišek
Adela Mikolajová
Elena Kukoľová
Jolana Vallová
Oľga Zemanová
Margita Vaverčáková
Margita Tökölyová
Štefan Mikolaj
Anna Krestianová
Aurélia Červená
Jozef Mulík
František Klein
Mária Szabová
Frnatišek Slopek
Marta Piatnicová
Ing. Klára Paulíková

80 rokov
Jolana Richnavská
Ladislav Maceják
Marta Zavačanová
Regina Čechová
Jozef Sedmák
Ing. Ján Kapušanský
Anna Mikolajová

85 rokov
Anna Kopťárová
Anna Porubská
Irma Petrášová
Mária Gavláková
Helena Lehotská
Anna Kubalová
Anna Magutová
Irena Horbalová
Helena Miklošová

92 rokov
Eleonóra Szuttorová

94 rokov
Filomena Vaščurová
Alžbeta Komarová

99 rokov
Juraj Kipikaša

Petra Zvolenská
Rastislav Sagalinec
Sebastián Bratek
Štefan Gáll
Tamara Kotlárová
Tereza Šuláková
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LETNÝ TÁBOR PRE ALERGIKOV
29. 6. do 8. 7. 2007
Chorvátsko − Biograd na Moru
Info: Štrauchová, Bigošová,
Kožušková

Počiatky organizovaného
basketbalu sa datujú v meste už
od roku 1947 pod hlavičkou Lo−
komotívy, no už vtedy tu existo−
vala viac ako desaťročná tradícia
neorganizovaného stredoškol−
ského basketbalu. Až po druhej
svetovej vojne vznikol prvý od−
diel, ktorý po patričnej príprave
sa zapojil i do pravidelnej súťaže.
Najprv to bola Spišská basket−
balová súťaž, ktorú riadili nadšen−
ci z Lokomotívy  a štartovali v nej
družstvá z Kežmarku, Popradu,
Gelnice, Prakoviec, Levoče a
Spišskej Novej Vsi. Súťaž mala
veľmi dobrú úroveň. Súťažili muži
i ženy. Novoveské družstvá
mužov i žien sa prebojovali
čoskoro do Slovenskej národnej
ligy. Muži v nej zotrvávali až do
sezóny 2003/2004, kým ženský
basketbal sa z mesta akosi
vytratil, čo  veľmi ľutujeme. Záu−
jem o basketbal však bol, i je,
u žien a dievčat stále. Relatívne
oživenie ženského a dievčen−
ského basketbalu nastalo až
v polovici 90. rokoch vplyvom

Úspechy novoveského basketbalu v jubilejnom rokuÚspechy novoveského basketbalu v jubilejnom rokuÚspechy novoveského basketbalu v jubilejnom rokuÚspechy novoveského basketbalu v jubilejnom rokuÚspechy novoveského basketbalu v jubilejnom roku

aktivity bratov Demečkovcov.
Plejádu hráčov z dôb minulých,

ktorí v skromných podmienkach
písali dávnu históriu basketbalu
na Spiši pre jej šírku obsiahnuť
nemožno. Bolo ich veľa, nemož−
no všetkých vymenovať, no ne−
možno nespomenúť  mená: bra−
tia Vyparinovci, Ján Lehoczký,
Štefan Vass, Imrich Kočík, Július
Macko, Vojtech Král, Marián
Slavkovský a ďalší. Nový kolek−
tív funkcionárov nastúpil pred
viac ako 30−timi  rokmi na dráhu
ďalších nových  úspechov. Nad−
šenou organizátorskou prácou
funkcionárov a trénerov boli
vytvorené priaznivé podmienky
pre rozvoj basketbalu /športová
hala − TSM/. Najmä  pod vede−
ním trénera Štefana Vassa sa
zrodili najväčšie úspechy mládež−
níckeho basketbalu v Spišskej
Novej Vsi. Nemožno tiež nespo−
menúť prácu Viliama Nižníka,
Mariána Slavkovského, Petra
Ferenca, Jána Želikovského a
najmä Vojtecha Krála.

Z liahne novoveského basket−
balu v meste vy−
rástli hráči, ktorí
pôsobili a pôsobia
v prvoligových klu−
boch na Slovensku
i v Čechách. Majer−
čák, Benický, Koľ,
Demečko, Špiner,
Ferenc, Chromej,
Kráľ, Koščo, Polcer,
Mravčák, Michalko,
Jančurovci, Čer−
nický, Steinhauser,
Sagula, Vass, Ga−
jan, Sooš a v po−
slednom období
Hovaňák, Demeč−
ko, Pešta, Bečarik,
Novák, Rerko a
ďalší.

V sezóne 2003/
2004 sa podaril v
kategórii mužov
historický úspech.
Prvýkrát postúpili
do najvyššej bas−
ketbalovej súťaže
na Slovensku, do
extraligy. Na túto
skutočnosť z ne−

dávnej histórie je celý basketbalo−
vý klub hrdý. Hrdosť vychádza
zo skutočnosti, že sa o postup
zaslúžili vlastní odchovanci a
hráči klubu.

Kvalitný priebeh súťažného
ročníka a zotrvanie v súťaži boli
počas prvej extraligovej sezóny
2004/2005 najdôležitejším kré−
dom. Konečné šieste miesto
v desaťčlennom pelotóne zname−
nalo splnenie základného cieľa.
Podarilo sa vytvoriť z basketba−
lových stretnutí kultúrnu a spolo−
čenskú udalosť, na ktorú sa tešil
celý Spiš.

Hneď v ďalšej basketbalovej
sezóne 2005/2006 sa basket−
balisti Spišskej Novej Vsi stali
po prvý raz držiteľmi Sloven−
ského pohára, keď v odvetnom
finálovom stretnutí zdolali
v domácom prostredí Inter
Bratislava po skvelom výkone
104:71. Spišiakom sa podaril
basketbalový zázrak. Neuveriteľ−
nou bojovnosťou zlikvidovali 29−
bodový náskok Interu z prvého
zápasu a vďaka skvelej kolek−
tívnej hre získali ďalší výrazný
úspech basketbalu na Spiši.
Domáci hráči si tak dali krásny
darček k prvému stretnutiu na
novej palubovke, ktorú oficiálne
odovzdali do užívania práve pri
príležitosti tohto zápasu. Záver
sezóny priniesol opäť posun
v umiestnení v extraligovom pe−
lotóne, keď konečné 4. miesto
bolo prekrásnym zavŕšením
úspešného ročníka. Do sezóny
2006/2007 vstupovali hráči s
predsavzatím obhájil pozície
z predchádzajúceho roku a opäť
prilákať do hľadiska mestskej
športovej haly kultúrnu divácku
kulisu. Hoci priebeh súťaže
priniesol zápasy rôznej úrovne a
kvality, záverečné semifinálové
zápasy priniesli postup do boja
o tretie miesto. Úspešné pôso−
benie hráči AC LB zavŕšili
ziskom bronzových medailí.
Počas celého úspešného obdo−
bia bol výraznou trénerskou
osobnosťou Milan Černický,
ktorý počas pôsobenia v Spiš−
skej Novej Vsi pôsobil aj ako
tréner reprezentácie SR.

Mesto Spišská Nová Ves, Komisia pre mládež a šport MsZ,
Centrum voľného času ADAM
pozývajú na
XVII. ročník Večerného behu mestomXVII. ročník Večerného behu mestomXVII. ročník Večerného behu mestomXVII. ročník Večerného behu mestomXVII. ročník Večerného behu mestom
TERMÍN KONANIA: 6. jún 2007
MIESTO KONANIA: námestie pri Radnici
INFORMÁCIE: CVČ, tel.: 053/442 57 59, www.mestosnv.sk
DĹŽKA TRATÍ: 1 veľký okruh: 1 500 m; 1 malý okruh: 1 200 m
ČASOVÝ ROZPIS: 1400 prezentácia a výdaj štartových čísel

1440 slávnostné otvorenie
1450 v rámci kampane „Na kolesách proti rakovine“ symbolické

absolvovanie 1 malého okruhu trate telesne postihnutých
1500 ŠTART MLÁDEŽNÍCKYCH KATEGÓRIÍ
1700 ŠTART HLAVNÝCH KATEGÓRIÍ

 

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves
tel.: 053/44 257 59, fax: 053/42 972 05

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/44 221 20
e−mail: skola@cvcsnv.edu.sk; www.cvc.snv.sk

OKRESNÁ SÚŤAŽ BALZAMOVÝCH
HÁDZADIEL MODELOV A3, A1,
MOTOROVÉ MODELY NA CO2
Termín: podľa dohody s učiteľmi ZŠ,
Miesto: letisko SNV
Info: Žifčáková

CELODENNÝ VÝLET ČLENOV
KLUBOV Hviezdička, Dúha,
Aerobik, Modelárske kluby,
Kluby NJ pre MŠ na Košiarny
briežok
Termín: 18. 6. 2007
Info: Kožušková, Vaňová,
Žifčáková, Jonasová

DETSKÝ ATLETICKÝ PAŤBOJ
v rámci 11. ročníka SŠHDaM,
športový areál ZŠ Ing. Kožucha
Termín: 22. 6. od 900 hod.

PUZZLE 2007
MESTSKÉ FINÁLE MŠ MESTA
Termín: 20. 6. od 930 hod. v CVČ
Info: Štrauchová, Bigošová

VYSTÚPENIA SÚBOROV
A SÓLISTOV na Dni polície,
Behu olympijského dňa,
SŠHDaM, Spišských trhov.

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY
PRÍMESTSKÝ TURISTICKO −
− POZNÁVACÍ TÁBOR
6. až 9. august 2007
pre deti od 9 do 15 rokov,
150,− Sk/deň
(strava, cestovné, vstupné, ceny)
Info: Pitko 0907 958 082,
Vojtášová 0905 844 756,
Lovasová 0903 566 838

LETNÝ ŠPORTOVOTURISTICKÝ
TÁBOR KOŠARISKÁ
pre deti od 8 do 13 rokov,
Cena 2 300,− Sk
Termín: 7. − 13. júl 2007
(ubytovanie, strava 5x denne,
doprava, poistenie, program,
pedag. dozor)
Info: prihlášky do 15. 6. 2007
v CVČ, Vaňová, Rowderová
t. č. 442 57 59, 442 21 20

Centrum voľného času Adam
a Mestské kultúrne centrum
organizovali 9. mája v koncertnej
sále Reduty 17. ročník okresného
kola v speve ľudových piesní Slá−
vik Slovenska 2007.
Súťaž prebiehala v 3. kategóriách,
deti spievali po dve piesne,
jednu povinnú, bez hudobného
doprovodu, druhú ľubovoľnú,
s doprovodom.
Víťazi postúpili na krajské kolo
do Košíc.
V jednotlivých kategóriach zvíťazili:
I. kategória:
Annetta SMIKOVÁ − ZŠ Lipová SNV
II. kategória:
Adam VANSÁČ − ZUŠ Smižany
III. kategória:
Jannette SMIKOVÁ − ZUŠ SNV

8 HODÍN BEZ STAROSTÍ
13. až 17. august 2007
Ráno prinesiete,
poobede vyzdvihnete,medzi
tým sa staráme o vaše
dieťa my.
Pre deti ZŠ, 100,− Sk/deň
(cestovné, strava, výlety
v okolí  Čingova)
Info: Buza 0915 932 319 

CVČ ADAM
pozýva

na zábavný deň

MESTO DEŤOM

1.  júna 2007 od 900 hod.
na námestí
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STEZ − správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
aktuálne informácie: www.stez.sk

ŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALAŠPORTOVÁ HALA
Piatok 1. 6. 1400 − 1800 XI. Olympiáda školských pracovníkov
Sobota 2. 6.  800 − 1230 XI. Olympiáda školských pracovníkov
Utorok 5. 6.  800 − 1700 NESTLE basketbal 2007 žiakov 5. − 6. ročníkov

KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:KRYTÁ PLAVÁREŇ:
Pondelok 1530 − 1830 verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Utorok   800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Streda   800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Štvrtok   800 − 1130 plavecký výcvik 1300 − 1830 verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Piatok   800 − 1200 plavecký výcvik 1300 − 2030 verejnosť
Sobota   900 − 1830  verejnosť 1900 − 2030 Embraco
Nedeľa   900 − 2030  verejnosť

PARNÁ SAUNA PARNÁ SAUNA PARNÁ SAUNA PARNÁ SAUNA PARNÁ SAUNA −     otvorená počas
prevádzky krytej plavárne pre verejnosť.
Pondelok 1500 − 2000

Utorok 1400 − 2000

Streda 1400 − 2000

Štvrtok 1400 − 1830

Piatok 1400 − 2000

Sobota 0900 − 1200 1330 − 1830

Nedeľa 0900 − 1200 1330 − 2000

SSSSSAUNAAUNAAUNAAUNAAUNA
Streda 1400 − 2030 ŽENY
Štvrtok 1400 − 2030 MUŽI
Nedeľa 0730 − 1400 MUŽI

1500 − 2030 ŽENY

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN V MESIACI MÁJ:
Sobota  9. 6.    900 − 1600           VEREJNOSŤ
POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:
Poisťovňa Dôvera, každý deň počas prevádzkových hodín pre verejnosť.
VšZP: pondelok 1500 − 1830 a streda 1300 − 2030

LETNÉ KÚPALISKO:LETNÉ KÚPALISKO:LETNÉ KÚPALISKO:LETNÉ KÚPALISKO:LETNÉ KÚPALISKO:
Letné kúpalisko otvorené od 15. 6. 2007 (piatok),  denne od 900 hod. do 1900 hod.
Cenník: Pondelok − piatok Sobota − nedeľa od 1700 hod.
Celodenný vstup
Dospelí 50,− Sk 60,−Sk 40,− Sk
Deti od 3 do 15 rokov 30,− Sk 40,− Sk 20,− Sk
Dospelí nad 60 rokov 30,− Sk 40,− Sk 20,− Sk
ZŤP a ZŤP−S 30,− Sk 40,− Sk 20,− Sk
Vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 10,− Sk/vstup. Vstup možný do 1800 hod.
Zľavnené vstupné:
dospelí 450,− Sk/10 vstupov
deti 270,− Sk/10 vstupov
dospelí nad 60 rokov, ZŤP, ZŤP−S  270,− Sk/10 vstupov

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:FUTBALOVÝ ŠTADIÓN:
nedeľa   3. 6. 1100 a 1300 SNV − Sečovce, 3. liga ST/MD
nedeľa 17. 6. 1000 a 1200 SNV − Humenné, 1. liga ST/MŽ
piatok 22. 6.   900 Deň polície

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

MŠ SR, Mesto Spišská Nová Ves,
Komisia pre mládež a šport MsZ,
SAŠS SR Bratislava, OR  SAŠŠ,
CVČ ADAM Spišská Nová Ves,
Basketbalový klub AC LB SNV

pozývajú na
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ
SRSRSRSRSR ŽIAKOV ŽIAKOV ŽIAKOV ŽIAKOV ŽIAKOV ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ
V BASKETBALEV BASKETBALEV BASKETBALEV BASKETBALEV BASKETBALE
TERMÍN KONANIA:
4. − 5. jún 2007
MIESTO KONANIA:
Spišská Nová Ves − športová hala
INFORMÁCIE:
Mgr. Eva Murgáčová, 0904 548 499,
www.mestosnv.sk

ČASOVÝ ROZPIS
4. jún (pondelok)
1600 Košice − Trnava
1700 Košice − Trenčín
1800 Trenčín − Trnava

5. jún (utorok)
 900 Žilina − Košice
1015 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠM SR
1030 Trenčín − Banská Bystrica
1130 Žilina − Trnava
1230 Banská Bystrica − Košice
1330 Žilina − Banská Bystrica
1430 Žilina − Trenčín
1530 Banská Bystrica − Trnava
1630 SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE

NESTLÉ BASKET 2007

Riaditeľstvo Základnej školy,
Lipová ul. 13, Sp. Nová Ves

oznamuje rodičom budúcich piatakov,
že v školskom roku 2007/2008
otvára športovú trieduotvára športovú trieduotvára športovú trieduotvára športovú trieduotvára športovú triedu

so zameraním
na atletiku CH + D a basketbal CH.

Žiaci v týchto triedach v športovej oblasti
dosahujú vynikajúce výsledky na úrovni

Slovenska, kraja a okresu a patria medzi päť
najlepších športových tried v rámci SR.

Prihlášky a informácie v kancelárii školy
na tel. č. 44 262 41.

V reprezentačnom družstve
SR pôsobili hráči Hovaňák,
Pešta, Ridzoň a Demečko.

Popri úspešných senioroch
majú svoje významné miesto i
žiacke a mládežnícke kolektívy
BK. Cieľavedomou prácou tréne−
rov Martina Janikova, Ericha
Korfantu, Bohuša Stupáka, Ma−
reka Dovčíka, Antónia da Cruz
a Ivana Kurillu získali mladí
hráči množstvo individuálnych i
kolektívnych ocenení. Tohoroč−
ná sezóna zaznamenala výraz−
né úspechy na majstrovstvách
SR. Kolektív mladých mužov
/U20/ po druhom mieste
v dlhodobej časti súťaže
obhájili striebornú pozíciu
i na MSR. Zverenci trénera
Martina Janikova dokázali
v predchádzajúcom ročníku

získať striebro i v kategórii
juniorov. Hráči Repaský, Džu−
bák, Bartoš, Ogurčák, Lenárt
dostali viackrát príležitosti v ex−
traligovom družstve. Reprezen−
tačné povinnosti v drese SR si
plnili Repaský, Džubák, Bartoš
a Baldovský. Asistentom  repre−
zentačného trénera bol Martin
Janikov.

Juniori i kadeti víťazi dlhodo−
bej časti svojich súťaží sa pred−
stavili na domácej palubovke,
kde privítali na MSR svojich ro−
vesníkov z Levíc, Handlovej,
Prešova, Svitu a Interu Bratisla−
va. Cieľavedomá a tvorivá prá−
ca trénera Ivana Kurillu priniesla
i v tomto prípade medailové oce−
nenie. Prvé miesta v oboch ka−
tegóriách nemá obdobu v histó−
rii slovenského basketbalu.

Viacnásobné vyhlásenie
Ivana Kurillu za najlepšieho
mládežníckeho trénera vrhá
dobré svetlo na koncepčnú
prácu s mládežou v BK.
Reprezentačné povinnosti v
drese SR mali okrem úspešné−
ho trénera Kurillu i hráči Grznár,
Kovalík, Baldovský a Ulman.

Výsledky družstiev BK AC LB
Spišská Nová Ves sú o to vý−
znamnejšie, že sa uskutočnili
v roku 60. výročia vzniku orga−
nizovaného basketbalu v Spiš−
skej Novej Vsi.

Veríme, že i nastávajúce
obdobie prinesie basketbalu na
Spiši úspech a stabilitu hodnú
športovej tradície vybudovanej
počas šiestich desaťročí pred−
chádzajúcimi generáciami.

   /gon/
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VYHLÁŠKA O VÝPOVEDI NÁJMU HROBOVÉHO MIESTAVYHLÁŠKA O VÝPOVEDI NÁJMU HROBOVÉHO MIESTAVYHLÁŠKA O VÝPOVEDI NÁJMU HROBOVÉHO MIESTAVYHLÁŠKA O VÝPOVEDI NÁJMU HROBOVÉHO MIESTAVYHLÁŠKA O VÝPOVEDI NÁJMU HROBOVÉHO MIESTA
V zmysle Zákona o pohrebníctve č. 470/2005 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Spišská Nová Ves č. 6/2006 vypovedáme nájom hrobových miest neznámych nájomcov na
cintorínoch v Spišskej Novej Vsi, Slovenská č. 1 a v Novoveskej Hute s evidenčnými číslami:

sekcia/ Priezvisko
hrobové a meno zosnulého
číslo
1/38, 39, 40 Tirschér Guyla, Jenö, Irma
2/209, 210 Juščík Pavol, Anna Šlosarik Margita
3/363, 364 Potomcsik Zigmund
4/92 Želinková Katarína, Margita
5/382, 383, 384 Hadovský Štefan, Gulyas Veronika
6/282 Boboth Peter, Karol, Alžbeta
7/1139 − 1141 Gally Johann, Anna, Kozma Helena
8/153 Mrozek Ján

hrobové č. Priezvisko
a meno zosnulého

67 Bobák Ľudovít
84 Černická Júliana
105 Kopperová Emília
128 Nagranová Júlia
136 neznámy − detský hrob
141 Černický Karolko −“−
169 Černická Františka −“−
176 neznámy − detský hrob
178 Alcnauer Miško −“−
180 neznámy − detský hrob
182 Bötherová Emília −“−
192 Rusnák Ladislav
221 Kurtová Margita

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Spišskej Novej Vsi okrem
uchádzačov o zamestnanie po−
skytuje svoje služby aj obča−
nom, ktorí si hľadajú iné zamest−
nanie a nie sú vedení v evidencii
uchádzačov o zamestnanie.

Takýchto občanov úrad evidu−
je ako záujemcov o zamestnanie.

Kto môže byť záujemcom
o zamestnanie:
− študent končiaci školu;
− zamestnaný občan, ktorý chce
zmeniť zamestnanie, zmeniť
alebo zlepšiť svoju kvalifikáciu
formou vzdelávania a prípravy
pre trh práce;
− dobrovoľne nezamestnaný
občan, ktorý nepožiadal o zara−
denie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie;
− občan poberajúci starobný,
invalidný, výsluhový dôchodok;
− žena na materskej dovolenke
alebo občan na rodičovskom
príspevku;
− občan, ktorý chce byť informo−
vaný o situácii na trhu práce.

Záujemca o zamestnanie sa
môže zaradiť do evidencie záu−
jemcov o zamestnanie na zákla−
de žiadosti. Žiadosť môže podať
osobne alebo inou formou − tele−
fonicky, faxom, e−mailom alebo
prostredníctvom registračného
formulára na webovej stránke
Ústredia práce, sociálnych vecí a

Hľadáte si prácu, chcete zmeniťHľadáte si prácu, chcete zmeniťHľadáte si prácu, chcete zmeniťHľadáte si prácu, chcete zmeniťHľadáte si prácu, chcete zmeniť
zamestnanie?zamestnanie?zamestnanie?zamestnanie?zamestnanie?

rodiny v Bratislave.
Žiadosť môže záujemca o

zamestnanie podať na ktorýkoľ−
vek úrad práce alebo aj na viac
úradov súčasne. Záujemca
o zamestnanie bude zaradený
do evidencie na úrade práce
odo dňa podania žiadosti.

Aké služby poskytne úrad
práce záujemcovi o zamest−
nanie?
− informačné a sprostredkovateľ−
ské služby;
− informácie o voľných pracov−
ných miestach v rámci regiónu,
SR, ako aj v zahraničí;
− informácie o možnostiach
vyhľadávania voľných pracov−
ných miest a termínoch výbero−
vých konaní a búrz práce;
− možnosť využívania služieb
informačno−poradenského stre−
diska /internet, tlačiareň, pomoc pri
kontaktovaní zamestnávateľa/;
− odborné poradenské služby,
− informácie o podmienkach vzde−
lávania a prípravy pre trh práce.

Všetky služby poskytované
záujemcovi o zamestnanie sú
bezplatné.

Bližšie informácie poskytneme
na v Informačno−poradenskom
stredisku Úradu práce, sociál−
nych vecí a rodiny v Sp. Novej
Vsi, č. dverí 123, 1. posch., tel.
č. 41 831 30.

                ÚPSVaR SNV

Základná umelecká škola
s rozšírenou estetickou výchovou,

Fabiniho 1,
Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a všetkých
nadšencov umenia

na absolventské podujatia:

I. absolventské vystúpenie
žiakov I. stupňa

literárno−dramatického odboru
5. jún 2007 o 1700 h

−  koncertná sála ZUŠ REV

II. absolventský koncert
žiakov hudobného odboru

6. jún 2007 o 1700 h
−  koncertná sála ZUŠ REV

III. absolventské vystúpenie
žiakov tanečného odboru

a 
II. stupňa

literárno−dramatického odboru
7. jún 2007 o 1700 h
−  Spišské divadlo

IV. absolventský koncert
a 

slávnostné vyradenie
absolventov

8. jún 2007 o 1700 h
−  koncertná sála Reduty

Prajeme
príjemný umelecký zážitok!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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1. − 3. 6., 1700

ROCKY BALBOAROCKY BALBOAROCKY BALBOAROCKY BALBOAROCKY BALBOA
Pred tridsiatimi rokmi bol mužom bez
budúcnosti, ktorý sa živil prácou pre
druhoradého úžerníka. Keď sa mu pri−
trafila možnosť postaviť sa do boxer−
ského ringu s úradujúcim majstrom
ťažkej váhy Apollom Creedom, jeho
šanca na víťazstvo bola jedna ku mili−
ónu. Jediné, čo chcel, bolo bojovať až
do konca. Jeho odvaha a nepoddaj−
nosť v živote i v ringu inšpirovala milió−
ny ľudí. USA, 2006, MP, akčná športová
dráma, 102', vst. 59 Sk.

1. − 3. 6., 1900

BABELBABELBABELBABELBABEL
Tri príbehy, ktoré sa odohrávajú v Ma−
rocu, Tunisku, Mexiku a Japonsku.
Príbeh sa začína tragédiou, ktorá
postretla manželský pár na dovolen−
ke. USA/Mexico, 2006, MN, dráma/
thriller, 142', vst. 59 Sk.

4. − 6. 6., 1900

ŽIVOTY TÝCH DRUHÝCHŽIVOTY TÝCH DRUHÝCHŽIVOTY TÝCH DRUHÝCHŽIVOTY TÝCH DRUHÝCHŽIVOTY TÝCH DRUHÝCH
Píše sa rok 1984. Verný stúpenec re−
žimu, kapitán Gerd Wiesler (Ulrich
Mühe) sa v snahe o kariérny postup
pustí do zhromažďovania kompromi−
tujúcich dôkazov proti známemu diva−
delnému dramatikovi Georgovi
Dreymanovi (Sebastian Koch) a jeho
atraktívnej priateľke Christe−Marii Sie−
land (Martina Gedeck), ktorá krátko
predtým učarovala ministrovi kultúry
Brunovi Hempfovi (Thomas Thieme).
Len čo sa však do sveta dvoch diva−
delných hviezd ponorí, začne byť ich
životmi fascinovaný a uvedomí si ob−
medzenosť svojej vlastnej existencie.
Nemecko, 2006, MN, dráma, 137', vst.
59 Sk.

7. − 11. 6., 1900

SPIDERMAN 3SPIDERMAN 3SPIDERMAN 3SPIDERMAN 3SPIDERMAN 3
Peter je donútený vybrať si medzi prí−
ťažlivou silou nového kostýmu a tým
akým býval − spravodlivým hrdinom.
Musí poraziť svojich vlastných démo−
nov, ako aj dvoch najobávanejších
lumpov, akí tu doteraz boli. USA, 2007,
MP 12, sci−fi/dobrodružný/akčný, 156',
vst.: 70 Sk, v pondelok, 11. 6., vst. 49
Sk.

12. − 14. 6., 1900

GRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTEL
Nová komédia režiséra Davida Ondříč−
ka. Film nás zavedie do hotela Ještěd,
týčiaceho sa nad Libercom. V ňom pra−
cuje údržbár Fleischman, amatérsky
meteorológ, ktorý vie, že bude pršať, ešte
kým začne, a nie je schopný opustiť
svoje rodné mesto. Komédia, ČR, 96
min., 2007, MP 15, 100', vst.: 59 Sk.

15. − 17. 6., 1700

TAJOMSTVOTAJOMSTVOTAJOMSTVOTAJOMSTVOTAJOMSTVO
ROBINSONOVCOVROBINSONOVCOVROBINSONOVCOVROBINSONOVCOVROBINSONOVCOV
Počítačom animovaná rodinná komédia.
Lewis je 12−ročný chlapec s výnimoč−
ným technickým talentom a vynalieza−
vosťou. Jeho posledným vynálezom je
pamäťový skener, ktorý mu má pomôcť
nájsť svoju biologickú matku a obnoviť
rodinu. Nanešťastie mu však vynález
ukradne zákerný Bowler Hat Guy  ...
USA, 2007, MP, animovaný/dobrodruž−
ný/rodinná komédia, 102', vst. 55 Sk.

15. − 17. 6., 1900

DIABLOVA ŽATVADIABLOVA ŽATVADIABLOVA ŽATVADIABLOVA ŽATVADIABLOVA ŽATVA
Hilary Swank v hlavnej úlohe filmu, v kto−
rom hrá kresťanskú misionárku, ktorá
stratila svoju vieru po tom ako jej rodina
tragicky zahynula. Držiteľka dvoch
Oscarov Hilary Swank (Chlapci nepla−
čú, Million Dollar Baby) si zahrá univer−
zitnú profesorku, ktorá sa preslávila
rozlúštením mnohých záhad a tajom−
stiev. Tentokrát ju zavolajú do malého
pobožného mestečka, aby vyšetrila
sériu bizarných udalostí pripomínajúcich
desať biblických pliag... USA, 2006, MP
15, horror/thriller, vst. 59 Sk.

18. − 21. 6., 1900

POSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽPOSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽPOSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽPOSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽPOSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽ
Film  sa začína odvíjať v okamihu, keď
čerstvo vyštudovaný škótsky lekár Ni−
cholas Garrigan odlieta do Ugandy. Od
návštevy exotickej krajiny si sľubuje
vzrušujúce zážitky, romantiku a radosť
z toho, že môže pomáhať ľuďom tam,
kde ho skutočne potrebujú. Krátko po
svojom prílete ho privolajú na miesto
bizarnej nehody − nový prezident Idi
Amin nabúral svojím Maserati priamo
do kravy. Garrigan chaotickú situáciu

radikálnym spôsobom vyrieši a svo−
jou priamosťou si Amina získa. Amin,
ktorý bol už skôr posadnutý škótskou
históriou a kultúrou, si Garrigana obľú−
bi a ponúkne mu, aby sa stal jeho osob−
ným lekárom. Takáto neodolateľná
ponuka sa neodmieta − a práve v tomto
okamihu sa začína jeho cesta do šoku−
júceho zákulisia jednej z najstrašnej−
ších hrôzovlád v Afrike.
 UK, 2006, MP 15, historický/dráma,
121', vst.: 59 Sk, v pondelok 18. 6.50 Sk.

22. − 24. 6., 1900

KVASKAKVASKAKVASKAKVASKAKVASKA
Prvý český film zo zákulisia muzikálu.
Hlavný hrdina sa ocitne nie vlastnou
vinou vo väzení. Pri živote ho drží jeho
veľká láska k muzikálovej hviezde.
Aby sa mohol s ňou zoznámiť rozhod−
ne sa zúčastniť konkurzu na nový
muzikál, a tak utečie z väzenia. ČR, ko−
média/muzikál, MP 12, 102', vst. 59 Sk.

25. − 27. 6., 1900

HUDBA A TEXTHUDBA A TEXTHUDBA A TEXTHUDBA A TEXTHUDBA A TEXT
Alex Fletcher (Hugh Grant), zabudnu−
tá popová hviezda osemdesiatych
rokov dostane šancu na comeback.
Žiariaca diva mu ponúkne, aby s ňou
nahral duet. Je tu ale jeden problém −
Alex nikdy k žiadnej piesni nenapísal
text. Našťastie je tu Sophie (Drew
Barrymore), ktorá to so slovami vie.
Netrvá dlho a preskočí medzi nimi
iskra... USA, 2007, MP 12, romantická
komédia, 104', vst.: 55 Sk.

28. 6. − 2. 7., 1900

PIRÁTI KARIBIKU 3:PIRÁTI KARIBIKU 3:PIRÁTI KARIBIKU 3:PIRÁTI KARIBIKU 3:PIRÁTI KARIBIKU 3:
NA KONCI SVETANA KONCI SVETANA KONCI SVETANA KONCI SVETANA KONCI SVETA
Fenomenálny kapitán Jack Sparrow
(Johnny Depp) sa napriek temnému
zakončeniu Truhlice mŕtveho muža
vracia a spolu s ním všetky obľúbené
postavy úspešnej pirátskej trilógie
Gorea Verbinského a Jerryho
Bruckheimera. Piráti Karibiku 3: Na
konci sveta sľubujú monumentálnu
porciu špičkových trikov ILM, svojský
zmysel pre humor, bombastickú výpra−
vu a dej na prasknutie nabitý udalosťa−
mi a postavami. USA, 2007, MP 12,
akčná dobrodružná fantasy  komédia,
vst.: 75 Sk, v pondelok 2. 7.  − 65 Sk

PRIPRAVUJEME NA JÚLPRIPRAVUJEME NA JÚLPRIPRAVUJEME NA JÚLPRIPRAVUJEME NA JÚLPRIPRAVUJEME NA JÚL:
3. − 5. Fontána; 6. − 9. Hostel 2; 6. − 9. Šarlotina pavučina; 10. − 12. Ostreľovač; 13. − 15. The number 23;
16. − 18. Kráľovná; 18. − 22. Pasca na žraloka; 19. − 23. Smrtonosná pasca; 24. − 26. Atentát v Ambasadore;
27. − 29. Zápisky o škandály; 30. − 31. Pekné chvíle bez záruky
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alebo na t. č.

0905 858 960,
0911 858 960

Pre záujemcov o prvý zoskok
Parašutistická skupina Compact
organizuje
 22. − 23. júna 2007
parašutistické kurzy
na letisku v Sp. Novej Vsi

požičovňaoblohy.sk
Občianske združenie

 Klub kaktusárov Spišská Nová Ves
usporiada

v dňoch 21. 6. až 24. 6. 2007
denne od 900 do 1800 hodiny

v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch

tradičnú klubovú výstavu kaktusov,
iných sukulentov a bonsajov.

Vstupné je dobrovoľné.
Návštevníkom radi poradíme, ako rastliny pestovať.

Možnosť zakúpenia pestovateľských prebytkov za ľudové ceny.

Riaditeľstvo ZŠ, Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi
ponúka na prenájomponúka na prenájomponúka na prenájomponúka na prenájomponúka na prenájom

širokej verejnosti a organizáciám
v priestoroch školského ihriska

novozriadenýnovozriadenýnovozriadenýnovozriadenýnovozriadený
tenisový kurttenisový kurttenisový kurttenisový kurttenisový kurt.

Bližšie informácie na t. č. 41 820 13, 090 776 8610.

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA PRI GYMNÁZIU,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, JAVOROVÁ 16
Vzdelávací subjekt certifikovaný spoločnosťou IES
s právom vydávania medzinárodných certifikátov

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

CELOROČNÉ KURZY CELOROČNÉ KURZY CELOROČNÉ KURZY CELOROČNÉ KURZY CELOROČNÉ KURZY pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých, 4 hod./týž.:
ANGLICKÝ JAZYK 1. − 6. ročník (úroveň začiatočníci až pokročilí)

7. ročník − prípravný ročník na štátnu jazykovú skúšku
NEMECKÝ JAZYK 1. − 6. ročník (začiatočníci až pokročilí)

7. ročník − prípravný ročník na štátnu jazykovú skúšku
FRANCÚZSKY JAZYK 1. − 5. ročník (začiatočníci až pokročilí)
ŠPANIELSKY JAZYK 1. − 3. ročník (začiatočníci až mierne pokročilí)
TALIANSKY JAZYK 1. a 2. ročník (začiatočníci a mierne pokročilí)
RUSKÝ JAZYK 1. ročník (začiatočníci)

ŠPECIÁLNA PONUKAŠPECIÁLNA PONUKAŠPECIÁLNA PONUKAŠPECIÁLNA PONUKAŠPECIÁLNA PONUKA
* Konverzačný kurz AJ pre dospelých  − úroveň stredne pokročilá, 2 − 4 hod./týž.
* Kurz AJ pre študentov 3. a 4. roč. SŠ − maturantov, 4 hod./týž.
(opakovanie stredoškolskej gramatiky a konverzačných tém, testovacie techniky)
* Podnikové vzdelávanie − kurzy pre  ucelené kolektívy podľa požiadaviek

CITY & GUILDS QUALIFICATIONSCITY & GUILDS QUALIFICATIONSCITY & GUILDS QUALIFICATIONSCITY & GUILDS QUALIFICATIONSCITY & GUILDS QUALIFICATIONS − vykonávanie skúšky na získanie
medzinárodného certifikátu z anglického jazyka pre študentov a dospelých

Zápis poslucháčov  sa uskutoční od 1. júna  2007 do 28. júna 2007 osobne v budove
školy od 800 do 1530 hod., telefonicky: 44 268 91, 44 139 48, 0905 727 558.
Viac informácií na http://sjs.gjavsnv.edu.sk.
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         FILMOVÝ KLUB
OOOOO EEEEEIIIIIMMMMM RRRRRNNNNNIIIIIKKKKK

1. 6., piatok, 17171717170000000000

2. − 4. 6., sobota − pondelok, 1900

KRÁĽOVNÁKRÁĽOVNÁKRÁĽOVNÁKRÁĽOVNÁKRÁĽOVNÁ
Strhujúci a jedinečný pohľad režiséra
Stephena Frearsa  za zatvorené dvere
kráľovského paláca a do mysle a
srdca Kráľovnej Alžbety II., tesne
po tragickej smrti princeznej Diany.
Dráma, VB/Franc./Tal., 2006, 97 min.,
české titulky,  MP 12, vstupné   59,− Sk,
pondelok zľava 49 Sk

FILMOVÝ KLUB
1. 6., piatok, 1900

PANI POMSTAPANI POMSTAPANI POMSTAPANI POMSTAPANI POMSTA
Je zima. Na priestranstve pred väzni−
cou padá sneh. Hudobníci v santa−
clausovských oblekoch  slávnostne
vítajú dievča Lee Geumja. Za zločin,
ktorý nikdy nespáchala, si vo väzení
odsedela trinásť a pol roka. Jediné, po
čom celý ten čas obklopená rôznymi
ženami túžila, bola pomsta. Pomsta
mužovi, za ktorého zločin musela py−
kať a ktorý ju pripravil o spokojný život
s vlastnou dcérou...
Thriller, Južná Korea, 2007, 107 min.,
české  titulky, MP 15, vst.: člen 40 Sk,
nečlen 60 Sk.

FILMOVÝ KLUB
8. 6., piatok, 1900

BABELBABELBABELBABELBABEL
Tri  poviedky, tri príbehy, tri ľudské osu−
dy... Herecký koncert filmových hviezd
a Gaela Garciu Bernala... Dráma, USA,
142 min., české titulky, 2007,  MP 15,
vst.: člen 40 Sk, nečlen 60 Sk.

9. − 10. 6., sobota − nedeľa, 1900

300300300300300
Epické dobrodružstvo o vášni, odvahe,
slobode a obeti, ktorú podstúpili sparťan−
skí bojovníci bojujúci v jednej z najväč−
ších bitiek v histórii ľudstva …
Dobrodružná dráma, USA, 117 min.,
slovenské titulky, 2007, MP 12,
vstupné: 55 Sk.

FILMOVÝ KLUB
15. 6., piatok, 1900

GOYOVÉ  PRÍZRAKYGOYOVÉ  PRÍZRAKYGOYOVÉ  PRÍZRAKYGOYOVÉ  PRÍZRAKYGOYOVÉ  PRÍZRAKY
Najnovší film Miloša Formana Goyove
prízraky sa odohráva v Španielsku
v roku 1792 a z pohľadu veľkého
španielskeho maliara Francisca Goyu
rozpráva príbeh skupiny ľudí uprostred
politických nepokojov a historických
zmien. Dráma, Španielsko, 114 min.,
2006, české titulky, MP 15, vst.: člen
40 Sk, nečlen 60 Sk.

15. 6., piatok, 1700

16. − 17. 6., sobota, nedeľa, 1900

TAXI 4TAXI 4TAXI 4TAXI 4TAXI 4
Ďalšie voľné pokračovanie úspešnej
akčnej série z dielne Luca Bessona.
Opäť sa stretneme s taxikárom Danie−
lom Moralesom, roztržitým policajtom
Emilienom Coutant−Kerbalecom i komi−
sárom Gilbertom, ktorý dostal v TAXI 4
viac priestoru ako doteraz. Akčná ko−
média, Franc., 2007, 91 min., české titul−
ky, vstupné: 59 Sk.

FILMOVÝ KLUB
22. 6., piatok,  1900

NÁUKA  O  SNOCHNÁUKA  O  SNOCHNÁUKA  O  SNOCHNÁUKA  O  SNOCHNÁUKA  O  SNOCH
Romantická fantázia odohrávajúca sa
v chaotickom mozgu Stephana Mirou−
xa (Gael Garcia Bernal), mladého vý−
stredného muža, ktorého sny mu
neustále napádajú reálny svet. Keď
drieme, stáva sa z neho charizmatický
moderátor „Stephane TV“, ktorý predná−
ša „náuku o snoch“ do papierových
kamier. V skutočnom živote má nudnú
prácu vo vydavateľstve parížskeho
kalendára a zomiera od lásky k svojej
susedke Stephanie (Charlotte Gainsbo−
urg)... USA, 2007, české titulky 105 min.,
MP 15, vst.: člen 40 Sk, nečlen 60 Sk.

ROZPRÁVKA
22. − 24. 6., piatok − nedeľa,1700

25. 6., pondelok,  1700 a 1900

SHREK TRETÍSHREK TRETÍSHREK TRETÍSHREK TRETÍSHREK TRETÍ
Kráľ Harold umiera, a preto je jasné, že
musí niekomu v kráľovstve Za siedmimi
horami odovzdať vládu. Je ešte jasnej−
šie, že jeho nástupcom sa má stať man−
žel jeho najjasnejšej dcéry Fiony. Shrek
sa ale vyhliadkam na kraľovanie bráni
tak intenzívne, že sa radšej rozhodne
prehovoriť Fioninho bratanca, teenage−
ra Artuša, aby si kráľovskú korunu na−
sadil on. Najskôr ho ale musí nájsť a
urobiť z neho chlapa. Shrek, Oslík a Ko−
cúr v čižmách sa vydávajú na pomerne
dobrodružnú expedíciu... USA, 2007,
100 min., slovenský dabing, vstupné:
69 Sk, v pondelok zľava 55 Sk.

23., 24. 6., sobota, nedeľa, 1900

THE  NUMBER 23THE  NUMBER 23THE  NUMBER 23THE  NUMBER 23THE  NUMBER 23
Idylický život Waltera Sparrowa
(Jim Carrey) zmení temná posadnu−
tosť  číslom 23 na peklo plné psycho−
logického teroru, ktoré môže skončiť
smrťou jeho i jeho blízkych.
Mysteriózny thriller, USA, 2007,
97 min., slovenské titulky,  MP 15,
vstupné 59 Sk.

FILMOVÝ KLUB
29. 6., piatok,1900

GRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTELGRANDHOTEL
Nová komédia režiséra Davida On−
dříčka. Film nás zavedie do hotela
Ještěd, týčiaceho sa nad Libercom. V
ňom pracuje údržbár Fleischman, ama−
térsky meteorológ, ktorý vie, že bude
pršať, ešte kým začne, a nie je schop−
ný opustiť svoje rodné mesto. Komé−
dia, ČR, 96 min., 2007, MP 15, vst.: člen
40 Sk, nečlen 60 Sk.

ROZPRÁVKA
30. 6. ,1. − 2. 7., sobota − pondelok,
1700

ŠARLOTINA  PAVUČINKAŠARLOTINA  PAVUČINKAŠARLOTINA  PAVUČINKAŠARLOTINA  PAVUČINKAŠARLOTINA  PAVUČINKA
Hlavným hrdinom je malé prasiatko Wil−
bur, ktoré zistí, že príslovie „V núdzi
poznáš priateľa“ naozaj platí... a pra−
siatko má naozaj veľa priateľov, ktorí
mu zachránia život. USA, 2006, 96 min.,
český dabing, vstupné: 49 Sk.

30. 6., 1. − 2. 7., sobota − pondelok,
1700

KVASKAKVASKAKVASKAKVASKAKVASKA
Prvý český film zo zákulisia muzikálu
od režisérky muzikálových hitov Kry−
sař  s pôvodnou hudbou Daniela Lan−
du. Hlavný hrdina príbehu, Micky (Filip
Tomsa), sa ocitne nie svojou vinou vo
väzení. Pri živote ho drží len jeho veľ−
ká láska k muzikálovej hviezde Karin
(Lucie Vondráčková). Aby sa s ňou
mohol zoznámiť, ujde z väzenia a roz−
hodne sa zúčastniť konkurzu na nový
muzikál… Hudobná komédia, ČR, 106
min., 2007, vstupné: 55 Sk.

6. 7. , piatok, 1900     FILMOVÝ KLUB
Vst.: člen 40 Sk, nečlen 60 Sk.
7.− 8. 7., sobota, nedeľa, 1900

Vstupné 60 Sk
BESTIÁŘBESTIÁŘBESTIÁŘBESTIÁŘBESTIÁŘ
Film režisérky Ireny Pavláskovej na
motívy populárnej knihy Barbary Ne−
svadbovej. Mladá, úspešná a emanci−
povaná Karolína sa vášnivo zamiluje
do záhadného Alexa. Vzťah plný neis−
toty s rozpolteným mužom ju ničí. Roz−
hodne sa vzdorovať. Začne sa správať
tak, ako niektorí muži k ženám − vzťahy
brať viac nezáväzne. Romantická
komédia, ČR, 2007, 97 min.,

7. − 8. 7. sobota, nedeľa, 1700, MP 12
SPIDER MAN 3SPIDER MAN 3SPIDER MAN 3SPIDER MAN 3SPIDER MAN 3

PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:
Fantastická štvorka,
Schnitzel Paradise , Alpha Dog
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PRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETIPRE DETI
G. Reesová − Víla zo starej knižnice. Veronika sa odvážne vrhá do veľkých dobrodružstiev, len
aby pomohla svojej novej priateľke.
Z. Kuglerová − Čarodejnica z Petrovíc. Dej románu Vás prenesie do čias vlády Márie Terézie.
Stanete sa svedkami jedného z posledných prípadov „honu na čarodejnice“.
S. Parker − Ľudské telo. Dostanete odpovede na viac ako 70 otázok a môžete sa otestovať
pomocou otázok v závere knihy.

PRE DOSPELÝCH − BELETRIA
L.S. Christensen − Nevlastný brat. Román o vzťahu dvoch nevlastných bratov, plný humoru i
hlbokej tragédie.
Lynn Sholes − Sprisahanie Grálu. Príbeh novinárky, ktorá sa snaží odvrátiť blížiacu sa apokalyp−
su odhalením tajnej elitnej organizácie pripravujúcej svätokrádežný návrat Krista na zem.
Eva Siegelová − O spanilej Kataríne. Historické povesti.

PRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRAPRE DOSPELÝCH − NÁUČNÁ LITERATÚRA
Igor Bukovský − Návod na prežitie pre muža. Zdravie, starostlivosť, zdravá výživa a životný
štýl mužov.
Marta Székyová − Větrání a klimatizace. Príručka.
Andrew Kohout − Amerika proti svetu: v čom je iná a prečo ju nemajú radi. Charakteristika
amerikanizmu, globalizácie, zahraničnej politiky a verejnej mienky.

VÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBAVÝPOŽIČNÁ DOBA     POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA:
Počas školského roka − od pondelka − do piatka od 800 do 1800 hod.,
v stredu vždy zatvorené, v sobotu od 900 do 1145 hod.
Počas letných prázdnin (júl − august) je otvorené len do 1700 hod.,
v sobotu je zatvorené.
Telefónne číslo: 053/44 647 57, e−mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

Novinky Spišskej knižniceNovinky Spišskej knižniceNovinky Spišskej knižniceNovinky Spišskej knižniceNovinky Spišskej knižnice

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVMESTSKÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVMESTSKÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVMESTSKÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVMESTSKÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV
NA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VES
pozýva svojich členov

12. 6. 200712. 6. 200712. 6. 200712. 6. 200712. 6. 2007 na turistickú vychádzku do okolia Novoveskej Huty,
utorok spojenú s opekaním prinesených údenín.

Odchod autobusom SAD č. 3 zo zastávky Radnica o 856 hod.

27. 6. 200727. 6. 200727. 6. 200727. 6. 200727. 6. 2007 na autobusový zájazd na Termálne kúpalisko Vyšnéautobusový zájazd na Termálne kúpalisko Vyšnéautobusový zájazd na Termálne kúpalisko Vyšnéautobusový zájazd na Termálne kúpalisko Vyšnéautobusový zájazd na Termálne kúpalisko Vyšné
streda Ružbachy, spojený s turistickým výstupomRužbachy, spojený s turistickým výstupomRužbachy, spojený s turistickým výstupomRužbachy, spojený s turistickým výstupomRužbachy, spojený s turistickým výstupom

na Tri koruny − Červený kláštor.na Tri koruny − Červený kláštor.na Tri koruny − Červený kláštor.na Tri koruny − Červený kláštor.na Tri koruny − Červený kláštor.
Odchod účastníkov z parkoviska na Školskej ulici o 700 hod.
Poplatok 80,− Sk môžete zaplatiť vždy v pondelok od 900 do 1200 hod.
na Levočskej ulici v Klube dôchodcov.

OKRESNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVOKRESNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVOKRESNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVOKRESNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOVOKRESNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV
NA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VESNA SLOVENSKU SP. NOVÁ VES
pozýva svojich členov

30. 6. 200730. 6. 200730. 6. 200730. 6. 200730. 6. 2007 na I. ročník kultúrno−turistického stretnutia, ktoré sa uskutoční
sobota v areáli kaštieľa v Markušovciach so začiatkom o 930 hod.

Prihlásiť sa môžete v pondelok od 900 do 1200 hod.  na Levočskej ulici
v Klube dôchodcov. Poplatok za účastníka je 30,− Sk.
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Zmena programu vyhradená. Program obsahuje iba predstavenia a programy organizované Spišským divadlom, nie sú
v ňom zahrnuté informácie o programoch a iných akciách konaných v priestoroch Spišského divadla. Predpredaj
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

22. 6. (piatok) o 1922. 6. (piatok) o 1922. 6. (piatok) o 1922. 6. (piatok) o 1922. 6. (piatok) o 190000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
MAFIÁNSKE HISTORKY 1MAFIÁNSKE HISTORKY 1MAFIÁNSKE HISTORKY 1MAFIÁNSKE HISTORKY 1MAFIÁNSKE HISTORKY 1
ALEBO ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEADALEBO ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEADALEBO ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEADALEBO ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEADALEBO ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEAD
Komédia o slovenskej mafii, spracovaná na základe známeho televízneho
sitcomu v Spišskom divadle! Poteší najmä vyznávačov čistého nepolitického
humoru. Autori si odvážnym spôsobom uťahujú z ostrých chlapcov
z podsvetia. Autor: Život sám, réžia: Karol Vosátko. Obsadenie: Miki/Peter
Sklár, Robi/Peter Batthyány, Paula/Martin Vanek, Učiteľ/Igor Adamec.

 

URČITE NENAVŠTÍVTE!URČITE NENAVŠTÍVTE!URČITE NENAVŠTÍVTE!URČITE NENAVŠTÍVTE!URČITE NENAVŠTÍVTE!
V ŽIADNOM PRÍPADE NEODPORÚČAME!V ŽIADNOM PRÍPADE NEODPORÚČAME!V ŽIADNOM PRÍPADE NEODPORÚČAME!V ŽIADNOM PRÍPADE NEODPORÚČAME!V ŽIADNOM PRÍPADE NEODPORÚČAME!
V záujme vlastnej bezpečnosti.V záujme vlastnej bezpečnosti.V záujme vlastnej bezpečnosti.V záujme vlastnej bezpečnosti.V záujme vlastnej bezpečnosti.

Vstupné:
V predpredaji: 260,− Sk (prízemie + lóže); 220,− Sk (poschodie − balkón).
V deň predstavenia: 300,− Sk (prízemie + lóže); 260,− Sk (poschodie − balkón).
Večerné predstavenie pre divákov starších ako osemnásť rokov.

BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE POZÝVA DETI AJ DOSPELÝCHBÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE POZÝVA DETI AJ DOSPELÝCHBÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE POZÝVA DETI AJ DOSPELÝCHBÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE POZÝVA DETI AJ DOSPELÝCHBÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE POZÝVA DETI AJ DOSPELÝCH

24. 6. (nedeľa) o 1524. 6. (nedeľa) o 1524. 6. (nedeľa) o 1524. 6. (nedeľa) o 1524. 6. (nedeľa) o 15oooooooooo hod. hod. hod. hod. hod.
Katarína Hegedüsová
ŠÍPKOVÁ RUŽENKAŠÍPKOVÁ RUŽENKAŠÍPKOVÁ RUŽENKAŠÍPKOVÁ RUŽENKAŠÍPKOVÁ RUŽENKA
Klasická rozprávka je prepísaná do bábkohernej podoby
ľahkým a vtipným spôsobom. Na krstiny dlho očakávanej
princeznej Ruženky kráľ naschvál nepozve tretiu sudičku,
lebo chce ušetriť na hostine. To si veru nepomohol, lebo
nepozvaná sudička nielenže príde, ale z urazenej pýchy
princeznú zakľaje: Ak sa nebodaj pichne, zaspí na sto rokov.
Väčšina z nás vie, že 100 rokov v rozprávke ubehne rýchlo,
princ zakliatu Ruženku vyslobodí a dobro zvíťazí.
Scenár a dramaturgia: Katarína Hegedüsová, scénografia: Viera Šebejová a Miloslav Jaroš,
réžia a hudba Vladimír Čada, a. h., asistent réžie: Beáta Dubielová.
Účinkujú: Beáta Dubielová, Erika Molnárová, Miroslav Kolbašský, Ivan Sogel, Peter Creek Orgován.
Vstupné: 60,− Sk

 

OZ KONTRA v spolupráci s Galériou umelcov SpišaOZ KONTRA v spolupráci s Galériou umelcov SpišaOZ KONTRA v spolupráci s Galériou umelcov SpišaOZ KONTRA v spolupráci s Galériou umelcov SpišaOZ KONTRA v spolupráci s Galériou umelcov Spiša
uvádzajú:uvádzajú:uvádzajú:uvádzajú:uvádzajú:
14. júna 2007 o 2114. júna 2007 o 2114. júna 2007 o 2114. júna 2007 o 2114. júna 2007 o 2100 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.
na nádvorí galériena nádvorí galériena nádvorí galériena nádvorí galériena nádvorí galérie
írsky hit MARKA O'Roweho: HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE HOWIE A ROOKIE
Jedinečná hra, ovenčená prestížnymi cenami a divadlo Kontra, ktoré ako jediné zo Slovenska
v tomto roku dostalo pozvanie na najväčší a najprestížnejší divadelný festival na svete v Edinburghu!
Zaži elektrizujúci večer pod holým nebom v galérii umelcov, hru, ktorá je prvýkrát uvedená
na Slovensku, titul, ktorý si získal divákov na celom svete.
Kruto smiešna jazda cez temné zákutia Dublinu, kde bizardné udalosti súvisiace
s bojovými exotickými rybami a nasvrabeným matracom, naberajú myticky význam a brutálne
spájajú osudy dvoch hlavných hrdinov. Nič pre slabé povahy! Explozívna energia. Humor a horor.
Praví muži, lojalita, pomsta a obeta.
Posledné predstavenie v Spišskej Novej Vsi pred Edinburghom!
Réžia: Klaudyna Rozhin. Obsadenie: HOWIE LEE/Peter Cižmár, ROOKIE LEE/Miki Macala.
Vstupné: 100, 150 Sk.
Predpredaj: Galéria umelcov Spiša.
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Pre milovníkov poľovníctvaPre milovníkov poľovníctvaPre milovníkov poľovníctvaPre milovníkov poľovníctvaPre milovníkov poľovníctva
Múzeum Spiša v Spišskej

Novej Vsi pripravilo výstavu
Poľovníctvo.

Od doby kamennej po naše
časy, život tunajších ľudí tesne
súvisel s bohatou na lesy a zver
okolitou prírodou.

Poľovníctvo v našich lesoch
má veľmi hlbokú a silnú tradíciu,
ktorá pretrváva dodnes. A hoci
v súčasnej dobe hospodársky
význam poľovníctva nie je taký
veľký ako v starších časoch,
táto činnosť je nevyhnutnou
súčasťou miestnej kultúry. Zod−
povedný a moderný poľovník už
nevyužíva bezohľadne lesné
zdroje, ale chráni prírodu a za−
chováva pre nás časť starodáv−
neho sveta našich predkov.
Preto cieľom tejto výstavy je
poukázať na pozitíva, ktoré

poľovníctvo prinieslo pri ochrane
prírody, a hlavne, na jeho kultúr−
ny a historický význam, na dlhú
a slávnu históriu poľovníctva
v našom kraji.

Ťažisko výstavy je položené
na poľovníckej činnosti v blízkom
okolí nášho mesta od čias
dávnoveká až po súčasnosť.
Veď v stredoveku a novoveku
poľovníctvo bolo jedným z hlav−
ných atribútov životného štýlu
našej šľachty, ovplyvňovalo
zákony a bolo jedným z dôvo−
dov na búrenie sa poddaných.
Výstava pripomenie, že aj ochra−
na prírody nášho kraja má svoj
pôvod v poľovníckej činnosti a
poľovníci boli prvými ochranár−
mi našich lesov. Výstava Vás
zoznámi s poľovníckymi tradícia−
mi, zvieratami − „pomocníkmi“

Umelecký mesačník pre žiakov
1. − 5.  ročníka ZŠ SLNIEČKO
oslávi 80 rokov. K najvýznamnej−
ším časopisom vydávaným Mati−
cou slovenskou patrí aj tento
detský časopis. Založený v MS v
roku 1927 sprevádza už tri

poľovníkov, vplyvom poľovníctva
na výtvarné umenie a mytológiu,
činnosťou stredovekých „poľov−
níckych“ dedín na Spiši. Súčas−
ťou výstavy budú ukážky starých
poľovníckych zbraní, poľovníc−
kych pomôcok a trofejí.

Na príprave výstavy, spolu
s múzejníkmi, sa podieľali aj po−
ľovníci a ochranári nášho kraja,
ako aj SOU lesnícke v Bijacov−
ciach. Výstava potrvá od 31.
mája do 19. augusta v priesto−
roch Múzea Spiša v Spišskej
Novej Vsi.

                    Larisa Tarovská

generácie detí na hodinách číta−
nia, vlastivedy, prírodovedy, i vo
voľných chvíľach. GUS a Spiš−
ská knižnica Vás pozýva do
priestorov GUS dňa 8. 6. 2007
o 1300 na slávnostné stretnutie
s touto udalosťou.

MÚZEUMMÚZEUMMÚZEUMMÚZEUMMÚZEUM
SPIŠASPIŠASPIŠASPIŠASPIŠA

Výstavné priestory
Letná 50, Sp. N. Ves

DRAVCEDRAVCEDRAVCEDRAVCEDRAVCE
A SOVYA SOVYA SOVYA SOVYA SOVY

15. 4. − 19. 8. 2007
Výstava Múzea TANAPu
Tatranská Lomnica,
doplnená o zbierky Múzea
Spiša.
T. č.: 053/44 237 57,
muzspisa@sisoft.sk

Mesačník SLNIEČKO oslávi 80 rokovMesačník SLNIEČKO oslávi 80 rokovMesačník SLNIEČKO oslávi 80 rokovMesačník SLNIEČKO oslávi 80 rokovMesačník SLNIEČKO oslávi 80 rokov

GALÉRIA UMELCOV SPIŠAGALÉRIA UMELCOV SPIŠAGALÉRIA UMELCOV SPIŠAGALÉRIA UMELCOV SPIŠAGALÉRIA UMELCOV SPIŠA
Zimná 46
Spišská Nová Ves

ZÁHRADA UMENIAZÁHRADA UMENIAZÁHRADA UMENIAZÁHRADA UMENIAZÁHRADA UMENIA
− medzinárodná exteriérová
expozícia sochárskych diel
vytvorených na troch ročníkoch
medzinárodného sochárskeho
sympózia Spiš 2002, 2004,
2006 − Záhrada umenia
organizovaných GUS.

Galina EgerováGalina EgerováGalina EgerováGalina EgerováGalina Egerová
KRAJINA DUŠEKRAJINA DUŠEKRAJINA DUŠEKRAJINA DUŠEKRAJINA DUŠE
25. 5. − 30. 6. 2007
− výstava súčasnej tvorby čes−
kej výtvarníčky z Liberca, účast−
níčky Trienále maľby Spiš, Zem−
plín, Gemer 2006.

György SomogyiGyörgy SomogyiGyörgy SomogyiGyörgy SomogyiGyörgy Somogyi
do 15. 6. 2007
− výstava predstavuje súborné
dielo umelca v dvoch etapách:
90. roky a najnovšie diela.

Otváracie hodiny:
Utorok − piatok: 830 − 1700 h
Sobota − nedeľa: 900 − 1300 h

Mimovýstavná činnosť:Mimovýstavná činnosť:Mimovýstavná činnosť:Mimovýstavná činnosť:Mimovýstavná činnosť:
1. 6. 2007
MDD − vystúpenie detí z MŠ na Slovenskej ulici pre MC Dietka

UMELCI SPIŠAUMELCI SPIŠAUMELCI SPIŠAUMELCI SPIŠAUMELCI SPIŠA
− prezentácia tvorby regionál−
nych umelcov od konca
19. storočia po súčasnosť.

PRIESTOR  2007PRIESTOR  2007PRIESTOR  2007PRIESTOR  2007PRIESTOR  2007
do 30. 6. 2007
− výstava maturitných prác
študentov  umeleckých
odborov Strednej priemyselnej
školy drevárskej.

SLNIEČKOSLNIEČKOSLNIEČKOSLNIEČKOSLNIEČKO
8. − 30. 6. 2007
− pri príležitosti 80. výročia
založenia  časopisu Slniečko
predstavujeme ilustrátorskú
tvorbu Emila Makovického.
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3. 6. (nedeľa) o 153. 6. (nedeľa) o 153. 6. (nedeľa) o 153. 6. (nedeľa) o 153. 6. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Janosch
ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMAACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA
Jeden z najúspešnejších súčasných autorov literatúry pre deti prvýkrát na Slovensku!
Rozprávka, v ktorej je všetko väčšie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch krpcov, ktorí sa vydali na
cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete.
Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so spišskonovoveskými deťmi.
Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia.
Vstupné: 50,− Sk.

8. 6. (piatok) o 198. 6. (piatok) o 198. 6. (piatok) o 198. 6. (piatok) o 198. 6. (piatok) o 190000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Ivan Bukovčan
SLUČKA PRE DVOCHSLUČKA PRE DVOCHSLUČKA PRE DVOCHSLUČKA PRE DVOCHSLUČKA PRE DVOCH
Smutno−smiešny povalový príbeh o tom, ako sa v dnešnej dobe môže manžel vyúdiť
v komíne, manželka stať slúžkou a milenec v ich dome platiť nájomné 50 korún za dva
mesiace. Ivan Bukovčan nepochybne patrí k špičke slovenských autorov dramatickej
tvorby.
Réžia: Monika Gerbocová,  scénografia: Tomáš Vokmer, dramaturgia: Hana Galetková,
hudba: Róbert Mankovecký.
Osoby a obsadenie: Adam Greško/Peter Slovák a. h., Anna Grešková/Mária Brozmanová,
Teodor Šivec/Albín Medúz.
Vstupné: 150,− Sk.

 PREMIÉRA!

10. 6. (nedeľa) o 1510. 6. (nedeľa) o 1510. 6. (nedeľa) o 1510. 6. (nedeľa) o 1510. 6. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Pavol Dobšinský − Miro Košický
TROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNITROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNITROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNITROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNITROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI
Rozprávkový dvojtitul, klasika slovenských rozprávok, v ktorom si malí i veľkí prídu na svoje.
Vstupné: 50,− Sk.

17. 6. (nedeľa) o 1517. 6. (nedeľa) o 1517. 6. (nedeľa) o 1517. 6. (nedeľa) o 1517. 6. (nedeľa) o 150000000000 hod. hod. hod. hod. hod.
Ján Beňo − Miro Košický
O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETEO KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE
Rozprávka plná vtipu, výmyslov, pesničiek, veselia...
Vstupné: 50,− Sk.

Mesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová VesMesto Spišská Nová Ves
a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
pozýva na miniinscenáciupozýva na miniinscenáciupozýva na miniinscenáciupozýva na miniinscenáciupozýva na miniinscenáciu

Dorota − Upálenie bosorkyDorota − Upálenie bosorkyDorota − Upálenie bosorkyDorota − Upálenie bosorkyDorota − Upálenie bosorky
Predstavenie sa uskutoční 1. 7. 2007 o 18Predstavenie sa uskutoční 1. 7. 2007 o 18Predstavenie sa uskutoční 1. 7. 2007 o 18Predstavenie sa uskutoční 1. 7. 2007 o 18Predstavenie sa uskutoční 1. 7. 2007 o 183030303030 hod. hod. hod. hod. hod.
na nádvorí Múzea Spiša.na nádvorí Múzea Spiša.na nádvorí Múzea Spiša.na nádvorí Múzea Spiša.na nádvorí Múzea Spiša.
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Centrum psychosociálnej prevencie na Spiši a Humanitná spoločnosť Prijatie
organizujú 9. júna 2007

v kine Mier v Spišskej Novej Vsi
seminár „DIEŤA V BEZPEČÍ AJ PO VYUČOVANÍ”„DIEŤA V BEZPEČÍ AJ PO VYUČOVANÍ”„DIEŤA V BEZPEČÍ AJ PO VYUČOVANÍ”„DIEŤA V BEZPEČÍ AJ PO VYUČOVANÍ”„DIEŤA V BEZPEČÍ AJ PO VYUČOVANÍ”

− aplikácia nízkoprahových myšlienok
ako forma prevencie sociálno−patologických zlyhaní.

Kontakt na organizátora:
Centrum psychosociálnej prevencie Humanitná spoločnosť Prijatie

Zdravotné stredisko, Šafárikovo nám. č. 3, 052 05 Spišská Nová Ves
h. doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., tel. 053/44 40 888, 0905 615 965, 0910 291 333

Mgr. Zuzana Hronová − sociálny pedagóg, 0907 956 009
Mgr. Lenka Jakubová − sociológ, 0904 330 716

e−mail: hronova@post.sk, l.jakubova@centrum.sk

 

4. − 10. 6. Blaumont, Jánskeho 1, (NsP)
11. − 17. 6. Hornád, Hviezdoslavova 24
18. 6. − 24. 6. Na Západe, Hutnícka 22, č. t. 44 321 00
25. 6. − 1. 7. Na Letnej, Letná 27, č. t. 44 251 32
2. 7. − 8. 7. Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, č. t. 44 659 37
Pohotovostná služba je do 2200 hod.,
v sobotu, v nedeľu a v sviatok od 800 − 2200 hod.

Rozpis pohotovostných služieb lekárníRozpis pohotovostných služieb lekárníRozpis pohotovostných služieb lekárníRozpis pohotovostných služieb lekárníRozpis pohotovostných služieb lekární
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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

Promenádne koncertyPromenádne koncertyPromenádne koncertyPromenádne koncertyPromenádne koncerty
Radničné námestie, priestor pred RedutouRadničné námestie, priestor pred RedutouRadničné námestie, priestor pred RedutouRadničné námestie, priestor pred RedutouRadničné námestie, priestor pred Redutou
  3. 6. o 17  3. 6. o 17  3. 6. o 17  3. 6. o 17  3. 6. o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod. LONGHORNS − LONGHORNS − LONGHORNS − LONGHORNS − LONGHORNS − country skupina Poprad
10. 6. o 1710. 6. o 1710. 6. o 1710. 6. o 1710. 6. o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod. Dychová hudba  ŽelezničiarDychová hudba  ŽelezničiarDychová hudba  ŽelezničiarDychová hudba  ŽelezničiarDychová hudba  Železničiar SNV
17. 6. o 1717. 6. o 1717. 6. o 1717. 6. o 1717. 6. o 170000000000 hod. hod. hod. hod. hod. Súbor TRACIS − LOTYŠSKOSúbor TRACIS − LOTYŠSKOSúbor TRACIS − LOTYŠSKOSúbor TRACIS − LOTYŠSKOSúbor TRACIS − LOTYŠSKO
24. 6. o 1724. 6. o 1724. 6. o 1724. 6. o 1724. 6. o 170000000000 hod hod hod hod hod. Hudobná skupina TREND Hudobná skupina TREND Hudobná skupina TREND Hudobná skupina TREND Hudobná skupina TREND  SNV

MAMA MEDIA, s. r. o., Bratislava a Mesto Spišská Nová Ves
vás pozývajú

na kultúrne podujatie
„HUDBA LETA“„HUDBA LETA“„HUDBA LETA“„HUDBA LETA“„HUDBA LETA“,

ktoré sa uskutoční na námestí pred Redutou
19. júna 2007 od 1519. júna 2007 od 1519. júna 2007 od 1519. júna 2007 od 1519. júna 2007 od 150000000000 do 22 do 22 do 22 do 22 do 220000000000 hod. hod. hod. hod. hod.

Účinkujú:
GLADIÁTOR, Samo Tomeček, Adam Ďurica, Stereo, Zašo, Paľo Petrík.

Moderovať budú moderátori rádia VIVA.

Mestské zastupiteľstvo dňa
23. mája 2007 rozhodlo o zlúče−
ní základných umeleckých škôl.
Hlasovali za to všetci prítomní
poslanci. Čo nás však k tomu
viedlo, aby sme sa zaoberali
týmto materiálom a touto neľah−
kou úlohou?

Myšlienka pre zlúčenie bola
živá už dlhší čas, objavovala sa
aj v minulom volebnom období.
Dôvodov pre zlúčenie je niekoľ−
ko. Obidve ZUŠ sú v jednej  bu−
dove, jedna na prízemí − ZUŠ
REV (s rozšírenou estetickou
výchovou) a druhá na poschodí
− ZUŠ. Tá, s klasickou formou
(na poschodí), má dnes 806
žiakov, tá druhá − ZUŠ REV na
prízemí − má 478 žiakov. Preto−
že dnes je prerozdeľovanie
príspevkov na žiaka, jedna má
skoro raz toľko prostriedkov ako
tá druhá. Uvedomujeme si,
že ZUŠ REV je špecifickou ume−
leckou školou, ojedinelou na
Slovensku. Veľmi si to vážime,
že koncepcia, ktorú vytvoril p.
Rudolf Tirpák sa ujala. Avšak za

posledné roky  ZUŠ priberala žia−
kov a v ZUŠ REV ubúdali žiaci.
Kým v šk. roku 2003/2004 rozdiel
medzi ZUŠ bol 50 žiakov, dnes je
to vyše 300 žiakov a my nevieme,
či to je už zastavené, alebo tento
vývoj bude pokračovať.

Rozumným obsadením nepe−
dagogických pracovníkov (eko−
nóm a pod.) vieme na mzdách
ušetriť ročne pol milióna korún.
Tak isto vieme a chceme po zlú−
čení zachovať koncepciu s rozší−
renou estetickou výchovou. Veď
v jednej škole môže existovať
odbor klasický a alternatívny.
Rodičia si vyberú, čo je pre ich
dieťa najlepšie a najschodnejšie.
Teda nič nelikvidujeme, práve že
chceme, aby žili obidve alternatí−
vy a aby sa nestalo, že v jeden
deň nebude mať umelecká škola
na zaplatenie energií, miezd, ne−
bude môcť kúpiť pomôcky a pod.

Teda aká bude realita? K otvo−
reniu nového školského roka
malo by byť všetko pripravené
tak, aby sa to nedotklo žiakov.
Ak učiteľ mal žiakov, zostane s

nimi v tom istom priestore ako
bol doteraz. Zostanú na tom
istom mieste aj pomôcky, nástroje
a pod. Len nastane isté šetrenie
na nepedagogických pracovní−
koch, prerozdelenie úväzkov −
tam, kde je málo hodín sa presu−
nie z časti, kde je tých hodín viac.

Každá zmena a najmä takáto
je bolestná. Bolestná preto, lebo
niečo odchádza. Tu však odchá−
dza len subjekt, koncepcia zo−
stáva. Aby celý ten proces bol
čo najmenej bolestný,  musia sa
o to pričiniť obidva kolektívy,
ktoré možno doteraz na seba
zazerali z dôvodu konkurencie.
Každý z učiteľov a zamestnan−
cov môže pomôcť. Tá pomoc je
dôležitá, aby kolektív bol jedno−
liaty. My, z vedenia  mesta,
chceme tomuto procesu pomôcť.
Chceme byť nápomocní najmä
v prvých chvíľach života nového
subjektu. Uvedomujeme si, že
naša pomoc bude dôležitá aj  na−
ďalej, aby obidve koncepcie žili.

PhDr. Miroslav Semeš
      zástupca primátora

Dôjde k zlúčeniu základných umeleckých škôl

Svetový líder vo výrobe kompresorov
do chladiarenských zariadení
prijme do pracovného pomeru
spolupracovníkov na obsadenie voľných
pracovných pozícií:

− operátor výroby
− obrábač kovov
Požiadavky:
stredné odborné vzdelanie

Svoje žiadosti so stručným životopisom
zasielajte na adresu:
Personálne oddelenie
Embraco Slovakia, s. r. o.
Odorínska cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves
alebo e−mailom:
ludske.zdroje@embraco.sk
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PROGRAM Materského centra DIETKA
tel.: 444 01 23
Dom Charitas Sv. Jozefa, sídlisko Mier, Spišská Nová Ves

1. 6. 20071. 6. 20071. 6. 20071. 6. 20071. 6. 2007 Tvorivá dielňa pri príležitosti Medzinárodného dňa
piatok, 16piatok, 16piatok, 16piatok, 16piatok, 1600 00 00 00 00 hodhodhodhodhod. detí v Galérii umelcov Spiša

Téma: Prekvapenie v galérii
Budeme sa zabávať a zároveň tvoriť.
V prípade záujmu nás kontaktujte v MC Dietka
alebo na tel.: 44 401 23. Vstupné: 50,− Sk/rodina.

4. 6. 20074. 6. 20074. 6. 20074. 6. 20074. 6. 2007 Prednáška na tému: „Prvá pomoc a úrazy detí“
pondelok, 9pondelok, 9pondelok, 9pondelok, 9pondelok, 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. Prednášajúci: MUDr. Mišenda (RÚVZ)

6., 13., 20., 27. 6. 20076., 13., 20., 27. 6. 20076., 13., 20., 27. 6. 20076., 13., 20., 27. 6. 20076., 13., 20., 27. 6. 2007 Cvičenie pre mamičky s deťmi
stredy, 16stredy, 16stredy, 16stredy, 16stredy, 163030303030 hod hod hod hod hod.

11. 6. 200711. 6. 200711. 6. 200711. 6. 200711. 6. 2007 Prednáška: „Pohyb a dôležitosť pohybovej aktivity v každom
pondelok, 9pondelok, 9pondelok, 9pondelok, 9pondelok, 93030303030 hod. hod. hod. hod. hod. veku“

Prednášajúci: MUDr. Mišenda (RÚVZ)

17. 6. 200717. 6. 200717. 6. 200717. 6. 200717. 6. 2007 Tvorivá dielňa pri príležitosti Medzinárodného dňa otcov
nedeľa, 16.00 hod.nedeľa, 16.00 hod.nedeľa, 16.00 hod.nedeľa, 16.00 hod.nedeľa, 16.00 hod. v Galérii umelcov Spiša

Pozývame rodičov s deťmi na netradičnú oslavu Dňa otcov.
Budeme spolu tvoriť. V prípade záujmu nás kontaktujte v MC Dietka
alebo na tel.: 44 401 23. Vstupné: 50,− Sk/rodina

23. 6. 200723. 6. 200723. 6. 200723. 6. 200723. 6. 2007 „Opekačka na Lesnici“
sobota, 10.00 hod.sobota, 10.00 hod.sobota, 10.00 hod.sobota, 10.00 hod.sobota, 10.00 hod. Pozývame mladé rodiny na spoločné uvítanie leta klasickou

„opekačkou“. Kde: Lesnica − Čingov. Cena: 150,−Sk na dospelého,
deti zdarma. V prípade záujmu nás kontaktujte v MC Dietka
alebo na tel.: 44 401 23

25. 6. 200725. 6. 200725. 6. 200725. 6. 200725. 6. 2007 Prednáška:  „Nezvládnutý stres − rizikový faktor zdravia“
pondelok, 9.30 hod.pondelok, 9.30 hod.pondelok, 9.30 hod.pondelok, 9.30 hod.pondelok, 9.30 hod. Prednášajúca: p. Mederiová (RÚVZ)

27. 6. 200727. 6. 200727. 6. 200727. 6. 200727. 6. 2007 „Maminec“ − diskusný klub mamičiek, ktoré dojčia, dojčili
streda, 17.00 hod.streda, 17.00 hod.streda, 17.00 hod.streda, 17.00 hod.streda, 17.00 hod. alebo sa o dojčenie zaujímajú.

Laktačné poradenstvo: Hanka Ogurčáková, tel.: 053/44 110 76
od 1900 do 2000 hod. (aj počas letných prázdnin).

Pravidelný program:Pravidelný program:Pravidelný program:Pravidelný program: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.

Vďaka projektu  internetizácie materských centier podporeného firmou T−Com môžu
rodičia v našom MC Dietka využívať internet zadarmo!

Otváracie hodiny: Pondelok  830 − 1200 hod., streda 1530 − 1900 hod.

Doneste si so sebou prezúvky!

PRÁZDNINY: PRÁZDNINY: PRÁZDNINY: PRÁZDNINY: PRÁZDNINY: júl − august 2007
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PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM MKC MKC MKC MKC MKC MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

10.  6. 200710.  6. 200710.  6. 200710.  6. 200710.  6. 2007
streda o 18streda o 18streda o 18streda o 18streda o 1800 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné: 220, 120 Sk
deti do 15 r.: 80 Sk

VIRTUOZI di VIENNAVIRTUOZI di VIENNAVIRTUOZI di VIENNAVIRTUOZI di VIENNAVIRTUOZI di VIENNA
Koncert komorného orchestra z Viedne, ktorýKoncert komorného orchestra z Viedne, ktorýKoncert komorného orchestra z Viedne, ktorýKoncert komorného orchestra z Viedne, ktorýKoncert komorného orchestra z Viedne, ktorý
tvoria vynikajúci mladí sólisti z rôznych krajíntvoria vynikajúci mladí sólisti z rôznych krajíntvoria vynikajúci mladí sólisti z rôznych krajíntvoria vynikajúci mladí sólisti z rôznych krajíntvoria vynikajúci mladí sólisti z rôznych krajín

Európy (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Poľsko,Európy (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Poľsko,Európy (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Poľsko,Európy (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Poľsko,Európy (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Poľsko,
Maďarsko, Japonsko) pod vedením zakladateľaMaďarsko, Japonsko) pod vedením zakladateľaMaďarsko, Japonsko) pod vedením zakladateľaMaďarsko, Japonsko) pod vedením zakladateľaMaďarsko, Japonsko) pod vedením zakladateľa

umeleckého vedúceho a dirigentaumeleckého vedúceho a dirigentaumeleckého vedúceho a dirigentaumeleckého vedúceho a dirigentaumeleckého vedúceho a dirigenta
Konstantina IlievskehoKonstantina IlievskehoKonstantina IlievskehoKonstantina IlievskehoKonstantina Ilievskeho     (Bulharsko).(Bulharsko).(Bulharsko).(Bulharsko).(Bulharsko).

Repertoár súboru tvorí široké spektrum
komornej literatúry od baroka

až po avantgardu 21. storočia ako aj
muzikál a jazz.

Sólista:Sólista:Sólista:Sólista:Sólista: Matej Kozub − klarinet (SR)Matej Kozub − klarinet (SR)Matej Kozub − klarinet (SR)Matej Kozub − klarinet (SR)Matej Kozub − klarinet (SR)
Nad koncertom prevzali záštitu:

primátor mesta Ján Volný, Rakúske
kultúrne fórum Bratislava

a Bulharský kultúrny inštitút.

29. 6. 200729. 6. 200729. 6. 200729. 6. 200729. 6. 2007
piatokpiatokpiatokpiatokpiatok
o 17o 17o 17o 17o 170000000000 a 20 a 20 a 20 a 20 a 2000 00 00 00 00 hod.hod.hod.hod.hod.
Spišské divadlo
Vstupné: 280, 260, 220 Sk

Radošinské naivné divadloRadošinské naivné divadloRadošinské naivné divadloRadošinské naivné divadloRadošinské naivné divadlo
STVORENIE SVETA

Premiéra divadelnej hry Stanislava ŠtepkuPremiéra divadelnej hry Stanislava ŠtepkuPremiéra divadelnej hry Stanislava ŠtepkuPremiéra divadelnej hry Stanislava ŠtepkuPremiéra divadelnej hry Stanislava Štepku
v podaní popredného slovenského divadla.v podaní popredného slovenského divadla.v podaní popredného slovenského divadla.v podaní popredného slovenského divadla.v podaní popredného slovenského divadla.

strunobraniestrunobraniestrunobraniestrunobraniestrunobranie
− folkfórum 2007− folkfórum 2007− folkfórum 2007− folkfórum 2007− folkfórum 2007

Celoštátny hudobný festival country, folk, westernCeloštátny hudobný festival country, folk, westernCeloštátny hudobný festival country, folk, westernCeloštátny hudobný festival country, folk, westernCeloštátny hudobný festival country, folk, western
a bluegrass hudby. Viac ako 35 najlepších skupína bluegrass hudby. Viac ako 35 najlepších skupína bluegrass hudby. Viac ako 35 najlepších skupína bluegrass hudby. Viac ako 35 najlepších skupína bluegrass hudby. Viac ako 35 najlepších skupín

a sólistov zo Slovenska!a sólistov zo Slovenska!a sólistov zo Slovenska!a sólistov zo Slovenska!a sólistov zo Slovenska!

29 a 30. 6. 200729 a 30. 6. 200729 a 30. 6. 200729 a 30. 6. 200729 a 30. 6. 2007
piatok, sobotapiatok, sobotapiatok, sobotapiatok, sobotapiatok, sobota
Madaras park

OznamOznamOznamOznamOznam
Koncertné turné Petra Cmoríka na Slovensku bolo zrušené!Koncertné turné Petra Cmoríka na Slovensku bolo zrušené!Koncertné turné Petra Cmoríka na Slovensku bolo zrušené!Koncertné turné Petra Cmoríka na Slovensku bolo zrušené!Koncertné turné Petra Cmoríka na Slovensku bolo zrušené!
Dni Mikuláša Hubu sa uskutočnia v mesiaci september 2007Dni Mikuláša Hubu sa uskutočnia v mesiaci september 2007Dni Mikuláša Hubu sa uskutočnia v mesiaci september 2007Dni Mikuláša Hubu sa uskutočnia v mesiaci september 2007Dni Mikuláša Hubu sa uskutočnia v mesiaci september 2007
(Martin Huba: Kontrabas. Kamil Peteraj, Pavol Hammel: Večer poézie a hudby)(Martin Huba: Kontrabas. Kamil Peteraj, Pavol Hammel: Večer poézie a hudby)(Martin Huba: Kontrabas. Kamil Peteraj, Pavol Hammel: Večer poézie a hudby)(Martin Huba: Kontrabas. Kamil Peteraj, Pavol Hammel: Večer poézie a hudby)(Martin Huba: Kontrabas. Kamil Peteraj, Pavol Hammel: Večer poézie a hudby)

Sprievodné programy, občerstvenie, country bál, country vatra, suveníry,
jazda na koni, indiánsky stan a iné atrakcie pre deti a dospelých.
Zaujímaví hostia festivalu.
Program bude propagovaný na samostatných plagátoch.


